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II. In zover de voorziening gericht is
t egen de burgerrechtelijke b eschikkingen
van het vonnis :
Over h et middel, hieruit afgeleid dat
het bestreden vonnis, na t e hebben verklaard dat de beledigingen door woorden
d ie eiser aan de beklaagde, thans verweerster, verwijt, samenhingen m et de
laster die eiser insgelijks aan b eklaagde
verwijt, b eslist heeft dat het ging om
onderscheid en feiten die afzonderlijk
moesten worden b er echt,
te1·wijl samenhangende feiten die de
r echter als zodanig verklaard h eeft, door
d eze samen moeten worden b er echt :
Overwegende dat eiser verweerster
voor de politierechtbank heeft gedagvaard wegenr> twee feiten ; dat d e
politierechtba nk, overwegende d a t een
van die feiten een wanbedrijf van laster
opleverde en vaststellende dat h et tweede
feit, dat beledigi~1gen door woorden
opleverde, samenhing met h et eer ste
feit, zich onbevoegd v erklaarde voor h et
geh eel ;
Overwegende dat eiser en het openbaar
ministerie hager b eroep h ebben. ingesteld
t egen dit vonnis ;
Overwegende dat h et b estreden vonnis, rechtdoende op de hogere b eroep en.,
b eslist dat, · hoewel de eerste r ech ter zich
terecht onbevoegd h eef b verklaard t en
aanzien van h et feit van laster, die
r echter niettemin bevoegd was t en
aanz en v an de beledigingen door woorden. ; dat h et die b eslissin.g vera~1twoordt
door de overweging dat « boewel de
beledigingen door woorden. samenhangen
m et de laster, het niettemin gaat om
ondersch eiden feiten · die afzonderlijk
moeten worden b er echt " ; dat, na h et
b eroep en von.nis, waarvan. b ero ep ten
aan.zien v an b et lasterlijk feit, te h ebben
b evestigd, h ij verweerster vrij spreekt
van de telastlegging van b eledigingen
door woorden en v erklaart dat wegens
d eze vrijspraak b et strafgerecht onbev oegd is om k ennis te nemen van eisers
recbtsvordering, die op deze telastlegging
gegrond is;
Overwegende d at, wanneer de r echter
zicb onbevoegd verklaart ten aanzien
van een misdrijf waarvoor bij niet
b evoegd is, bij zicb, krachtens de regel
v astgelegd in artikel 226 van h et Wetboek
v an str afvordering, ook onbev oegd moet
verklaren. om uitspraak te doen over de
samen.bangende m isdrijven, zelfs indien

deze in b eginsel tot zijn bevoegdbeid
beboren;
D at h et middel gegrond is;
Om die r edenen, en zon.der d a t er
grand bestaat tot onderzoek van de
andere middelen, die geen ruimere cassatie kunnen meebrengen, vernietigt het
bestreden vonnis, docb slecbts in zover
b et uitspraak doet op de burgerlijke
recbtsvordering door eiser ingest eld wegens de feit en die als beledigingen door
woorden omscbreven zijn ; beveelt dat
van dit arrest m elding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
v en1ietigde b eslissing ; verwerpt de voorziening voor het overige ; veroordeelt
v erweerster in de kosten ; verwijst de
a ldus b eperkte zaak naar d e Correctionele
Rechtbank te Brussel, zitting boudende
in boger b eroep .
2e lmmer. 22 februari 1971: V oo1·zitte1·, de H. Trousse, raadsheer
waarnemen.d v oorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H . Ligot. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Depelchin, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. J . Messin e (van d e b alie bij
b e t Hof van beroep te Brussel) .
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22 februari 1971.

1o VOORZIENING IN CASSATIE.
AFSTAND.- STRAFZAKEN . I N TREKKING VAN DE AFSTAND.- GEVOLGEN.

2°

V OOR LOPIGE

HECHTENIS . -

BEVEL

TOT A ANHOUDING VERLEEND
~l.'EGEN EEN VERDACHTE
DIE VOORT VLUCHTI G I S EN ZICH SCHUlL HOUDT.
U!TLEVERING. 0 NDERVRAGI NG .
DO OR DE ON DERZOEKSRECHTER.
T ERlVIIJ N.

1o TVannee1· de belclcta gde, eise1· tot cassatie,
van zijn voo1·ziening ajstand heeft ge daan, doch ve1·vo lgens deze ajstitnd
int1·ekt, slaat het Hoj geen acht hie1·op
en oncle1·zoelct cle ontvanlcelij kheid als mede event~teel de g1'0nd van de voo?'ziening (1).
2o In geval van ~titleve1·ing cloo1· een v1·eemcle
1·ege1·ing toegestaan op voo?'leggin g van
een aanhouclingsbevel clat clo01· cle oncle?'zoelcs?'echte?' is ve?'leencl zonde?' voo?·afgaancle oncle?'V?'aging van cle ve1'Clachte,
(1) Cass., 6 januari 1969 (A1'1', cass., 1969,
b l z. 429) .
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die vooTtvluchtig was en zich sclmil
hielcl, moet deze doo1· cle onde?·zoeks?'echte?' wonlen onde1·vntagd binnen vieTentwintig ttt£1', te 1·ekenen van het tijdstip
waa?'01J hij te1· beschikking van die
magistmctt is gesteld en niet vanaj
zijn ttitlevm·ing actn de Belgische ovm·heden (1).
(BOLLEN.)
ARREST (vm·taling).
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
an·esten, op 20 augus~us 1970 door het
Hof van beroep te Luik, kmner van
inbeschuldigi:ngstelling, gewezen ;
Overwegende dat eiser, na afstand te
hebben gedaan van zijn voorziening, de
afstand heef~ ingetrokken ;
Overwegende dat de bestreden arresten
bevestigend beslissen op de beschikkingen waarbij twee tegen eiser verleende
bevelen tot aa}lhoudi~lg zijn bevestigd ;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat eiser, die op 1 augustus 1970 werd
uitgeleverd, in de gevangenis te Doornik
werd opgesloten zonder bevel tot aanhouding tot op 6 augustus 1970 terwijl
de wet zegt « dat het bevel tot aanhoudulg binnen vijf dagen aan het toezicht
van de raadkmner moet worden onderworpen », en dat hij pas bij de onderzoeksrechter op 6 augustus 1970 is
voorgeleid :
Overwegende dat eiser in de gevangenis te Doornik op 1 augustus 1970 is
opgesloten, nadat hij aan de Belgische
overheid overgeleverd was door de
Franse overheid, ter uitvoering van de
uitlevering, door de Franse regering
toegestaan op voorleggu1g van de aa}lhoudingsbevelen die tegen hem. onderscheidenlijk, op 26 november 1968 en op
4 december 1968 waren verleend door
de onderzoeksrechter te Luik, zonder
dat hij vooraf ondervraagd is kunnen
worden;
Ove'r wegende dat, krachtens de regel
die betreffende de bevelen tot medebr(mging vastgelegd is in artikel 93 van
het W etboek van strafvordering en die
bij a~1alogie toepasselijk is op de bevelen
tot aanhouding verleend zonder dat de
verdachte ondervraagd is door de onderzoeksrechter, die magistraat bij de aan(1) Raaclpl. cass., 23 januari 1933 (Bull. en
PAsrc., 1933, I, 83) en de noot.

houding van een verdachte deze moet
ondervragen binnen 24 m·e~1, te rekenen
van het tijdstip waarop hij te zijner
beschikking gesteld is ;
Overwegende dat de bestreden arresten vaststelle~1 dat eiser in de gevangenis
te Luik opgesloten is op 6 augustus 1970
en dat hij op dezelfde dag ondervraagd
is door de onclerzoeksrechter ;
Overwegende dat de omstandigheid
aileen dat, ter gelegenheid van zijn
overbre}lging uit Frankrijk, hij, alvorens
te Luik te worde~1 geva~1gen gezet,
voorlopig opgesloten werd te Doon1ik,
de raadkamer niet verbood de in 1968
uitgevaardigde bevelen tot aanhouding
te bevestigen binnen vijf dagen na de
ondervraging die had plaatsgegrepen op
6 augustus 1970;
Dat de bestreden arresten door de
beschikkingen van de raaclkamer te
bevestigen, geen e~1kele wetsbepaling
hebben geschonden;
Dat het middel niet kan worden aangenonlen;
En overwegende dat de subst.antiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvonnen in acht genomen zijn
en dat de beslissingen overeenkomstig de
wet zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eiser in de kosten.
22 februari 1971. 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Trousse, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slctggeve1',
de H. Ligot. - Gelijlclttidende conclttsie,
de H. Depelchin, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

22 februari 1971.

1° RECHTBANKEN. STRAFZAKEN.
- POLITIE- EN CORRECTIOl'.TELE RECHTHANKEN.- DE RECHTER IS VERPLICHT
AAN DE VOOR HEM GEBRACHTE FElTEN
HUN WETTELIJKE Oll'rSCHRIJVI;NG TE
GEVJllN.

2° RECHTBANKEN. STRAFZAKEN.
BEVOEGDHEID VAN HET VONNISGERECH'l'. - VERANDERING VAN 01\iSCHRIJVING. - VooRWAARDEN.
30 RECHTBANKEN. STRAFZAKEN.
BEVOEGDHEID VAN RET VONNISGERECHT. - VERANDERING VAN 01\1SCHRIJVING. - FEITELIJKE VASTSTELLING DAT HET ALDUS IN ACHT GENOMEN
FElT TOT GRONDSLAG DIENT VAN DE
VERVOLGING. - 0NAANTASTBARE BEOORDELING.
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1° De politie- of C01'1'ectionele ?'echtbank,
wam·voo1· een st1·afbaa1· feit is gebmcht,
is ve1·plicht hieman zijn wettelijlce omsch?-ijving te geven ( 1).
2° Zelfs indien elke nieuwe omsch?-ijving
het bestaan inhoudt van ande?"e ?'echtsbestanddelen, is een ve1·ande1·ing van
omsclwijving doo1· de 1·echte1' niettemin
geoo?"loofd van het ogenblik• dat het in
acht genomen feit hetzelfde is als datgene dat tot g1·ondslag client van de
ve1·volgin g of dat de bestanddelen van
de niettwe omsch1·ijving in dit feit
beg1·epen zijn en dat de beklaagde ziJn
ve1·wee1· op deze omsclwijving heeft
kunnen doen gelden (2) .
3° De fe•:tem·ecf~te?' beoo1·deelt op onaantastba?·e wijze of het ande1·s omsclweven jeit
waa1·voo1' hij cle belclaagde ve1·oo1·deelt,
hetzelfde is als datgene dctt tot g1·ondslag
client van de ve1·volging (3).

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, eiseres voor de
correctionele rechtbauk slechts voor heliug vervolgd werd ; d e feiten die het
voorwerp van een telastlegging van
heling uitmak en, noodzakelijk geheel
ondersch eiden zijn van die welke h et
voorwerp van een telastleggiug van diefstal lnumen uitmaken, aangezien de
heling pas na de diefst a l kan geschieden
en slechts door een verschillende clader
k an worden gepleegd; door het tegenovergestelde te beslissen, h et arrest de
wettelijke b egrippen diefstal en heling
h eeft miskend alsmecle de bewijsk:racht
v an de b eschikking waarbij eiseres
naar de correctionele rechtbank werd
verwezen, en van de d agvaarding die h aar
is gegeven om voor die rechtb ank te
verschijnen ;
tweede ondenleel, d e rechter in hager
b eroep bovendien zijn bevoegdheid is te
buiten gegaan door ten laste van eiseres
feiten van diefstal te h ebben weerhouden
(SAMAIN, T. « ETABLISSEMENTS NAAli'JLOZE
in de plaats van de feiten van h eliug
VENNOOTSCHAP
CHAUSSURES LACHAwelke bij d e eerste r echter aanhangig
PELLE n.)
waren gemaakt ;
denle ondenleel, eiseres niet voor de
ARREST (ve1·taling).
eerste rechter heeft verklaard vrijwillig
te verschijnen om ·o ak over deze feiten
RET HOF ; - Gelet op h et b estreden van diefstal te worden berecht, zodat de
arrest, op 24 juni 1970 door het Hof omstandigh eid dat zij in hager beroep
van b eroep te Brussel gewezen ;
aanvaard heeft zich te verdedigen over
I. In zover de voor ziening gericht is de feiten van d iefstal in dit opzicht
tegen de b eslissing over de strafvorde- geen invloed lmn hebb e~1 e~1 in elk geval
h et hof van beroep niet veroorloofde
ring :
uitspraak te doen zoals h et h eeft gedaa~1 :
Over het middel afgeleid uit de schen- ·
W at h et eerste onderdeel betreft :
ding van de artikelen 66, 461, 505 van
h et Strafwetboek, 182 van het Wetboek
Overwegende dat h et arrest, zonder
van strafvorderin g, 131 9, 1320, 1322 deswege te worden b estreden , de feiten
van h et. Burgerlijk W etboek en 97 van vermeldt die bij de rechter onder de
de Grondwet,
omschrij vii1g van heling aanhangig zijn
doonlat het bestreden arrest eiseres gemaakt ; dat het beslist dat, indien die
veroordeelt om te h ebben deelgenomen feiten w13liswaar heling ko~1den oplever en,
een ju:iste ontleding ervan aantoont dat
aan diefstallen door sommige van h aa.r
m edebeklaagden gepleegd op grand met eiseres in werkelijkhe:id op hoofdzakelijke
name d at zij regelmatig v erzocht werd wijze heeft deelgenomen aan de d:iefstalzich te verdedigen inzake de subsidiaire len waarvan zij de opbrengst in ontvangst
telastlegging van diefstal, dat zij zich nam ; dat h et arrest op de gronden die
werkelijk h eeft verdedigd en dat de feiten het ontw:ikkelt, verklaart dat eiseres
van de subsidiaire telastlegging dezelfde zich schuldig h eeft gemaakt n:iet aan
zijn a ls die van de oorspronkelijke heling, zoals de oorspronkel:ijke omschrijving lu:idde, maar aan deelneming aan
hoofdtelastlegging,
de diefstallen die aan een medebeklaagde
zijn ten laste gelegcl, een nieuwe omschrij(1) Cass., 29 juni 1970 (A1'1'. cass., 1970 ,
ving waarover eiseres subsidiair verzocht
blz. 1025).
werd zich te vercledigen ;
·
(2) Cass., 22 februari 1965 (Bt<ll . en PASIC.,
Overwegende dat de strafgerechten de
1965, I, 639).
juiste omschrijv:ing van de voor hen
(3) Cass., 22 febru ari 1965, in vorige noot
gebr ach te feiten dienen vast te stellen
geciteerd; vgl. cass., 3 oktober 1966 (An·.
volgens de gegeven s v an het verrichte·
cass., 1967 , blz. 143).
onderzoek, ongeacht de omschrij vi~1g die

-604eraan gegeven is in d e v ervolgingshande Iingen en zelfs indien de nieuwe omschrijving h et bestaan inhoudt van andere
r echtsbestanddelen dan die welk e de
oorspronkelij ke omschrijving inhield ;
Dat anderzijds d eze gerechten, in zover
zij h et k arakter van de vervolgiJlgshandelingen niet wijzigen, op feitelijke en
derhalve onaantastbare wijze b eoordelen
of de feiten die zij onder de nieuwe
omschrijving b estraffen, werkelijk die zijn
welke onder de oorspro~1kel ijke omschrij ving bij h en aanhangig gemaakt zijn ;
D at ten slotte d e rechter die aan de
feiten een juiste omschrijving geeft, de
bewijskracht niet k an misk ennen van de
v er volgingshandelingen in zover zij aap.
die feiten een voorlopige omschrijving
h ebben gegeven ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
d at d e feiten van de t elastlegging van
diefstal dezelfde zijn a ls die van de
t elastlegging van heling in de omschrijving;
D at, in strijd m et wat h et middel
b eweert, de feiten voorgesteld onder de
b enaming heling ni et noodza.kelijk andere
fe iten zijn d an die welke h et voorwerp
kum1en uitmak en van een telastlegging
van diefstal; d a t uit de v ergelijkingvan
de artikelen 67 en 505 van het Strafwetboek volgt dat de feiten die de diefstal
h ebben voltooid, naar gelang van de
omstandigheden een deelnemiJ1g aan de
diefstal of een wanbedrijf van h eling
kunnen opleveren ; dat het arrest, op
feitelijke wijze en op grond van de
b eschrijving van d e Jliet-betwiste feiten
van de teiastl eggi~1 g , bij eiseres het best aan afieidt van aile bestanddeleJl van
een hoofdzakelijke d eelneming als dader es aan diefstallen begaan door een
m edeb eklaagde, ofschoon die feiten voor
de r echtb ank gebr acht wareJl onder de
omschrijving van h eliJlg ;
Dat aldus door d e omschrijving heling
te vervangen door de omschrijving diefstal voor de feiten die aanhaJ1gig waren
gemaakt, het hof van beroep geen enkele
van de in h et middel aangehaalde wetsb epaliJlgeJl h eeft geschonden ;
D at dit onderdeel van het middel Jliet
kan worden aangenmuen ;
\Vat h et tweede en h et derde onderd ee! b etreft :
Overwegende d at in h et tweede en h et
d erde onderdeel h et middel d at onderstelt dat het hof kem1is h eeft genomen
van an dere feiten dan die welke wareJl
aanhangig gemaakt, op een onjuiste lezing

v an h et arrest berust, zoals blijkt uit bet
antwoord op het eerste onderdeel;
Dat het iuiddel in deze onderdelen
feitelijke grondslag mist ;
Overwegende dat d e substantiele of
op straffe v an nietigheid voorgesclu·even
rechtsvonuen werden nageleefd en dat
de beslissiJ1g over eenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
rechtsvordering van eiseres : ·
Overwegende dat eiser
biJzonder middel inroept;

geen enkel

Om die r edenen, verwerpt d e voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
22 februa ri 1971. 2e k amer. Voo1·zitte1· eri Ve1·slaggevm·, de H. Trousse,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. D epelchin, advocaat-gener aal. Pleitm· , de
H. Faures.
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RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
STRAFZAREN. DEBATTEN VOO R
RET HOF VAN BEROEP BEPERKT TOT
DE REGELMATIGREID VAN EEN ONDERZOEKSlVIAATREGEL. GEEN VORDERINGEN VAN RET OPENBAAR MINISTERIE
EN EVENMIN VERDEDIGIKG DOOR DE
BEKLAAGDE OVER DE GROND VAN DE
ZAAK. HOF VAN BEROEP DAT NIETTElVIIN UITSPRAAK D OET
OVER DE
GROND VAN DE ZAAK EN DE BEKLAAGDE
VEROORDEELT, ZOND ER D AT liiJ ZIJN
VERDE DIGING HEEFT KUNNEN VOORDRAGEN.- SCHENDING VAN DE RECH TEN VAN DE VERDEDIGING .

De 1·echten va.n cle ve1·dediging wm·den
geschoncten cloo1· het a?Test dat ove1· de
gmncl van de za.ak uitspmak heejt
gedactn en de beklaagde vemonleelt,
tenvijl eenscleels het ozJen bam· ministe?'ie
enkel geconcludeenl hacl, in de ee1·ste
plaats tot de aanstelling vctn d1·ie nie1twe
deshtndigen, mtbsidiai1·, tot cle venlaging
van cle zaalc om cleze te lcunnen onde?'·
zoelcen, en andenleels de belclactgcle niet
cle gelegenheid heeft gehacl om zich ove1·
cle g1·ond van cle zaalc te ve-rclecli gen ( l).
(1) Raaclpl. cass., 26 september 1066 (A 1'1".
·

cass., 1067, biz. 123).
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605(VAN VAERENBERGH.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
a rrest, op 22 juni 1970 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over het middel afgeleid nit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat h et arrest eiser veroordeelt
l1oewel het openbaar ministerie niet over
de grand vorderde en eiser zich da~1 ook
wat de feiten betreft niet verdedigde
en zowel eiser als het openbaar ministerie
in hun conclusie de regelmatigheid
bespraken van de expertise van Dr Gh ... ,
doch zich voorbehielden nopens de grand
van de zaak te concluderen,
tm·wijl het arrest zijn oordeel nopens
die argumentatie niet te kennen geeft,
zodat noch het openbaar ministerie noch
-eiser gelegenheid hadden over de grand
van de zaak te vorderen of zich te verd edigen en de rechten van de verdediging
werden geschonden, het hof van beroep
eiser niet verzocht hebbend zich ten
grande te verdedigen ;
en te1·wijl bet arrest het Hof niet in de
mogelijkheid stelt na te gaan welk
standpunt h et hof van beroep tegenover
die conclusies inneemt, zodat het arrest
cle bewijskracht van die conclusies miskent en de motivering van het arrest
onduidelijk en dubbelzinnig is, wat met
een gebrek aan motivering gelijkstaat :
Overwegende dat, na i~1 een eerste
conclusie te hebben gevraagd dat, vooraleer over de grand van d e zaak te
kennen, het hofvan beroep een informatie
zou bevelen nopens de plaats, tijd en
wijze waarop eiser werd onderzocht door
de deskundige Gh ... , aangesteld om zijn
geestestoestand te onderzoeken en op
wiens expertise het openbaar ministerie
de v ervolgingen steunde, eiser in een
tweede conclusie vroeg dat niet zou
worde~1 ingegaan op de vraag van h et
openbaar ministerie er toe strekkend
een college van drie nieuwe exp erten
aan te stel!en, en voor bet overige vroeg
dat h em het voordeel van zijn eerste
conclusie zou worden toegekend;
Overwegende dat het hof van beroep
oordeelde « over voldoende elemente.n te
beschikken om zonder verdere onderzoeksmaatregelen te beslissen dat arti kel 71 van het Strafwetboek ten deze
geen toepassing vindt » ;
Dat het aldus zowel voormelde vraag
van eiser strekkende tot informatie a!s
de vraag van het openbaar ministerie

strekkend tot h et aanstellen van drie
nieuwe deskundigen van de hand wees
en de daartoe strekkende conclusies
beantwoordde;
Overwegende dat de enige schriftelijke
vordermg van het openbaar ministerie
welke in hoofdorde strekte tot het
aanstellen van drie deskundigen en in
subsidiaire orde tot het uitstel!en van de
zaak ten einde de aangestelde deslnmdigen voor h et hof te dagvaarden om te
worden geconfronteerd, er uitdrukkelijk
toe strekte « in meer subsidiaire orde
de zaak uit te stel!en om het openbaar
ministerie in de gelegenheid te stellen
over de grand van de zaak schriftelijk
te concJuderen » ;
Overwegende dat aan te nemen is dat
eiser in · di~ omstandigheden zich gerechtigd achtte zijn verweer vooralsnog te
beperken tot de regelmatigheid van de
expertise van Dr. Gh ... en, ingevolge het
uitspreken van het arrest ten grande,
niet in de gelegenheid werd gesteld zich
over de grond van de zaak te verdedigen ;
Overwegende dat nit het zittingsblad
blijkt dat het openbaar ministerie bu.iten
voormelde schriftelijke vordering geen
andere vorderingen nam ;
Dat, nu de rechten van de verdediging
werden geschonden, het middel gegrond
is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde bes!issing ; laat de
kosten te~1 laste van de Staat; verwijst
de zaak naar h et Hof van beroep te
Brussel.
23 februari 1971. 2e kamer. Voorzitte1·, de H. Hallemans, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. de Vreese.
Gelijkhtidende
conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleitm·, de H . De Beukelaer (van
(van de b alie bij het Hof van beroep te
Gent).

2°

KAMER.-

23 februari 1971.

VERJARING.

STRAFZAKE;N.
STIMFVORDERING. OvER'rREDING. BETEKEN.ING YAN EEN DAGVA.ARDING
Ol\1 VOOR DE POLITIERECRTBANK TE
VERSCHIJNEN. STUITING.

H'ordt een clagvam·cling om voo1· de poli tie1·echtbank te ve1·schijnen op ve1·zoek
van het openbaa1· ministm·ie door een
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ge?·echtsdeu?·waanle?' betekencl binnen de
te1·mijn van zes maanden te ?'elcenen van
de dag van cle ove?'t?·ecling, clan wonlt cle
stmjvo?·cle?·ing him·cloo?' gest~tit (1). (Wetboek van strafv., art. 145; wet van
17 april 1878, art. 21.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE "VEURNE,
T. FAES EN DE BUSSCHER.)

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; laat de kosten ten laste van de
Staat.
23 februari 1971. 2e kamer. Voo1·zittm·, de H. Hallemans, raadsheer
waarnemend \roorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Chatel. - Gelijkltticlencle conclusie,
de H. !-(.rings, advocaat-generaal.

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 september 1970 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Vem·ne ;

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissin.g op de strafvorderi.ng :
Over het middel afgeleid uit de sche~l
iling van de artikelen 21 en 22 van de
wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
strafvorderi.ng, zoals vervangen bij artikel 1 van de wet van 30 mei 1961,
doonlat het vonnis, bij bevestiging
van de beroepen beslissiJlg, Faes Jules
veroordeeld heeft tot een geldboete van
15 frank wegens inbreuk op de artikelen 87, 3°, en 88, 3°, van het Veldwetboek,
tenvijl de strafvordering verjaard was
op het ogenblik dat het voJmis gewezen
werd:
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de feiten op 23 en 24 november 1969
door een enkel materieel feit werden
gepleegd; dat uit de stuk.ken waarop het
Hof venuag acht te slaaJl, blijkt dat de
verjaring van de strafvordering voor de
laatste maal gestuit -..verd op 25 m.aart
1970 door de regehuatige betekening van
de dagvaarding ten verzoeke van het
openbaar m inisterie, bij de Politierechtbank te Diksmuide ; dat aldus de nieuwe
termijn van zes 1uaanden te rekenen
vanaf 25 maart 1970 op 22 september
1970, datum waarop het bestreden vomlis
werd gewezen, nog niet verstreken was ;
Dat het middel dan ook niet kaJl worden aangenomen ;

B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de bmgerlijke
vordering :
Overwegende dat het openbaar ministerie geen hoedanigheid heeft om tegen
die beslissing cassatieberoep in te stellen ;

2e KAMER. -

23 februari 1971.

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- VooRziENING TEGEN EEN EINDARREST OP
TEGENSPRAAK.

Buiten het geval wacwvan SJJ?'alce in cwtikel40, licl4, van cle wet vcm 15 j~mi 1935
is te lcwt ingecliencl de vom·ziening clie in
st1·ajzaken tegen een eindmTest op tegenspmalc wonlt ingesteld net het ve1·st.?'ijken
van de tennijn gestelcl bij m·tilcel 373
van het TYetboelc van st?·ajvonle?"ing (2).
(STEP.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest .
2e kamer. 23 februari 1971. Voo1·zittm·, de H. Hallenlans, .raadsheer
waa.r.n emend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. de Vreese. - Gelijlcltticlencle conclttsie, de H. Krings, advocaat-generaal.

3° KAMER. -

24 februari 1971.

'1o BEWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.WRAKING VAN EEN GETUIGE. - "\VRAKING NA HET VERHOOR VAN DE
GETUIGE. - NoODZAKELIJKHEID VAN
EEN GESCHREVE:t< RECHTVAARDIGING.
- PROOES-VERBAAL VAN HET GETUIGENVERHOOR KAN DIENEN ALS GESCHRIFT. - VoORWAARDEN.

(1) Raadpl. cass., 30 oktober 1957 (An·.

cass., 1958, biz. 329).

(2) Cass., 21 december 1970, sttpra, biz. 408.
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6072o VERWIJZING NA CASSATIE. Bu'RG:E<RLIJKE ZAK.E;N. V:mRNillTIGING VAN E:E<N VONNIS VAN D:E< R:E<CHTBANK VAN EERSTE AANLEG INZAK.E;
ARB:E<IDSOY:mREENK0111STEN. -RECHTBANK \l'Jl<R ZAKE NIET 111EER BEVOEGD
OP HET OGENBLill VAN DE VERNIETIGING. VERWIJZING NAAR HET ARBEIDSHOF.

ao

WETTEN EN BESLUITEN.

-

TOEPASSING VAN DE \VET IN DE TIJD.
VERNI:mTIGING VAN EEN VONNIS
VAN DE RECHTBANK VAN :E<ERSTE AANLEG I NZAKE ARBEIDSOVEREENKOJ\'IST:E<N.
R:mcHTBANK TER ZAK.E; NillT. l\'I:mER
BEVO:E<GD OP HET OG:E<NBLIK VAN DE
Y:mRNIETIGING. VE.RWIJZING NAAR
HET ARBEIDSHOF.

1° Bijalclien ook, in btwgedijke zaken,
geen · w1·alcing van een getttige na het
getuigenis mag tvo?'den voo1·gesteld tenzij
ze met een sclwijtelijk bewijs tvo?'dt
ge1·echtvaanligd, kan zodanige 1·echtvaa1·diging blijken uit het p1·oces-ve1'baal
van het getttigenve1·hoo1', wannee1· degene
die de wraking vom·draagt, ee1·st dom·
het ve1·hoo?' kennis heejt gek1·egen van de
oo1·zaak van die wraking (1). (Wetb.
van burg. rechtsv., art. 282.)
2° en 3° J-Vannee1· bij ontstentenis van een
we1'lc1·echte1'sraad de v1·ede1·echte1· met
toepassing van a1·tikel 3, 6°, van de wet
van 25 maa1't 1876 uitspraak heejt
gedaan ove1· een geschil inzake m·beidsove?·eenlcomsten en het vonnis van de
?'echtbanlc van ee1·ste aanleg wam·bij in
hoge1· be1·oep ttitspraak wonlt gedaan,
wo1·dt ve1·nietigd na de inwm·kingt1·eding
van m·tilcel 578 van het Ge1·echtelijk
T¥etboelc, lcrachtenB hetwellc de a?·beidsgm·echten te1· zake bevoegd zijn, wm·dt
de zaalc ve1·wezen naa1' het A1·beidshoj (2).
(Gerecht. vVetb., art. 3 en ll10.)
(VANDAJ\'Ili'I::El, T. PERSONENVENNOOTSCHAP
l\'I:mT
BEPERKT:E< AANSPRAK:E<LIJKHEID
«HONORE LOET:E<RS l>. )
ARR:E<ST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op II juni 1969 in hoger beroep
(1) Cass., 9 jtmi 1960 (A1'1'. cass., 1960,
biz. 908) en noot 1.
(2) Vgl. cass., 16 en 23 december 1970,
en 6 janua ri 1971, supm, biz. 390, 413 en 432.

en op verwijzing gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Ieper ;
Gelet op het arrest van het Hof van
23 oktober 1964 (3) ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 270, 282, 283,
287, 288, 289, 290, 291 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvorderi~1g en 97
van de Grondwet,
doonlat het b estreden vonnis de door
eiser ingestelde vordering tot ongeldigverklaring van de door verweerster
gedan e afdanking zo~1der opzegging en
tot betaling van 270.948 frank ongegrond
verklaart, steunende op de gezmuenlijke verklaring van de getuigen Swinnen
en Dm·nez van het rechtstreeks verhoor,
en de door eiser in co~1clusie voorgestelde
wraking van de getuige Swinnen verwerpt
om de reden dat deze niet vooraf werd
gewraakt, hoewel hij « verklaarde familie
te zijn van de heer Loeters, namelijk
zijn schoonbroer, en in dienst van de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijldJ.eid Ho~lOl'e Loeters , en « dat
getuige Swinnen misschien kon gewraakt
worden v66r verhoor, gezien hij zijn
falllilieband met de zaakvoerder van
verweerster in b eroep m eldde, misschien
ook mudat hij in dienst was van de
voormelde v ennootschap ; dat de wraking
moet uitgeoefend worden alvorens de
getuige antwoordt op de gestelde vragen
of in zijn verklaring gehoord wordt; dat
wraking na getuigenis door geschrift moet
gewettigd zijn ; dat eiseres in beroep echter slechts schriftelijk bewijs brengt van
feiten die reeds bij het verhoor gekend
ware~1, zodat deze wraking niet kan aangenomen worden, dat slechts de redenen
tot wraking die bij het onderhoor niet
gekend waren nadien nog in aanmerking
komen mits zij · door geschrift bewezen
zijn; dat het enige wat bij h et enkwest
wellicht niet gekend was is het huwelijkscontract van getuige Swinnen en h et
feit dat hij m et een vennote gehuwd was ;
dat dit be>vijs thans wordt voorgebracht,
doch dat dit feit niet van die aard is dat
de wraking moet aanvaard worden
wegens het b elang dat deze getuige in de
zaak zou gehad h ebben ,,
te1·wijl 1° uit d e verldaringen van de
getuige Swmnen Andre, opgenomen in
h et proces-verb aal va~1 27 januari 1967
van h et rechtstreeks getuigenverhoor,
blijkt dat hij de schoonbroer van die
h eer Loeters is en werkt in de personen-

(3) Bull. en PASIC., 1965, I, 198.

-608vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Honore Loeters, en dit procesverbaal een geschrift uitmaakt tengevolge
waarvan deze r edenen v an ·wrak.ing,
steun€mde op dit geschrift, ook na het
getuigenverhoor door eiser voorgesteld
kunn e~1. worden (schending van de a rtikelen 270, 282, .283, .287, 288, .289, .290
en .29.2 van h et Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering) ; 2° · het feit dat eiser
dez e wrakingsgronden k ende door de
verklaringen desbetrefiende door getuige
Swinnen juist; voor zijn onderhoor op
27 jarmari 1967 afgelegd en dat hij deze
alsdan niet voorstelde, niets afdoet aan
het r echt van eiser deze wrakingsgronden,
die schriftelijk b ewezen waren, ook na
het; getuigenverhoor aan de rechtb ank
voor te stellen (schending van de artikelen 270, .282, .283, .287, 288, .289, .290, 291
van h et Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en 97 van de Grondwet),
zodat het b estreden vonnis, steunende op
de gezamenlijke v erklaringen van beide
getuigen Swi1men en Durnez om de
vordering van eiser ongegrond te verklaren, zonder de reden en van wraking van
getuige Swinnen, namelijk d at hij familie
was van d e zaakvoerders Loeters en in
dienst van de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Honore Loeters, in aanmerking t e nemen omdat ze
niet voorgesteld waren v66r het getuigenverhoor, d e in het middel ingeroepe~l
bepalingen geschonden h eeft :
Overwegende dat eiser voor de rechtb ank twee grond en van wraking tegen
getuige Swinnen voorstelde, 1net name
dat deze getuige 1° de schoonbroeder
was van de heer Loeters en 2° in dienst
was van de personenvennootschap 1net
b ep erkte aansprakelijkl1eid Honore Loeters ·
o.;erwegend.e dat h et b estreden vonnis
b eslist dat voormelde getuige wellicht
kon gewraakt; worden v66r zijn verhoor,
nu hij zijn familieb and met de zaakvoerder van verweerster a ls1nede de omstandigheid d at hij in dienst was van verweerster m eldd.e, maar d at die gronden
van wraking vo or de rechtbank niet meer
konden voorgesteld worden, omdat; aileen
de gronden die bij h et verhoor niet
gekend waren nadien nog in aanm.erking
kunnen komen, mits zij door gesc1u·ift
gerechtvaardigd zijn ;
Overwegende d at, zo in burgerlijke
zaken geen wraking van getuige na het
getuigenis kan worden voorgesteld, tenzij ze door geschrift gerechtvaardigd
wordt, die rechtvaardiging nochtans kan
blijken uit ·h et proces-verbaa l van het

getuigenverhoor, wanneer hij die de
wraking voorstelt, slechts door dit verhoor k ennis h eeft gekregen van de grond
van wraking ·;
Overwegende dat het vonnis ten deze
vaststelt dat " het enige " wat " bij het
en kwest " wellicht niet gekend was « het
huwelijkscontract is van getuige Swinnen
en h et feit dat hij m et een vennote
gehuwd was " ; dat uit deze vaststelling,
in v erband gebracht met de vorige
v aststelling volgens welke die getuige
kon gewraakt worden v66r zijn verhoor
omdat hij zijn familie- en dienstverband
gemeld had, volgt d at eiser slechts door
h et v erhoor kennis h eeft gekregen van
deze laatste dubbele grand van wrak.ing;
Overwegencle mitsdien dat, door te
weigeren als schriHelijk bewijs in aanm erking te nemen een proces-verbaal
van getuigenverhoor waarin gronden van
wraking vermeld waren, zonder vast te
stellen dat eiser reeds te voren ke~mis
had van die gronden, het vonnis artik el 282 van h et W etboek van burgerlijke
rechtsvordering geschonden h eeft ;
Overwegende d at het vonnis zijn
beslissing grondt op de « gezamenlijke "
verldaring v an de getuigen Swinnen en
Durnez, zodat deze beslissing niet gerechtvaardigd blijft door de niet becritiseerde verklaring van de getuige Durnez
aileen;
Dat h et middel gegrond is ;
Om die r edenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrestmelding zal worden gemaakt op de kant
van de verni etigcle beslissing ; houdt de
kosten aan opclat hierover door de feitenr echter zou worden beslist ; verw-ijst de
zaak' naar h et Arbeidshof te Gent.
24 februari 1971. 3e lm mer.
Voo1·zitte7·, de H. L ouveaux, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H . Naulaerts. Gelijlchticlencle concl1tsie, de H. L enaert.s, advocaat-generaal.
- PleiteTs, de HH. Van Ry:n en Philips.

3e KAMER. -

24 februari 1971.

CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT DE BOHENDING VAN EEN w:J;<TSBEPALING AANVOERT ZONDER NADER TE BEPALEN
WAARIN DIE SCHENDING BESTAAT.
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
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Niet ontvanlcelijk is het middel dat de
schending van een wetsbepaling aanvoe1·t
zonde1· nade?' te bepalen waarin die
schending bestaat (1).
(VINCKE,

T.

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
w. 0. )))

((I. l\1.

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
24 februari 1971. 3e ka.mer. Voorzitte1·, de H. Louveaux, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Meeus. - Gelijlcluidende concl~tsie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Bayart.

3e

KAMER.-

24 februari 1971.

CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZA,KEN.- MIDDEL DAT HET GEBREK
AAN l\'IOTIVERING INROEPT. VERlliELDING VA,N ARTIKEL 97 VAN DE
GRONDWET VOLSTA,AT.

W annee1· uitsl~titend het geb1·elc in de
motivering wonlt inge1·oepen, moet het
midclel alleen a1·tilcel 97 van de G1·ondwet
ve1'1nelden en niet cle wetsbepalingen d1:e
de grand van de zaalc bet1·efjen (2).
(Webb. van burg. rechtsv., art . 1080.)

(SAlliENWERKENDE VENNOOTSCHAP «SO CIAAL lV!EDISCH INSTITUUT DER ZUIDERKEMPE;N "• T. VERVLOESEli'L) ·
'A RREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 17 februari 1970 gewezen
door de 'Verlu·echtersraad van beroep te
Antwerpen, kamer voor bedienden ;
Gelet op het tweede ondercleel van het
eerste middel afgeleid uit de schending
van artikel 97 van de Grondwet,
(1) Cass., 21 mei 1966 (Bttll. en PAsro.,
1966, I, 1219) ; vgl. inzake directe belastingen:
cass., 4 juni 1968 (An·. cass., 1968, blz. 1206).
(2) Vgl. cass., 30 september 1965 (Bttll. en
PASIO., 1966, I, 142) en 9 oktober 1970,
twee arresten, sttp?·a, biz. 131 en 134.
i:.\~~.\'l'TW
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doo1·dat de bestreden sententie, na impliciet doch duidelijk aangenomen te
h ebben dat, zoals de eerste rechter het
expliciet vastgesteld had, artikel 2 van
de arbeidsovereenkomst voor bedienden
luidde : " de kantooruren zijn als volgt :
van 9 tot 12 eh van 13,30 tot 18 uur, de
werkgever behoudt zich het recht voor
deze uurregeling te wijzigen volgens de
noodwendigheden van de instelling », en
na vastgesteld te hebben dat op 2 januari 1969 eiseres een nieuwe uurregeling
bepaalde, namelijk van 7,30 uur tot
10,30 uur en van 15 um· tot 19,30 uur,
dat verweerster weigerde deze wijziging
te aanvaarden en dat zij door eiseres
wegens werkweigering ontslagen werd,
beslist dat de nieuwe regeling niet alleen
een verschuiving van uren voorzag maar
ook een belangrijke verhoging van het
aantal werkuren tot gevolg had en
daarom " strijdig was met de goede
trouw "• dat bijge.volg eiseres het recht
niet had verweerster door te zenden, en
dienvolgens eiseres veroordeelt om aan
verweerster 22.050 frank te betalen,
zijnde een opzeggingsvergoecling gelijk
aan drie maanden loon,
te1·wijl het tegenstrijdig is enerzijds
vast te stellen dat de eerste m.u-regeling
was : 7 1/2 werkuren per dag, anderzijds
vast te steilen dat de nieuwe uurregeling
was : 7 1/2 werkuren per dag, en ten
slotte daaruit af te leiden dat de nieuwe
regeling " een belangrijke verboging van
bet aantal werkuren tot gevolg had "•
tegenstrijdigbeid welke met het gebrek
aan de door artikel 97 van de Grondwet
vereiste motivering gelijkstaat;
Over de groncl van niet-ontvankelijkheicl door verweerster hieruit afgeleid
dat het middel de scbencling van de
artikelen 14, 15 en 18 van de op 20 juli
1955 gecoordineerde wetten op het
bediendencontract niet inroept :
Overwegende · clat eiseres · enkel een
strijdigheid in de motieven van de
bestreden sententie inroept ; dat zij derbalve zich ertoe kon beperken de scherrding van artikel 97 van de Grondwet in
te roepen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid ~liet kan aangenomef- worden ;
Over bet onderdeel :
Overwegende dat de bestreden sententie vaststelt : 1° dat, volgens de
schriftelijke en door verweerster voor
akkoord ondertekende overeenkomst van
1 juli 1967, de uurregeling de volgende
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was : van 9 uur tot 12 uur en van 13,30 u.
tot 18 uur, dit is een arbeidsdag van
7 1/2 uur, 2° dat op 4 december 1968
deze uurregeling, met de stilzwijgende
instemming van verweerster, gewijzigd
werd als volgt : van 8 uur tot 12 uur
en van 15 uur tot 19 um·, dit is een
arbeidsdag va~1. 8 ure~1., 3° dat op 2 januari 1969 eiseres eenzijdig een ~lieuwe
wijziging i~1. de uurregeli~1g aanbracht :
van· 7,30 tnu· tot 10,30 um· en van 15 mu·
tot 19,30 uur, dit is een arbeidsdag van
7 1/2 uur;
Overwegende dat de sententie, om te
beslissen dat deze laatste wijziging strijdig was met de goede trouw en dat de
weigering van verweerster ze ~1a te leven
gee~1. dri~1gende reden uitmaakte voor
een· onmiddellijke doorzending, op de
overweging stetmt dat de nieuwe uurregeling « niet aileen een verschuiving
van uren voorzag, maar ook een belangrijke verhoging van h et aantal werkm·e~1.
tot gevolg had n ;
Overwegende dat het tege~1strijdig is,
na vastgesteld te hebben dat de oor spronkelijke uurregeling en de laatst gewijzigde
uurregeling beiden een arbeidsdag van
7 1/2 um· tot voorwerp hadden, te beslissen dat de laatste umTeg,eling een
« belangrijke verhoging n van het aantal
werkuren tot gevolg had ;
Overwegende dat verweerster vergcefs
opwerpt dat de beslissing door een andere
reden, namelijk de verschuiving van de
werkuren, wettelijk gerechtvaardigd
blijft; dat immers uit de sententie niet
b1ijkt dat de feitem·echter die reden aileen
voldoende heeft geacht om zijn beslissi~1g
te rechtvaardigen ;
Dat het ouderdeel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden sententie; beveelt dat van dit al'l'est
melcl.ing zal worden gemaakt op de kant
va~1 de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat hierover door de feitenrechter zou worden beslist; verwijst de
zaak naar bet Arbeidshof te Gent.
24 februari 1971. 3° kamer.
Voo1'zitte1·, de H. Louveaux, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slctggeve1·,
de H. Naulaerts.- Gelijlcl~ticlencle conchtsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HR. Struye en Houtekier.

(1) Cass., 1 juni 1970 (A1'1·. cass., 1970,
biz. 912).
· (2) Cass., 4 maart 1968 (A1'1'. cass., 1988,
biz. 887).

3e KAMER.- 24 februari 1971.
1° CASSATIEMIDDELEN. - DrmNsTPLICHT. - MIDDEL DAT ALLEEN EEN
vVETSBEPALINQ INROEPT, DIE VREEMD
IS AAN DE AANGEHAALDE GRIEF. NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
2° CASSATIEMIDDELEN. - Dr:mNsTPLICHT.- MIDDEL DAT OPKOMT TEGEN
EEN FEITELIJKE BEOORDELING VAN DE
HERKEURINGSRAAD. - N lET ONTVANKELIJK M:IDDEL.
3°

DIENSTPLICHT. BESLISSINQ
VAN DE HERKEURINGSRAAD. - MOTIEVEN.

4° DIENSTPLICHT.- HERKEURINGSRAAD. - VERli'I:ELDING IN DE BESLISSING DAT BIJ li'J:ElERDERHEID VAN
STEll'flVIEN UITSPRAAK WERD GEDAAN.
- NIET VEREISTE VERlVIELDING.
5° DIENSTPLICHT. - HERKEURINGS RAAD. - VERll'fELDING IN DE BESLISSING DAT DE SECRETARIS-VERSLAGGEVER IN DE RAAD ZITTING HAD MET
RAADGEVENDE STEM.- NIET VEREISTE
VERlVIELD1NG.
1° Niet ontvanlcelijlc in dienstplichtzalcen
is het micldel dat alleen de schencling
in1·oept van een wetsbepaling die v1·eemcl
is acm de aangehaalcle g1'ief ( 1). (Dienstplichtwetten, gecoi:irdineerd op 30 april
1952, art. 51, §§ 1 en 4.)
2° Niet ontvctnlcelijlc is het midclel dat
oplcomt tegen een feitelijlce beoonleling
van cle he?·lceu1·ingsmacl (2).
3° De he1·lcew·ingsmacl die ~tits1J1'aalc cloet
ove1· cle geschilctheicl voo1· de dienst in de
bewoonlingen van a1'tilcel 43, § 4, van
cle dienstplichtwetten, gecoonlineenl op
30 ct1J1"il 1962, moet zijn beslissing niet
omstanclige1· motive1·en (3).
4° In cle beslissing van de he1·lce~wings1·aad
moet niet wonlen venneld dat bij mee1·de1·heid van stemmen ~titspmalc wenl
gedaan (4). (Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april 1962, a rt. 43, § 1).

5o In cle beslissing van de he1·lceu?·ingsnwcl
moet niet · wonlen ve1·meld dat de sec1·eta·ris-ve1·slaggeve1' in cle 1·aad zitting
(3)
1970,
(4)
1969,

Cass., 18 augustus 1970 (A1'1', cass.,
biz. 1048).
Cass., 10 december 1968 (A1·r . cass.,
biz. 363).

-611had met madgevende stem. (Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april
1962, art. 38, § 5.)
(GUYOT.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op ll december 1970 door de
Herkeuringsraad van de provincie Antwerpen gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 43, § 2, van de
dienstplichtwetten gecoordineerd op
30 april 1962,
doonlat de Herkeuringsraad geen rekening heeft gehouden of willen houden
met een medisch . attest, door eiser voorgebracht, afgeleverd door Dr. Riel,
chirurg te Mortsel, waarbij deze verldaart
dat eiser als gevolg van een schoolongeval van 10 jtmi 1967 wegens functioneel
verlies van de rechter pink een blijvende
arbeidsongeschiktheid van 7 t.h. heeft
opgelopen:
Overwegende dat de enige wetsbepa_ling waarvan het middel de sche~1ding
inroept, vreemd is aan de aangehaalde
grief;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
. Over het tweede middel, afgeleid uit
de schencling van de artikelen 14 van de
dienstplichtwetten
gecoorclineerd
op
30 april 1962 en 1 van het koninklijk
besluit van 18 juli 1962, i~1zonderheid de
specificaties A 48 en B 48 van de tabel
gevoegd bij dit besluit,
do01·dat de Herkeuringsraad geen rekening heeft gehotiden met eisers gebrek,
hetwelk deze ongeschikt maakt om zijn
militieverplichtingen te vervullen :
Overwegende dat het middel opkomt
tegen de onaantastbare beoordeling door
de Herkeuringsraad van de feitelijke
toedracht van de zaak ;
Dat het derha.lve niet ontvankelijk is ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van al'tikel 48 van de dienstplichtwetten gecoordineerd op 30 april
1962,
doonlat de bestreden beslissing niet
gemotiveerd is en de reden niet opgeeft
van eisers aanwijzing tot de dienst,
te1·wijl men eiser niet dadelijk geschikt
had bevonden voor de dienst en een

ernstige motivering ter zake des te meer
van belang was, gelet op het door eiser
voorgebracht medisch attest en zijn
ernstig lichaamsgebrek :
Overwegende dat nu de bestreden
beslissing, uitspraak dnende over de
dienstgeschiktheid, na te hebben vastgesteld dat eiser door twee geneesheren
van de raad werd o~1derzocht, is gesteld
in de bewoordingen voorgeschreven bij
artikel 43, § 4, van de op 30 april 1962
gecoordineerde dienstplichtwetten, het
middel naar recht faalt;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 48, 38, § 5,
en 43, § 1, van de dienstplichtwetten
gecoordineerd op 30 april 1962,
doordat uit het uittreksel dat aan mser
werd betekend niet blijkt dat de bestreden beslissing m openbare vergadering
werd uitgesproken, dat de secretarisverslaggever aan de beraadslaging heeft
deelgenomen met raadgevende stem en
dat de Herkeuringsraad bij meerderheid
van stemmen heeft beslist :
Overwegende dat nit de uitgifte van de
beslissing blijkt dat ze in openbare vergadering is uitgesproken en dat de
secretaris-verslaggever in zijn verslag
werd gehoord ;
Dat het middel in die mate feitelijke
grondslag mist ;
Overwegende dat de in het middel
aangehaalde artikelen, noch enige andere
wetsbepaling, de verplichting opleggen
in de beslissing te vermelden dat deze
bij meerderheid van stemmen werd genomen en dat de secretaris met raadgevende stem aan de beraadslaging heeft
deelgenomen ;
Dat het middel in die mate naar recht
faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
24 februari 1971. 3 8 kamer. _:__
Voo1·zitter, de H. Louveaux, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Versee.- Gelijkluidende conclttsie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
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DE
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-LASTEN . PERSONE;NVENNOOTSCHAP MET RElCHTSPERSOONLIJliEEID
DIE MET VE(RLIES WORDT VE(RE(FFElND.
VE<RLIES VAN DE INBRElNG VOOR
EEN WERK.END VENNOOT. V:mRLIES
DAT GEEN AFTREKBAAR BEDRIJFSVER LIES IS VOOR DEZE VE;NNOOT .

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE BElDRIJFSUITGAVEN
EN -LASTEN.- VE<RLIES GElLEDElN DOOR
EEN
PE;RSONENYENNOOTSCHAP
i\'IET
RECHTSPE(RSOONLIJKHEID.
W:mRKEND VENNOOT DIE DIT VERLIES VOOR
ZIJN REK.ENING NElElll'lT OF EEN PERSOONLIJKE STORTING DOET AAN DE
VE;NNOOTSCHAP OM HET VERLIES TEl
DEKK.EN. VERLIES DAT ALDUS EEN
BEDRIJFSVE(RLIES WORDT VOOR DEZE
VE;NNOOT.

1° U it de enlcele omstancligheid clat een
pe1•sonenvennootsohap met ?'eohtspe?·soonlijlcheid rnet ve1·lies wonlt veTefjencl en
dat clientengevolge· een we?·lcencl vennoot
geheel zijn inb1·eng in cleze vennootsohap
of een gecleelte e1·van heeft ve?·lo?·en, volgt
niet dat cleze vennoot aldus pe1·soonlijlc
een becl?·ijjsve?·lies heejt geleclen dat ctls
dusclanig van zijn becl?·ijjsinlcornsten
aftTelcbam· is (1). (Gecoordineerde belas tingwetten van 15 januari 1948, art. 25,
§ 1, 1°, 26 en 32, § l.)

2° Een becl1·ijfsve1·Zies van een pe?·sonenvennootschap rnet ?'echtspe?·soonlijkheid
wo1·clt een peTsoonlijlc becl?·ijjsve?·lies van
een we?·lcend vennoot, wcmnee1· hij van
zijn eigen geld aan de vennootschap
een becl1·ag sto?·t orn · ham· vm·lies te
delclcen of clit ve1·Zies pe1·soonlijlc voo?'
zijn 1·elcening neernt (2). (Gecoordineerde belastmgwetten van 15 januari
1948, art. 25, § 1, 1°, 26 en 32, § l.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN, T. DUESBERG.)
ARREST

(ve·r taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 februari 1970 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97, 112 van
de Grondwet, 25, § 1, 1°, 26, § 1, 27,
§ 1, en 32, § 1, van de wet t en betreffencle
(1) en (2) Cass., 5 oktober 1965 (B-nll. en
1966, I, 172) en de conclusie van
Advocaat-generaal Dumon.

PASIC.,

de inkomstenbelastingen, gecoordineerd
bij h et besluit van de Regent van 15 januari 1948,
dom·clat het bekritiseerde arrest beslist
dat onder het oude stelsel van voormelde
gecoordineerde belastingwetten de verliezen van de Vereffening van een personeuve.nnootschap aftrekbaar waren voor
de werkende vennoten en dat, daar dit
oude stelsel ten deze van toepa.s sing is, het
verlies van de vereffening van de personenvennootschap met beperkte aanspra. k elijkheid « Ateliers Fransolet et Cie "
aftrekbaar is van de inkomsten van
verweerder,
te1·wijl, zelf~s onder het stelsel van de
gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelasti.ngen, de vereffeningsverliezen van de personenvennootschappen niet aftrekbaar warei1 voor hun
vennoten ; de vereffeningsverliezen van
een personenvennootschap im1ners verliezen van de vennootschap zijn en blijven ; het bekritiseerde arrest trouwens
ten onrechte naar het arrest van 11 juli
1932 verwijst, daar dit laatste arr est
niet de betekenis of draagwijdte heeft
die het bestreden arrest eraan toekent ;
ten deze het vereffeningsverlies dus niet
het verlies van verweercler is en h et
derhalve niet in aamuerking mag worden
genomen om de fiscale toestand van de
betrokken belastingplichtige te regelen :
Overwegende dat uit het bestreden
arrest blijkt dat verweerder Wt;Jrkend
ven.noot was van de personenverinootschap met beperkte aansprakelijkheid
« Ateliers Fransolet " die vereffend werd ;
dat de op 21 december 1963 afgesloten
vereffeningsrekeningen wezen op een
aanzienlijk v erlies dat v erweerder wilde
aftrekken van zijn inkomsten over het
jaar 1963 onder aanvoering dat het om
een aftrekbaar bedrijfsverlies ging ;
Dat.het arrest uitee11Zet dat onder het
stelsel van de wette.n betreffeude de
inkomste.nbelastingen, gecoordineerd op
15 januari 1948, bij toep assing van
artikel 15, § 2, van cleze wetten, de
vereffeningsboni's ten laste van de rechthebbende vennoten werden aangeslagen
en de vereffeningsvPrliezen voor hen
aftrekbaar waren ;
Dat het arrest beslist dat het op
21 december 1~63 gebleken vereffeningsverlies moet behandeld worden overeenkomstig het oude stelsel, namelijk d at
van geuoemde gecoordineerde wetten, en
dat bijgevolg verweerder dit verlies mag
aftrekken va11 zijn inkomsten over het
jaar 1963;
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Overwegende, enerzijds, dat de inbre.ng
van ee.n kapitaal in een personenve.nnootschap met beperkte aansprakelijkheid op
zichzelf geen bed.rijfsuitgave of bedrijfsIast vormt, en, anderzijds, dat het verlies
van een inbreng dat het verlies van het
kapitaal van de vennootschap ten gevolge
h eeft, voor de i.nbrenger geen bedrijfsverlies is ;
·
Dat uit de omstandigheid aileen dat
de vereffende vennootschap verlies heeft
en dat de werkend vennoot zijn inbreng
niet terugkrijgt Iiiet volgt dat deze
laatste een bedrijfsverlies Iijdt;
Dat, in dit geval, h et bedrijfs9erlies
dat van de vennootsch ap is ; dat wanneer
de ven.noot het kapitaal verliest dat hij
aan de wisselvalligh eden van de door de
ve.nnootschap geexploiteerde onderneming had onderworpen, hij echter n iet
persoonlijk h et verlies van deze vennoot:
schap voor zijn rekeJung neemt, tenZIJ
hij verklaart schuldenaar te zijn van een
geliJk bedrag jegens haar en derden, of
haar dit bedrag stort om het verl1es te
dekken;
- Overwegende dat uit het arrest niet
blijk:t dat verweerder het bedrijfsverlies
persoonlijk heeft gedragen en dat !let
voor hem een bedrijfsKarakter heeft ;
Dat het arrest derhalve zijn beslissing
niet wettelijk heeft verantwoord;
Dat het middel gl'lgrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het eerste en het tweede midde] ·
die geen ruimere cassatie kunnen meebrengen, vernietigt h et b estreden arrest
in zover het uitspraak doet over de aanvu.llende aansla.g ten laste van verweerder; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de a ldu.s bepe1·kte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
1e ka.mer- 25 febru.ari 1971. Voo1·zitte1·, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter . - Vm·slaggeve1·,
de H. de vVaersegger. Gelijlchticlencle
conclttsie, de H. Detom·nay, advocaat<Yeneraal. Pleite1·s, de HH. Fally en
Hours (laatstgenoemde van ae balie bij
het Hof van beroep te Luik).
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25 februari 1971.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. -

AANSLAG VAN

DE BEZOLDIGINGEN WA.ARVAN DE UITBETALING, w:E<GENS RET BESTAAN VAN
EEN GESCRIL, SLECRTS REEFT PLAATSGERAD NA RET VERSTRIJKEN VAN RET
JAAR WAAROP ZIJ BETREKKING REBBEN. GESCRIL lliOET NIET BEEINDIGD ZIJN DOOR EEN RECRTERLIJKE
OF SCHEIDSRECRTERLIJKE BESLISSING .

De toepassing van cle a1·tilcelen 35, § 1,
licl 3, van cle gecoorclineenle wetten
bet1·e fjende - de inlcomsten belastin gen en
93, § 1, 3°, b, van het l'Vetboelc van de
inlcomstenbelastingen die de ctanslag1'egeling bepalen waamctn ondm·worpen
zijn cle bezoldigingen wam·van de uitbetaling of de toelcenning, wegens het
bestaan van een geschil, slechts heeft
1Jlaatsgehad na het vm·st?·ijken van het
jaa1· of het belastbaa1· tijcl1Je1·k waaTOp ·
ze bet?·ekking hebben, is niet onde1·W01'pen aan de voo1·waanle dat dit
geschil slechts is beeindigcl do01· een
1'echte1'lijke of scheidsrechte1·lijke beslissing (1).
(VERSLUYS, T. BELGISCRE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARRE.ST

(ve1·taling) .

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 n1.ei 1970 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over h et eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 32, inzonderheid
§ 1, 35, inzonderheid § 1, lid 1, en clientengevolge 74 van de wetten betreffende
de inkmnstenbelastingen, geco6rdineerd
bij'het besluit van de Regent van 15 janua ri 1948, welk artikel 74met name gewijzigd is bij ar t ikel 30 van de wet van
8 maart 1951 en bij artikel 11 van .de
wet van 13 juli 1959, en, voor zoveel
als nodig, 258, 259 en 264 van het
W etboek van de inkomstenbelastingen
(koninklijk besluit van 26 februari 1964),
doonlat eiser, volgens het bestreden
arrest, had doen gelden dat " het miljoen
( ... ) ontvangen lrrachtens artikel 2 van
van de dacling, ten belope van 375.000 fr.,
betreldcing h eeft op achterstallige b ezol(1) Raadpl. Pm·l. st., Kamer, zitt. 1952-1953,
nr. 470; zitt. 1954-1955, nr. 160-6, biz. 17 en
18; Pa1·l. hancl., Kamer, zitt. 1954-1955,
27 januari 1955, biz. 19, en 1 februari 1955,
biz. 16.

-614digingen van 1955 tot 1959, dat het gen vanaf 1955 tot 1959 dadelijk ge'ind
recht om te belasten dus vervallen is ,, konden worden, het hof van beroep zijn
en het bestreden arrest beslist " dat in arrest niet regelmatig met redenen heeft
de onderstelling dat de premisse juist omkleed en de wettelijkheid ervan niet
zou zijn zulks niet het geval is met de kan worden getoetst (schending van
gevolgtrekking, daar, volgens de geco- artikel 97 van de Grondwet);
ordineerde wetten, de belasting eerst
en te1·wijl de bezoldigingen die geboekt
verschuldigd is op het ogenblik van de worden i11 een rekening, ten voordele
betaling van de inkomsten (.. ,)en volgens van de rechthebbende met zijn akkoord
h et koninklijk besluit tot uitvoering var1 geopend, en die dadelijk kunnen worden
h et Wetboek van de inkomstenbelastin- ge'ind, moeten worden b eschouwd als
gen pas wmmeer de aangeslagen bezoldi- zijnde betaald of toegekend in de zin
gingen betaald of toegekend worden ; van artikel 32 van de gecoiirdineerde
dat, derhalve, geen enkele van de liti- wetten betreffende de inkomstenbelasgieuze bedragen vroeger kon worden tingen, waaruit volgt dat zo het arrest
aangeslagen dan zulks werd gedaa~1, wat impliciet het tegendeel heeft willen beslisdus elke grief van verval uitsluit >>,
sen, het deze bepaling e11, die11tengevolge
te1·wijl eiser deed gel<;len dat er verval de artikelen 35 en 74 van dezelfde wetter{
was, niet omdat de bezoldigingen een- heeft geschonden :
voudig waren verworven van 1955 tot
Overwegende dat het arrest vaststelt
1959, doch wel omdat "het vaststaat
dat het ontvangen bedrag, ten DeJope dat op 26 september 1962 tussen eiser
van 375.000 frank, achterstallen van een en de personenvennootschap met beonrechtstreekse wedde vertegenwoordigt perkte aansprakelijkl1eid " Hallet " een
die voor de periode van 1 januari 1955 dading werd aangegaan welke een einde
tot 31 december 1959 vervallen zijn, of heeft gemaak~ aan een voor de rechtbank
nog het p ercentage dat aan concluant aanhangig gemaakt geding tot betaling
werd toegekend op de omzet van de v~n a~hterstallige wedde ; dat de geldsom
jaren 1954 tot 1959 ( ... ), dat deze ver- d1e e1ser krachtens genoemde dading
goedingen die regelmatig op de rekening heeft ontvangen het bedrag van 3 7 5. 000 fr.
van concluant gecrediteerd moesten wor- omvat dat achterstallige bezoldigingen
den in elk geval dadelijk ge'ind konden van 1955 tot 1959 vertegenwoordigt;
Overwegende dat het arrest uit deze
worden, zelfs indien de rechthebbende,
door een stilzwijgend akkoord, ervan vaststelling wettelijk heeft kunnen afleigeen onmiddellijke betaling heeft geeist ; den, e11 aldus passend antwoordt op de
dat, zoals wordt aangetoond door de conclusie van eiser en zonder de bewijsschulderkenning van de schuldenaar van kracht ervan te miskennen, dat het
het inkomen dd. 1 januari 1960, kort bedrag van 375.000 frank eerst na de
voor de verbreking·van de overeenkmust, dading ter beschikking van eiser werd
de eisbaarheid ervan aan geen enkele gesteld;
Dat het 1uiddel 11iet kan worden aanvoorwaarde was onderworpen ; dat, derhalve, voormelde bedragen moeten wor- genmnen;
den beschouwd als zijnde toegekend in
Over het tweede middel, afgeleid uit
de loop van de dienstjaren 1956 tot
1960 ( ... ) en voor die dienstjaren hadden de sche11ding van de artikelen 97 van de
moeten aangeslagen zijn; dat de inko- Grondwet, 35, inzonderheid § 1, lid 3,
hieringstermijnen betreffende deze dienst- van de wetten betreffende de inkmustenjaren regehuatig verstreke11 op 31 decem- belastingen, gecoiirdmeerd bij het besluit
ber van 1957 tot 1962; dat wegens de van de Regent van 15 januari 1948, welk
11iet-inkohiering van de aanslagen binn:en lid in genoemd artikel 35 werd ingevoerd
deze tenuijnen de rechten va11 de admi- bij artikel 6 van de wet van 28 maart
nistratie vervallen zijn " ; waaruit volgt 1955, en 93, inzonderheid § 1," 3o, b,
dat het arrest aan de conclusie van eiser van het W etboek van de inkomstenbeeen beteke11is heeft gegeven die onver- lastinge~1 (koninklijk besluit van 26 februenigbaar is met de bewoordingen ervan ari 1964),
(schending van de artikelen 1319, 1320.
doonlctt op eisers betoog dat de uitbeen 1322 van het Burgerlijk vVetboek);
taling van de achterstallige bezoldigingen
tenvijl, door niet te antwoorden op die hem in 1962 en 1963 door zijn werkhet aldus voorgedragen middel en met gever waren uitgekeerd, wegens het
name door niet te preciseren of het in bestaan van ee11 geschil, slechts .had
feite 11iet juist was of in rechte niet ter plaatsgehad na het verstrijken van het
zake diende dat de bedoelde bezoldigin- belastbaar tijdperk waarop deze bezol-

,.
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-615digingen in werkelijkheid betrekking
hadden en dat ze, bijgevolg, moesten
worden onderworpen aan de aanslagregeling als bedoeld in de artikelen 35,
§ 1, lid 3, van de gecoi:irdineerde wetten
en 93, § 1, 3°, b, van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen, het bestreden
arrest vaststelt dat de uitbetaling van
bedoelde bezoldigingen slechts was bekomen · " luachtens een overeenkomst van
dading die op 26 september 1962 tussen
verzoeker (thans eiser) en de personenvelU1.ootschappen met beperkte aansprakelijkheid " Hallet " werd aangegaan en
waarbij een einde werd gemaakt aan het
geding dat op 18 april 1961 werd begonnen door een dagvaarding tot betaling
van achterstallige wedde ( ... ) en van een
opzeggingsvergoeding ... ,, doch niettemin de toepassing van de bij voormelde
bepalingen vastgestelde regeling verwerpt
op grand dat " de beide teksten doelen
op bezolcligingen waarvan de uitbetaling
(of de toekenning) na het belastbaar
tijdperk waarop ze betrekking hebben
slechts plaatshad door toedoen van een
open bare overheid of wegens het bestaan
van een geschil, onder welk woord,
volgens de parlementaire voorbereiding
van de wet en volgens de rechtspraak
van de hoven en van de administratie,
moet worden verstaan geschillen die
beeindigd worden door tussenkmust van
een derde : een scheidsrechterlijke of
rechterlijke overheid, welke elemente.n
het risico van verdichting verminderen ,,
en, met verwijzing naar de gronden van
de beslissing van de directeur, " clat in
verband met het woord geschil aldus op
ee11. parlementaire vraag van de h. volksvertegenwoordiger Bertrand van 20 februari 1959 werd geantwoord ( ... ) : Ret
blijkb uit de parlementaire besprekingen
die de vvet van 28 maart 1955 zijn
voorafgegaan dat het woord « geschil "
beperkend client· verstaan in de zin van
een betwisting beslecht onder controle
van de gerechtelijke macht of van een
scheidsrechterlijk organisme ( ... ), dat
ten deze de betwisting niet op deze wijze
werd beslecht, daar er een einde aan
werd gemaakt door de mi1melijke overeenkomst van 26 september 1962 ,,
te1·wijl de bij voormelde teksten bepaalde r egeling wordt toegepast wanneer
de uitbetaling vm1. de bezoldigingen door
het bestaan van een geschil werd vertraagd, welk bestaan ten deze door h et
arrest wordt vastgesteld, doch bovendien niet onderworpen is aan de vereiste
dat het geschil door tussenkomst van
een derde werd beeindigd ; waaruit volgt

dat het arrest aan de wet een voorwaarde
heeft toegevoegd die ze niet bevat en
zijn beslissing niet wettelijk heeft verantwoord :
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat de achterstallige wedde van
eiser het voorwerp was geweest van een
rechtsgeding met zijn vroegere werkgever
en dat deze achterstallen vervolgens werden beta.ald op grand van een dading,
het arr est de in het middel bedoelde
vordering verwerpt op grand dat de
term « geschil " die vermeld wordt in de
a~tikelen 35, § 1, lid 3, van de gecoi:irdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en 93, § 1, 3o, b, van het
Wetb<;>ek van de inkomstenbelastingen
mtshutend cloelt op de geschillen die
door t~1ssenkomst van een rechterlijke
of scheidsrechterlijke overheid beeindigd
worden en dat, ten deze, het geschil
tussen eiser en zijn vroegere werkgever
een einde heeft genome'1. door een dacling ;
Overwegende dat voornoemde artikelen onder meer de aanslagvoet bepalen
w~araan de bezoldigingen onderworpen
ZIJn waarvan de uitbetaling of de toekennmg, wegens het bestaan va11. een
geschil, slechts heeft plaatsgehad na het
verstrijken van het jaar of het belastbaar
tijdperk waarop ze betrekking hebben;
dat deze bepalingen voor de toepassing
ervan met a!s voorwaarde opleggen dat ·
het . geschil door een rechterlijke of
scheidsrechterlijke beslissing werd beeindigd;
Overwegende derhalve dat het an·est
de toepassing van genoemcle artikelen
heeft onderworpen aan een voorwaarde
die ze niet stellen ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden a rrest in zover het beslist dat de
door eiser uitbetaalde achterstallige
wedde niet onderworpen is aan de aanslag a ls bedoeld in de artikelen 35, § 1,
hd 3, van de gecoi:irdineerde wetten en
93, § 1, 3°, p, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen ; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder
en eiser elk in de helft van de kosten ·
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
25 februari 1971. 1e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. de Waersegger. - Gelijkluidende

-616conclusie, de H. Detournay, advocaatgeneraal. Pleite1·s, de HH. Baltus,
D epret en· Fally (de twee eerstvermelden
van de b alie bij het Hof van beroep te
Brussel).

1e
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26 februari 1971.

l O BEWIJS.-

BURGERLIJKE ZAKEN.PERSOONLIJKE VERSCHIJNING VAN DE
PARTIJEN. WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING, ARTIKEL 119
EN 428. VERPLICHTING EEN PROCES VERBAAL OP TE MAKEN VAN DE VERKLARINGEN VA.N DE PARTIJEN .
DRAAGWIJDTE.

2°

3°

VONNISSEN EN ARRESTEN. BURGE.RLIJKE. ZAKE.N.
PE.RSOON LIJKE. VERSCHIJNING VAN DE PARTIJE.N.
WE.TBOJ;;K
VAN
BURGJ;;RLIJKE
RJ;;CHTSVORDERING, ARTIKEL 119 E.N
428. VERPLICHTING :mE.N PROCE.SVE.RBAAL OP TE MAK:mN VAN DJ;; VERKLARINGEN VAN DJ;; PARTIJJ;;N.
D RA.AGWIJDTE .
OVEREENKOMST. UrTL:mGGING
FE.ITENRJ;;OHTE.R DIE DE. G]J;li'!EE.NSCHAPPE.LIJKE
BEDOE.LING
VAN
DE
PARTIJE.N NAGAAT E.N VASTSTJ;;LT.
UrTL:mGGING VE.R:mNrGBAAR lliET DE
BJ;;WOORDINGE.N VAN DE AKTE.
G:mMOTIVEE.RDE. urTLEGGING . So:mVERE.IN:m UIT;LJ;;GGING.

(1) Cass., 19 mei 1961 (Bull. en PASIC.,
1961, I, 1011) en Re7J. p1·at. du d1·. belge,
V° Compct1'tdion pe1·sonnelle, nr. 84.
(2) .Artikel 428 van het Wetboek van bm-gerlijke rechtsvordering (vervat in titel XXV
van Boek II betreffende de rechtspleging voor
de rechtbanken van koophandel) vermeldt
dat de rechtbank in alle gevallen, zelfs van
ambtswege kan bevelen dat partijen ... in
persoon worden gehoord en bepaalt verder
t( en, inclien er wettige verJ1inclering is, een van
de rechters of zelfs een vrederechter (kan)
aanstellen om ze te horen, dewelke procesverbaal van hun verklaringen opmaakt ... "·
.Artikel 948 van het Gerechtelijk Wetboek is
van toepassing op de verschijning van de
p artijen (Gerecht. Wetb ., art. 992 en 1004)
en schrijft op a!gemene wijze voor: «Van ieder
getuigenverhoor wordt proces-verbaal opge maakt overeenkomstig de bepalingen van de
art.ikelen 949 en 950 "·
De Koninklijk commissaris voor de gerech-

UrTLE.GGING.
MOTIVERING.- BEGRIP.

OVEREENKOMST . UrTLE.GGING.
V ASTSTE.LLING VAN DE. GEMEE.NSCHAPPELIJKE BEDOELING VAN DE PARTIJEN . RECHTER DIE ZICH STEUNT OP
DE VERKLARINGEN DOOR DE PARTIJEN
AFGE.LE.GD IN DJ;; LOOP VAN E.E.N PJ;;RSOOJ\TLIJKE VERSCHIJNING.
VE.RPLICHTING DE. RJ;;GELE.N BE.TRE.FFE.NDE
D:m BE.WIJSKRACHT VAN . DE.ZE. VERKLA RIKGE.N IN ACHT TE N:mlliEN.

1o en 2° Wannee1· de pe1·soonlijlce ve1·-

schijning van de pm·tijen plaatsvindt
voo1· het gehele 1·echtscollege waa1·bij -het
geding aanhangig is, sch1·ijjt de wet niet
voo1· dat een pmces-ve1·baal wo1·dt opgemaalct wam·in de ve1·lclm·ingen van de
pa1·tijen wonlen vastgesteld (1) (2) (3).
(Wetb. van bm·g. rechtsv., art. 119
en 428.)

3° Al is de met de bewooiclingen van cle
ove1·eenlcomst ve1·enigba1·e ~titlegging, die
de jeitem·echtm· e1·van geejt doo1· de
gemeenschaJJpelijlce bedoelingen van de
paTtijen vast te stellen, soeve1·ein, toch
moet zij gernotiveenl zijn (4).
4° Niet 1·egelmatig gemotiveenl is de beslissing van de jeitenTechte1· die, wannee1·
hij een ove1·eenlcomst uitlegt om de
gemeenschapJJelijlce bedoeling van de
« Er wordt een proces-verbaal opgemaakt van
de verklaringen, behalve wanneer de zaak in
eerste en in laatste aanleg wordt berecht ... "·

(Vm·slag van de Koninlclijlc

Commissm·is,

biz. 232.)
(3) Het Frans Hof van cassatie besliste de
31 e januar i 1905 (Pas., 1905, IV, 129) dat
« ! 'article 119 du code de procedure civile ...
ne prescrit d'autre formalite que celle de la
fixation du jour ou la comparution aura lieu
et qu'il suffit que les juges, statuant ensu.ite
sur le litige, constatent dans lem·s jugements
les faits, resultant d e cette comparution, sur
lesquels ils fondent lem· decision ... , , raadpl.
ook Rep. pmt. dtt d1·. belge, v° Compandion
pe1·sonnelle, ru·s. 84, 88 en 90.
(4) Raadpl. cass., 13 juli 1939 (Bull . en
PASIC., 1039, I, 366) en noot 1, blz . 367;
30 september 1954 (ibid., 1955 , I, 60); 2 juli
1956 (ibid ., 1956, I, 1224); 8 oktober 1965
(ibicl., 1066, I, 181) en 7 februari 1967 (.A1T.
cass., 1067, blz. 712) en cle besluiten van
Procm-eur-generaal Cornil, toen eerste ad vo caat-generaal, v66r cass., 4 april 1941 (Bull.
an

PAc::!Tf""

1Qd.1

T

1 '>.() )

-

fi l 7 -

pa1·tijen vast te stellen, zonde1·e p1·ecise1'ing enkel besluit dat zij moet w01·den
ajgeleid uit de ve1"kla1·ingen doo1· deze
pa1·tijen ajgelegd in de loop van een
pe1·soonlijke ve1·schijning, clie we1·d bevolen met toepassing van a?"tikel119 van het
W etboek van bu1·ge1"lijke 1·echtsvo1·de1'ing (1).
5o Op voo?"waanle dat de 1·echte1' de 1·egelen
bet?"efjende de bewijskmcht van de ve1· lclm·ingen in acht neemt, mag hij bij de
uitlegging van een ove1·eenlcomst de
gemeenschappelijlce bedoeling van de
1Ja1·tijen vaststellen, met name op g?"ond
van hun ve1"lcla1·ingen ajgelegd in de
loop van een pe1·soonlijke ve?"schijning,
die is bevolen met toepassing vcm a?"tikel 119 van het vVetboek van btvrge1·lijlce
1'echtsvo1·de1·ing (2).
(VAN EEGHEM EN W'ILLEMANS,
T. DERIJNCK . )
ARREST.

HET HOF , - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 29 november 1969 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brugge ;
Over bet middel , afgeleid uit de schending van de artikelen ll9 van bet ·wethoek van bm·gerlijke recbtsvordering,
1319, 1320, 1322, 1349, 1356 van het
Bm-gerlijk vVetboek en 97 van de Grond-

'vet,
~
doo?"dat het bestreden vonnis de oorspronkelijke vordering gegrond verldaart
en de eisers tot ontruiming van het
betwiste perceel veroordeelt om de reden
dat, oordelend na de persoonlijke verschijning van de partijen, het " thans
duidelijk is gebleken dat appellant (thans
verweerder), bij het a£gluiten van de
huurovereenkomst, zich de vrije beschikking heeft willen voorbehouden over de
grond palende aan het door de gemtimeerden (thans de eisers) in hnur genamen goed met het oog op een eventuele
uitbreiding van zijn eigen handelszaak
en dus niet wenste dat deze grond,
tijdens de huur, zonder zijn "aldwordstelling " zou bezwaard worden met een
bandelshuur, doch dat hij bij wijze van
1outere gedoogzaamheid het gebruik van
deze grond door de gemtimeerden toeliet

en er zelfs een " optie van pacht " ten
hunnen voordele over bedong, daarmede
bedoelende, hen de voorkeur van huur
tegenover alle derden te beloven, voor
het geval hij deze grond niet meer nodig
achtte voor eigen handelsdoeleinden en
akkoord ging met de verburing ervan ;
dat alle gegevens erop wijzen dat de
ge1ntimeerden deze bedoeling van appellant, geformuleerd in artikel 17 van de
huurovereenkomst, wel aldus hebben
begrepen bij het aangaan van de huurovereenkomst, doch thans, na verloop
van jaren, pogen blUl. gebruik bij gedoogzaamheid te zien omzetten in huurdersrechten zonder de eigenlijke akkoordstelling van appellant ; dat aldus in het
licht van de zich thans opdringende uitleg
nopens artikel 17 van de hum·overeenkomst, er geen tegenstrijdigbeid bestaat
tussen het laten gebruiken van de kwes tieuze grond bij gedoogzaamheid en het
tevens toestaan van een " optie van
pacht ,, deze laatste in feite afhankelijk
gesteld zijnde van het oordeel van
appellant dat hij deze grond voor eigen
gebruik niet nodig zal hebben en van
zijn akkoord om deze grond voortaan
te verhuren ,,

te1·wijl, em·ste onde1·deel, het voml.is
beslist dat de door artikel 17 van het
huurcontract aau de eisers toegekende
optie van pacht afhankelijk is van de
loutere wil van verweerder en het lichten
van de optie derhalve geen uitwerking
kan hebben en daarom steunt op de
door de partijen tijdens de persoonlijke
verschijll.ing in raadkamer afgelegde verklaringen, waarvan geen proces-verbaal
werd opgesteld, en zonder deze veddaringen in het vonnis zelf weer te gEven
(schending van de artikelen ll9 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 1349 en 1356 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onde1·deel, de eisers in hun
conclusie, genomen na de persoonlijke
verschijning, in uitdruld{elijke bewoordingen bleven staande houden dat het
duidelijk is " dat, indien het de bedoeling
ware geweest van appellant zich het
kwestieus stuk perceel voor te behouden,
hij dan geen optie tot huur had gegeven
aan de gemtimeerden ; bewijs te meer
hoe het standpunt dat hij vooropzette
tijdens de persoonlijke verschijning van

(1) Zie noot 3 onderaan blz. 616.

(2) Over het punt dat de verklaring door een
partij afgelegd in de loop van een persoonlijke
verscbijning een bewijs of een bewijsmiddel
kan zijn van een tegen deze partij ingeroepen

feit of bewering, maar niet van een bewering
van deze partij tegen de tegenpartij, raadplege
men cass., 2 mei 1947 (Bull . en PAsrc., 1947 ,
I, 218).

-618de partijen onmogelijk kan worden bijgetreden » (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van hetBurgerlijk
Wetboek);

denle ondenleel, de motivering van het
bestreden vonnis doet beslniten dat de
verklaringen van verweerder als bewijsmiddel tegen de eisers aangewend werden
en h et in alle geval niet mogelijk maakt
nit te maken welke verklaringen van
welke partijen in aanmerking genomen
werden om de eisers te veroordelen,
terwijl de verklaringen van verweerder
niet tegen d e eisers 1nogen ingeroepen
worden als bewijsmiddel, zodat het toezicht van h et Hof volledig onmogelijk
is (schending van de artikelen 119 van
het W etboek van burgerlijke rechtsvordering, 1349, 1356 van het Bmgerlijk
WetiJoek en 97. van de Grondwet) :

de wettelijkl1eid van de beslissing nit te
oefenen;
Dat die onderdelen gegrond zijn ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vom1is; beveelt dat van dit arrest
m elding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde' beslissing ; houdt de
kosten aan, zegt d at erover door de
feitem·echter zal worden beslist ; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te Kortrijk, zetelende in 'hoger
beroep.
26 febrnari 1971. 1e kamer. · Vo01·zitte?·, de H . Rntsaert-, r aadsheer
waarneme11d voorzitter. - T1e1·slaggeve?·,
de H. vVanters. - Gelijlcluidende conclusie, de H. Dumon, advocaat-generaal. Pleitm·s, d e HH. Houtekier en Struye.

vVat het eerste en h et derde onderdeel
samen betreft :
Overwegende dat het b estreden vmm.is,
na aan het vonnis van 28 juni 1968 te
hebben herinnerd, hetwelk, vooraleer ten
gronde te beslissen, de persoonlijke verschijning van d e partijen bevaJ, zijn
redenering nopens de i11terpretatie van
artikel 17 van de tnssen partijen aangegane hmu·overeenkomst doet voorafgaan
door de woorden : « d at thans duidelijk
is gebleken ... »; dat hieruit blijkt dat
de rechters de verldaringen van de partijen in aanmerking hebben genomen
om tot de door hen aan gezegd artikel 17
gegeven interpr etatie te besluiten;
Overwegende dat zo, weliswaar, wanneer de persoonlijke verschijning van
de partijen met toepassing van de artikelen 119 en 428 van het vVetboek van
burgerlijke rechtsvordering plaatsvindt,
zoals ten deze, voor h et gehele rechtscollege waarbij het geding aanhangig is, deopstelling van een proces-verbaal dat de
verklaringen v an de partijen vaststelt,
niet bij de wet is voorgeschreven, deze
v erklaringen, in zover zij tot grondslag
van de beslissing van eli t rechtscollege
in aanmerking worden genmnen in het
vonnis dienen vermeld te worden ; dat,
inderdaad, zo de rechter soeverein de
bedoeling van d e partij en in de overeenkomsten interpreteert en onder meer op
de verklaringen van bedoelde p artijen
kan stennen, met inacht11enling van de
regelen betreffende de bewijswaarde van
die verklaringen, hij zijn beslissing hieromtrent dient te motiveren; dat bij
ontstentenis d aarvan, hij het Hof in de
m=ogelijkheid stelt zijn toezicht over
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VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. GETUIGEN GEROORD
DOOR DE POLITIERECRTBANK. EED
DAT DE WAARREID EN NIETS DAN DE
WAARHEID ZAL GEZEGD WORDEN.
EED DIE NIET BEANTWOORDT AAN DE
VOORSCHRIFTEN
VAN
DE
WET.
NIETIGHEID VAN RET VONNIS VAN DE
CORBECTIONELE RECHTBANK DIE DEZE
NIETIGHEID HEEFT OVERGENOl\'[EN.

20 CASSATIE. OliiTANG. STRAFZAKEN.
VoORZIENING
VAN
DE
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSINGEN
OP DE STRAFVORDERING EN DE TEGEN
HEllf I NGESTELDE BURGERI,IJKE RECHTSVORDERING. VERNIETIGING VAN DE
B-E SUSSING OP DE STRAFVORDERING.
VERNIETIGING
DIENTENGEVOLGE
VAN DE EINDBESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.- ZELFS
INDIEN DE VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
WORDT UITGESPROKEN OVER EEN !IUDDEL VAN AMBTSWEGE.

1 o I ndien, volgens de vaststellingen van
het 111·oces-ve1·baal vc~~ de te1·echtzitting,
cle politie1·echtbanlc een getuige heejt
gehoonl, clie enlcel de eecl heejt ajgelegd
dat hij cle wam·heicl en niets clan cle
wam·heid zal zeggen, is nietig het vonnis
van de co?Tectionele ?'echtbanlc clat op
de 1·echts7Jleging voo1· cle ee1·ste 1·echter
ben~st en cle nietigheicl e1·van heejt
ove1·genomen doo1· het onwettig ajgeno-

r··

-619men getuigenis niet te we1·en
(Wetb. van strafv., art . 155.)

( 1).

2° Indien de beklaagde zich in cassatie
heejt voo1'Zien tegen de beslissing op de
st1'ajvm·dm·ing en tegen de einclbeslissing
op de tegen hem ingestelde bu1·ge1·lijke
1'echtsvo1'de1·ing, b1·engt de ve1·ni etiging
van de ee1'ste beslissing de ve1·nietiging
mede van de tweede, die het gevolg e1'van
is, oak al wm·dt de ve1·nietiging van de
beslissing ·ap de st1·ajvo1'de1·ing van
ambtswege uitgesp1'oken (2).
(BRASSARD, T. ANTONINI
EN ;LITISOONSORTEN.}
ARREST (ve1·taling).

vernietiging meebrengt van de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen,
die het gevolg zijn van de eerste ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaalct op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt elk van de verweerders m een
achtste van de kosten ; laat de overige
kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de zaaknaar de Correctionele Rechtbank
te N eufchateau, zitting houdende in
hoger beroep .
1 maart 1971. - 2e kamer. Voo?'zittm·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1'slaggevm·, de
H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie, de
H . Charles, advocaat-generaal.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 juni 1970 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Aarlen;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing op de strafvordering :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 155
en 176 van het Wetboek van strafvordering,
Overwegende dat, volgens de bewoordingen van het proces-verbaal van
plaatsopneming van 9 mei 1969, de
getuige Muller voor de eerste r echter de
eed heeft gedaan dat hij de waarheid en
niets dan de waarheid zal zeggen ;
Overwegende dat die bewoordingen
niet overeenstemmen met de eed die
bij artikel 155 van het vVetboek van
strafvorderu1.g op straffe van nietigheid
is voorgeschreven ;
Overwegende dat het vonnis, dat het
aldus onwettelijk afgenomen getuigenis
betreffende de gegevens waarop het
berust, niet ter zijde legt, de nietigheid
heeft overgenomen, waardoor de beroepen beslissing aangetast is ;
In zover de voorzienu1.g gericht is tegen
de beslissingen op de burgerlij.k e rechts vorderingen :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering de

(1) Cass., _ 3 november 1969 (An·. cass.,
1970, blz. 223).
(2) Cass., 22 december 1970, supra, blz. 411;
verg. cass., 16 feb1·uari 1971, sup1·a, blz. 556.
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1o RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
STRAFZAKEN. SAlVIENSTELLING
VAN HET HOF VAN BEROEP. - TEREOHTZITTING TIJDENS WELKE HET HOF VAN
BEROEP ZIOH ERTOE BEPERKT DE UIT SPRAAK . VAN HET ARREST TOT EEN
LATERE TEREOHTZITTING TE VERDAGEN. - .HOF ANDERS SAMENGESTELD
DAN OP DE TERECHTZITTINGEN WAAROP DE ZAAK IS BEHANDELD EN HET
ARREST UITGESPROKEN. - GEEN NIETIGHEID .
2°

HERHALING.
ARTIKEL 56,
LID 2, VAN HET STRAFWETBOEK.
TOEPASSINGSVOORWAARDEN.- VROEGERE VEROORDELING TOT EEN GEVANGENISSTRAF VAN TEN MINSTE EEN
JAAR. - BEGRIP.

3° DIEFSTAL EN AFPERSING. DIEFSTAL GEPLEEGD DOOR MIDDEL
VAN GEWELD OF BEDREIGING IN EEN
BEWOOND HUIS OF IN DE AANHORIGHEDEN ERVAN, ONDER DE VOORWAA.RDEN OMSCHREVEN IN ARTIKEL 471 VAN
HET STRAFWETBOEK..
BEWOOND
HUIS . - BEGRIP.
1° JiVannee1· het hof van be1·oep, ande1·s
samengesteld dan tijdens de te?·echtzittingen waa1·op de st1'ajzaak we1·d behandeld
en waa1'0p de debatten we1·den gesloten,
zich e1·toe bepe1'kt de uitspmak van het
an·est tot een late1'e te1·echtzitting te

-
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ve1·dagen, heeft deze omstandigheid geen
nietigheid ten gevolge voo1· het an·est
later gewezen doo1· de magist·raten die
aanwezig wa1·en op cle te1·echtzittingen
tijdens wellce de zaak wenl behancleld ( 1).
2° Een ve1·oonleling tot een gevangenisstnif
van ten minste een jaa1·, in de zin van
a1·tikel 56, lid 2, van het Stmfwetboek,
is die welke deze stntf stelt op een enlcel
stmfbacw feit opgelevenl cloo1· ve?·schillende misd1·ijven clie opeenvolgens· zijn
gepleegcl en uitgegaan zijn van eenzelfcle
stmfbaa?' opzet (2). 30 Een cliefstal gepleegd in een bewooncl

lntis, in cle zin van de m·tikelen 4 71 en
479 van het Stmfwetboelc, is de diefstal
gepleegd in een plaats die doo1· een of
mee1· . personen lean wonlen bewoond.
Deze bewoning lean het gevolg zijn van
de omstancligheid dat een of meer pe1'sonen momenteel op die plaats ve?·blijven of ze gewoonz.ijk of tijclelijlc bet1·elcken
voo1· zalcen, zoals de leclen van het pe1'soneel van een hanclels- of inchtst1·ieel
becl1·ijf (3).
(GOEDLEVEN , T. NAAl\'ILOZE VENNOOTSCHAP « GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ » EN LITISOONSORTEN.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 december 1970 door h et
Hof van beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat eiser, beklaagde,
verklaard heeft zich i_n cassatie te voorzien tegen aile beschikkingen van het
bestreden litrrest ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de strafvordering
en de burgerlijke rechtsvorderingen ingesteld tegen medebeklaagden :
· Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om zich in cassatie te voorzien tegen deze
beslissinge-:1 ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering,
(1) Cass., 13 september 1965 (Bull. en
PAsrc., 1966, I, 58).
(2) Raadpl. cass., 2 juni 1969 (.An·. cass.,
1969, blz. 956) ; TROUSSE, Rev. d1•. 1Jenal, 19621963, blz. 351; VANHOUDT en CALLEWAERT,
Belyisch 8tmfrecht, II, nr. 1122, blz. 600.
Over het enig strafbaar· feit zie cass., 21 mei
1970 (.Arr. cass., 1970, blz. 888) en de conciusie
van Procureur-generaai Ganshof van cler
Meersch v66r het arrest, verscbenen in Bull.

waarbij eiser van de telastlegging F
wordt vrijgesproken (zaak 33997/N/69) :
Overwegende dat eisers voorziening in
cassatie tegen deze beslissingen niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de veroordelende beslissingen op
de strafvordering en op de burgerlijke
rechtsvorderi.ngen die tegen eiser zijn
ingesteld :
Over h et derde middel, hieruit afgeleid
dat de uitspraak van het arrest op
3 december 1970 tot een latere terechtzitting werd verdaagd in afwezigheid van
de voorzitter der kamer en in aanwezigheid van slechts twee raadsheren, waaronder een zelfs van de zaak geen kennis
had genomen :
Overwegende dat, wanneer het hof
van beroep, anders samengesteld dan
tijdens de terechtzittingen waarop de
strafzaa.k werd behandeld en de debatten
werden gesloten, zich ertoe beperkt de
uitspraak van het arrest tot een latere
terechtzitting te verdagen, deze omstandigheid geen nietigheid ten gevolge. heeft
voor het arrest gewezen door de magistraten die aanwezig waren op de terechtzitting tijdens welke de zaak werd
behandeld ; dat uit de processtukken
blijkt dat zulks hier het geval was ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid
dat het hof van beroep geoordeeld heeft
dat, wegens een vroegere veroordeling
tot gevangenisstraf van meer dan een
jaar, eiser in staat van herhaling verkeerde en tot het dubbele van het maximum
van de bij de wet gestelde straf kon
worden veroordeeld,

te1·wijl eiser vroeger niet tot een straf
van meer dan een jaar werd veroordeeld,
1naar tot afzonderlijke straffen, waarvan
het totaal een jaar t e hoven ging, en
artikel 56 van het Strafwetboek uitdrukkelijk bepaalt dat de vroegere veroordeen PAsrc., I , 827 en inzonderheid blz. 830 en
noot 5 op dezelfde b iadzijde .
(3) Zie NYPELS en SERVAIS, Boek III,
biz. 531, nr. 3 en noot 2, en biz. 532, nr. 4,
Rep . p1·at. dr. beige, v 0 Vol, inzonderheid
nr. 660 ; raadpl. cass. fr., 29 nktober 1968
(J. C. P., 1969, II, 16014) en de noot getekend FAYARD.
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. _ ' 621 --'Jing een gevangenisstraf van ten minste
een jaar moet zijn en niet mag bestaan
uit verschillende samen opgelegde straffen van minder dan een jaar :
Overwegende dat blijkens de processtukken de staat van herhaling waarop
het hof van beroep met betrekking tot
verschillende tegen eiser aangevoerde en
in het arrest vermelde telastleggingen
wijst, deze is op grand waarvan, luidens
artikel 56 van bet Strafwetboek, hij die
een wanbedrijf pleegt, kan worden veroordeeld tot het dubbele van het maximum van de straf bij de wet op dit
wanbedrijf gesteld, met name in geval
van een vroegere veroordeling tot gevangenisstraf van ten minste een jaar, indien .
de veroordeelde het nieuwe wanbedrijf
pleegt, voordat vijf jaren zijn verlopen
sinds hij zijn straf heeft ondergaan of
sinds zijn straf verjaard is;
Dat het arrest ter vaststelling van deze
herhaling regelmatig steunt op een in
kracht van gewijsde gegane vonnis van
de Correctionele Rechtbank te Brussel
van l l juni 1968, waarbij eiser werd
veroordeeld tot een enkele gevangenisstraf van 18 maanden, met uitstel van
vijf jaar, wegens gecorrectionaliseerde
diefstallen met verzwarende omstandigheden en wegens eenvoudige diefstallen
die, luidens dat vonnis, " wegens eenheid
van opzet een collectief wanbedrijf >> ten
opzichte van eiser opleverden ;
Overwegende dat zulke straf, opgelegd
wegens een enkel strafbaar feit bestaande
uit verscheidene misdrijven achtereenvolgens gepleegd met eenzelfde schuldig
opzet, een ge,~angenisstraf van ten minste
een jaar is in de zin van artikel 56, lid 2,
van bet Strafwetboek ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat bet bestreden arrest de diefstallen
door beklaagde gepleegd in de inrichtingen van de naamloze vennootschap
Gebroeders Delhaize en compagnie " De
Leeuw » beschouwt als zijnde begaan in
een bewoond huis, in de zin van
artikel 4 71 van bet Strafwetboek,
te1·wijl niet betwist wordt dat de diefstallen werden gepleegd 's nachts op een
ogenblik waarop de magazijnen van de
naamloze vennootschap " Gebroeders
Delhaize » en compagn.ie " De Leeuw »
altijd onbewoond zijn; · de wetgever in
artikel 4 71 zwaardere straffen heeft
gesteld juist om de burgers in bet gebouw
dat zij betrekken met meer doeltreffendheid te beveiligen ; door de woorden
H hAW()I'Illrf
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duidelijk aile diefstallen gepleegd in
andere gebouwen dan die welke zijn
bewoond, buiten toepassing van artikel 471 heeft willen laten, onverschillig of bet gaat om verlaten dan wei niet
betrokken of slechts tijdelijk betrokken
panden ; het bestreden arrest " bewoond
huis » en " tijdelijk betrokken huis » met
elkaar heeft verward :
Overwegende dat het arrest eiser heeft
veroordeeld onder andere wegens diefstallen door middel van geweld of
bedreiging gepleegd te Luik gedurende
de nacht van 17 op 18 februari 1968
en van 9 op 10 augustus 1969 ten nadele
van de naamloze vennootschap " Gebroeders Delhaize » en compagnie " De
Leeuw " met de omstandigheden, in artikel 4 7l van het Strafwetboek bepaald,
dat de diefstallen bij nacht werden
gepleegd in een bewoond huis of in de
aanhorigheden ervan door twee of meer
personen en dat wapens werden gebruikt
of getoond;
Overwegende dat het middel beweert
dat de magazijnen van genoemde vennootschap, waar deze diefstallen zijn
gepleegd, geen bewoond huis zijn in de
zin van voornoemd artikel 4 7l ;
Overwegende dat, volgens artikel 479
van bet Strafwetboek, als bewoond huis
in de zin van artikel 4 71 wordt beschouwd
elk gebouw, appartement, verblijf, loads,
elke zelfs verplaatsbare hut of elke
andere gelegenheid die tot waning client ;
Overwegende dat nit de niet bestreden
vaststellingen van bet arrest blijkt dat
de diefstallen werden gepleegd in gebouwen waar zich personen bevonden, tegen
wie bedreigingen werden geuit of die met
wapens bedreigd werden door de daders;
Overwegende dat bewoning, in de zin
van de artikelen 471 en 479 van het
Strafwetboek, bet gevolg kan zijn van
de omstandigheid dat een of meer personen momenteel op die plaats verblijven
of ze gewoonlijk of tijdelijk betrekken
voor zaken, zoals de leden van bet personeel van een handels- of industrieel
bedrijf;
Dat de omstandigheid dat een plaats
bewoond is, door de wet als verzwarend
wordt beschouwd, enkel en aileen wegens
het gevaar dat zulks oplevert voor personen wanneer de diefstal, onder de
andere bij de wet bepaalde verzwarende
omstandigheden, gepleegd wordt op een
plaats die op dat ogenblik als waning
client voor een of meer personen ;
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En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
?at de . beslissing overeenkomstig de wet
18;

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
l maart 1971. - 2e kamer. Voo?'zitte?· · en Ve1'slaggeve1·, de H. Perrichon,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende concltlsie, de H. Charles,
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Philippart de Foy (van de balie bij het Hof
van beroep te Luik).
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1° WETTEN EN BESLUITEN.- ToEPASSING IN DE TIJD. - STR.A,FZ.A.KEN.
- WEGVERKEER. - HERHALING. VEROORDELING W'EGENS EEN OVERTREDING VAN HET REGLEMEJNT TER UITVOERING VAN DE WET VAN 1 .AUGUSTUS
1899.
VEROORDELING DIE TOT
GRONDSL.A,G KAN DIENEN INGEVAL VAN
OVERTREDING VAN HET .A.LGEMEEN
ltEGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET
'WEGVERKEER GENOMEN TER UITVOERING VAN DE WET BETREFFEJ'\"DE HET
WEGVERKEER
(GECOGRDINEERD
OP
16 M.AART 1968).

2° STRAF. -

WEGVERKEER. WET
BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER
(GECOORDINEERD
OP
16 l\'[.AART 1968), ARTIKEL 29, LID 3.
SAMEJNLOOP VAN TWEE VERZWARENDE 01\'I:ST.A.NDIGHEDEN, NAMELIJK
OVERTREDING IN STAAT VAN HERH.A.LING EN 's NACHTS. - STR.A.F VERVIERVOUDIGD. - 0NWETTELIJKHEID.

3° WEGVERKEER. - WET BETREFFENDE DE POLITTE OVER HET WEGVERKEER (GECOORDINEERD OP 16 M.A.ART
1968), ARTIKEL 29. - VERZWARENDE
OMSTANDIGHEDEN. - VERDUBBELING
V.A.N DE STRAF. - BEGRIP.
1° De veroo1·deling we gens een ove?'t?·eding
van een 1·eglement te1· ttitvoe1·ing van de
wet van 1 augusttts 1899 hottdende he?'ziening van de wetgeving en van de
?'eglementen op de politie ove1' het wegve1'lcee?· lean tot g1'0ndslag clienen voo1·
de he1·haling in geval van een ove?'t?·eding
van het algemeen ?'eglement op de politie
ove1· het wegve1·kee1· te1· uitvoe1·ing van de
wet bet1·effende de vol1:t·1;P. m>P.1' hP.t. mP.rt-

ve1·kee?· (gecoo1'dinee1·d op 16 maa1·
1968). (Impliciete oplossing.)

2° Daa1• lid 3 van a1·tikel 29 van de wet
bet1·e tfende de politie ove1' het wegvm·lcee1'
(gecoonlinem·d op 16 mam·t 1968) geen
enlcel wettelijk gevolg met bet1·eklcing tot
de vastgestelde st?·ajmaat hecht aan het
gelijlctijdig bestaan van de twee eTin
ve1·melde ve1·zwm·ende omstandigheden, is
onwettelijk de beslissing, die cle stmj
welke cle ?'echte?' wil toepassen ongeacht
de omstandigheclen dat de ove1't1·eding is
gepleegd in staat van he1·haling en
's nachts, ve1·vie1·vmtdigt wegens de
Bamenloop vctn cleze twee ve1·zwm·ende omstandigheclen ( 1).
3° Wam· m·tikel 29, licl 3, van de wet bet?'efjende de politie ove1· het wegve1·lcee?'
(gecoonlinee1·d op 16 maa1't 1968) zegt
dat " st?·atfen venlttb'beld wonlen "• be- ·
cloelt het clat de in lid 1 bepaalde maximwm- en minimttmbecl?-agen venlttbbeld
wonlen en niet dat de ?'echte?' de st1·aj
die hij ttitsp1'eekt binnen de in dit
laatste lid gestelde pe1·ken moet ve1'dttbbelen (2).
(PIERARD.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, de 12e juni 1970 iTt hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi ;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 29 van de
wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoi:irdineerd op 16 maart 1968:
Overwegencle dat, kennis nmnende van
een overtreding van het algemeen reglement dat vastgesteld is ter uitvoering
van genoemde wet, gepleegcl bij nacht
en binnen een jaar van een vroeger vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan
en waarbij eiser werd veroordeeld wegens
een overtreding van het reglement dat
vastgesteld is ter uitvoering van de wet
van 1 augustus 1899 tot herziening van de
wetgeving en van de reglementen op de
politie over het wegverkeer, de correctionele rechtbank bij bevestiging van het
beroepen vonnis eiser vei'oordeeld heeft ·
tot geldboete van dertig frank, die zij
(1) Raaclpl. cass., 18 juni 1968 (A1'1'. cass.,
1968, blz. 1280).
(2) Cass., 17 november 1969 (A?T. cass.,
1970. biz. 275).
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op het viervoudige dit is op honderd-twintig frank heeft , gebracht ;
Overwegende dat artikel 29 van de
wet betreffende de politie over het wegverkeer (gecoordineerd op 16 maart
1968) weliswaar twee omstandigheden
aangeeft, waaronder de straffen uitgesproken wegens overtreding van de
reglementen vastgesteld ter uitvoering
van genoemde wetten worden verdubbeld, maar d eze straffen op grand van
dit artikel niet mogen verviervoudigd
worden, wanneer beide omstandigheden
zich tegelijkertijd voordoen;
Dat de uitgesproken straf onwettelijk
is, zodat de vernietiging die eruit voortvloeit, de vernietiging met zich brengt
van d e schuldigverklaring van eiser
wegens de telastlegging A ;
En overwegende voor het overige dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen nageleefd
zijn en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, vernietigt· het bestreden vonnis, voor zover het uitspraak
doet over de telastlegging A en over de
kosten van de strafvordering ; verwerpt
de voorziening voor het overige ; beveelt
dat van het thans gewezen arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser in de helft van de kosten
en laat de andere helft ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele R echtbank te
Bergen, zitting houdende in hager beroep.
1 maart 1971. - 2e kamer. - Voo1'zitte1', de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitt-er. Ve1·slaggeve1·, de
H. Ligot. Gelijkhticlende conclttsie,
de H. Charles, advocaat-generaal.

2° KAMER. 10
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CASSATIE. BEVOEGDREID .
STRAFZAKEN. VERSCRRIJVING IN
DE BESTREDEN BESLISSING. BEVOEGDREID VAN RET HoF Q:M ZE TE
VERBETEREN:
STRAFZAKEN.
VoNNIS VAN DE CORRECTIONELE
RECRTBANK WAARBIJ DE BEKLAAGDE
TOT VERSCRILLENDE STRAFFEN WORDT
VEROORDEELD. ARREST SPREEKT
WE GENS DEZELFDE FElTEN EEN ENKELE

STRAF UIT. - ENIGE STRAF DIE RET
TOTAAL VAN DE VERSCRILLENDE STRAFFEN, DIE DE EERSTE RECRTER REEFT
TOEGEPAST, NIET TE BOVEN GAAT. EENPARIGREID NIET VEREIST.
.
3° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
- EENPARIGREID VAN STE:MMEN. HOF VAN BEROEP VERZWAART DEVERVANGENDE GEVANGENISSTRAF DIE DE
CORRECTIONELE RECRTBANK REEFT UITGESPROKEN.- EENPARIGREID VEREIST.
4° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. - CASSATIE 01\IDAT RET
ROF VAN BEROEP, ZONDER MET EENPARIGREID VAN STEMMEN UITSPRAAK
TE DOEN, DE AANVULLENDE GEVANGENISSTRAF DIE DE CORRECTIONELE
RECRTBANK REEFT UITGESPROKEN,
REEFT VERZWAARD. VERWIJZING
RIERBIJ BEPERKT.
1° H et H of is bij de beo01·deling van een
middel, bevoegd om een ve1·sch1·ijving
in de best1·ede1~ beslissing te ve1·bete1·en
wannee1· deze duidelijk blijkt uit de
context e1·van (1).
2° Het cm·est dat, op het hogm· bm·oep tegen
een vonnis van de C01'1'ectionele 1'echtbank die wegens ve1·schillende misd1·ijven onde1·scheiden st1'afjen heejt uitgesp?·oken, kmchtens m·tikel 65 van het
Stmfwetboek, maa1' een enkele st1·aj
toepast, di e het totaal van de st1'atfen do01·
de ee?"ste 1·echte?· opgelegd niet te boven
gaat, moet niet rnet eenpm·igheid van
stemmen w01·den ttitgesp1·olcen (2) . (Wet
van 4 september 1891, art. 2.)
3° Het Hoj van be1·oep lean, zonde1' met
eenpa1·igheid van stermnen van zijn
leden ttitsp1'aak te doen, de ve1·vangende
gevangenisst1'aj, clie cle C01'1'ecti onele
1·echtbank heejt ttitgesp1'oken, niet ve1·zwa1·en, zeljs indi en het de geldboete
niet ve1'lwogt (3). (Wet van 18 juni 1869,
art. 140; w et van 4 september 1891,
art. 2.)

4o H' onlt een an·est ven~ieti gd orndat het
hoj van be?"oep, zonde1' met eenpm·igheid
vctn stemmen van zijn leden uitsp1·aak
te doen, de ve1·vangende gevangenisstTaj
di e de C01'1'ectionele. 1·echtbank heejt uitgesp?·oken, heejt ve1·zwaanl, dan wo1·dt
de zaalc enkel ve1·wezen otJdat ove1· de
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(1)
(2)
1953,
(3)

Cass., 19 oktober 1970, sttpm, blz. 138.
Cass., 13 oktober 1952 (Bttll. en PAsrc.,
I, 59).
Cass., 8 februari 1971, sttpm, blz. 522.
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(lVIANUKA.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juni 1970 dcior het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,

doo1·dat er tegenstrijdigheid bestaat
tussen het beschikkend gedeelte van het
arrest waarbij strafrechtelijk het beroepen vom1is wordt teniet gedaan en, met
wijziging him·van, beklaagde wegens alle
tegen hem bewezen geachte feiten tot
acht maanden gevangenisstraf en I 00 fr.
geldboete wordt veroordeeld en zulks
na de hogere ·beroepen ontvankelijk
verklaard en de zaken m·s. 233vV en
l233W van het parket-generaal als
samenhangencl gevoegd te hebben en de
redengeving van hetzelfde arrest waarbij
wordt beschikt dat de zaken nrs. 233W
en l233W van het parket-generaal samenhangencl zijn en in het belang van een
goede rechtsbedeling moeten gevoegd
worden en dat de ten laste gelegcle feiten
die de eerste rechter vaststaand verklaard
heeft, tijdens de behandeling v.oor het
Hof bewezen gebleven zijn,
tenvijl, na te hebben verklaard clat alle
ten laste gelegde feiten die de eerste
rechter vaststaand verklaard heeft, door
de behandeling voor het hof van beroep
bewezen zijn en na de zaken nrs. 233W
en l233W van het parket-generaal als
samenhangend te hebbe.n gevoegd, het
hof ofwel beide beroepen vonnissen
moest teniet doen, ofwel inclien het slechts
een ervan teniet deed, het andere moest
bevestigen ;
door slechts een vmmis teniet te doen,
zonder zelfs te bepalen welk van beide,
het hof niet heeft gezegd well{ van beide
vounissen het bij zijn nieuwe beschikking
wilde wijzigen, noch hoe het beschikte
over datgene van beide beroepen vonnissen waarop het geen uitspraak had
gedaan;
zodoende het hof van beroep niet ten
voile kennis genomen heeft van de twee

(1) Cass., 8 februari 1971, supm, blz. 522.

beroepen en erop niet ten voile recht
gedaan heeft :
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat alle in de gevoegde zaken
bewezen geachte misdrijven het gevolg
zijn van een zelfde schuldig opzet, dat
zij een collectief misdrijf opleveren en
slechts gestraft moeten worden met de
·zwaarste van de toepasselijke straffen,
het arrest de afzonderlijke straffen uit gesproken, in elk van de gevoegde zaken,
door een enkele straf vervangt ;
Dat deze beslissing de tenietdoening
ilnpliceert van de twee vonnissen die
afzonderlijke straffen uitspreken;
Dat de vennelding il1 het arrest, volgens welke het beroepen vonnis teniet
gedaan wordt in plaats van de beroepen
vonnissen, te wijten is aan een verschrijving, wat overduidelijk blijkt uit het
verband van het arrest;
·
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, alsmede van artikel 140 van
de wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke organisatie, gewijzigd en aangevuld
bij de wet van 4 september 1891, artikel2,
cloonlctt het hof van beroep, rechtdoende in strafzaken en kennis nemencle van
twee hogere beroepen tegen twee correctionele vonnissen waarbij eiser werd
veroordeeld, bij het eerste tot een
gevangenisstraf van 4 maanden met een
uitstel van vijf jaar alsmede tot een
geldboete van twintig maal 7 5 frank of
een vervangende gevangenisstraf van
8 dagen; bij het tweede tot een gevangenisstraf van 6 maanden zonder uitstel
en tot een geldboete van twintig maal
100 frank of een vervangende gevangenisstraf van 8 dagen, deze beide straffen
heeft vervangen door een enkele gevangenisstraf van 8 maanden en tot een
geldboete van twintig maal 100 frank
of een vervangende gevangenisstraf van
een m.aand, welke beschikkillg van het
arrest genomen werd zonder dat melding
werd gemaakt van de eenparigheid van
stemmen van de !eden van het hof van
beroep,
tenvijl, ee1·ste onclenleel, een oppervlaklcig rekenlnmdige kijk op de dil1gen zou
doen denken dat een enl{ele gevangenisstraf van acht maanden 1ninder zwaar
is dan twee samengevoegde straffen van
4 en 6 maanden, dit is 10 maanden;
in werkelijkheid de enige gevangenisstraf
van 8 maanden een verzwarmg is van
de strafrechtelijke toestand van eiser,
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-625gelet met name op de wet van 29 juni
1964 betreffende de opschorting, het
11itstel en de probatie, inzonderheid op
artikel 8, § 1, volgens hetwelk door de
enkele gevangenisstraf van 8 maanden
zonder uitstel die aan eiser wordt opgelegd, hem voorgoed de hoop wordt
ontnomen in de toekomst, in geval van
bijzondere of algemene herhaling, nog in
aanmerking te komen voor een van de
maatregelen bepaald bij de wet van
29 juni 1964 ;

tweecle onde1·deel, de strafrechtelijke
toestand van eiser door het hof van
beroep althans hierdoor werd verzwaard,
dat h em een vervangende gevangenisstraf
van een maand werd opgelegd met
betrekking tot de geldboete van 100 fr.,
verhoogd met 190 deciemen, welke de
twee door de beroepen vonnissen opgelegde geldboete vervangt, dit is onderscheidenlijk die van twintig maal 7 5 frank of
een vervangende gevangenisstraf van
8 dagen en die van twintig maal honderd franh; of een vervangende gevangenisstraf van 8 dagen _:
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, op grond
van de vaststelling vermeld in het
antwoord op het eerste m.iddel, de hoofdgevangenisstraf van 4 maanden en de
geldboete van 7 5 frank alsmede de
boofdgevangenisstraf van 6 maanden en
de geldboete van 100 frank door een
enkele gevangenisstraf van 8 maanden
vervangt;
Dat het arrest aldus noch een vrij sprekend vonnis heeft veranderd, noch
de door de eerste rechter uitgesproken
straffen heeft verzwaard en derhalve in
dezen niet met eenparigheid van stemmen der !eden van het hof van beroep
moest worden gewezen ;
Dat dit onderdeel van het middel
naar recht faalt;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep
dat de vervangende gevangenisstraf door
de eerste rechter op tweemaal 8 dagen
vastgesteld, op een maand heeft gebracht, deze straf heeft verzwaard zonder
vast te stellen dat het in dezen met
eenparigheid van stemmen uitspraak
heeft gedaan ;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
En overwegende dat voor het overige
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts~ormen wer-

den nageleefd en dat de
overeenkomstig de wet is ;

beslissing

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het een vervangende
gevangenisstraf van een maand tegen
eiser uitspreekt; verwerpt de voorziening
voor het overige ; beveelt dat melding
van dit arrest zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt eiser in vier vijfde
van de kosten; laat de overige kosten
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
1 maart 1971. - 2• kamer. - Voorzitte?', de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', de
H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Charles, advocaat-generaal.- Pleite1·,
de H. Weber (van de balie bij het Hof
van beroep te Brussel).
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JEUGDBESCHERMING.
WET
VAN 8 APRIL 1965. JEUGDRECHTBANK BESLIST BIJ EEN ENKEL EN
HETZELFDE VONNIS DE MAATREGEL IN
TE TREKKEN DIE DOOR DE KINDERRECHTER TEN AANZIEN VAN EEN MINDERJARIGE IS GENOlVIEN MET TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 23 EN 25
VAN DE WET VAN 15 MEl 1912 EN DE
VERMELDING BETREFFENDE DEZE MAATREGEL IN HET STRAFREGISTER VAN DE
MINDERJARIGE
TE
SCHRAPPEN .
BESLISSING VAN SCHRAPPING ONWETTELIJK.

De venneldingen van de ten aanzien van
een minde1ja1·ige uitg~;sp1'01cen maat?·egelen, die in diens stmfregister zijn ingeschreven met toepassing van m·tikel 63,
lid 1, van -de wet van 8 april 1965 en met name die bet1·efjende cle maat?'egelen ten aanzien van een rnincle?ja1·ige
genomen met toepassing van cle a?·tikelen 23 en 25 van cle wet van 15 mei
1912 - , mogen bij beslissing van de
jeugdrechtbank enkel wo1·den geschmpt
wannee1· vijj ja1·en zijn ve?·st?·elcen vanaj
het tijdstip waa1·op cleze rnaat1·egelen
een eincle hebben genomen; de1·halve
onwettelijk is d,_e beslissing waa1·bij de
jeugd1·echtbank beveelt te schmppen de
ve1·melcling in het stmj1·egiste1' bet1·ej.fencle een cle1· vo1·enqenoernde rnaat1·eaelen

-626waw·aan zij een eincle maakt. (Wet van
8 april 1965, art. 63, lid 5.)
(PROCUREUR·GENERAAL BIJ HET HOF
VAN CASSATIE, IN .ZAKE DEREM:E.)

ARREST

(veTtaling).

HET HOF ; - Gelet op de vordering
van de Procureur-generaal bij het Hof
van cassatie, luidende als volgt :
« Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie :

» Ondergetekende Proctuem·-generaal
heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat
de Minister van justitie hem bij schrijven van 19 januari 1971, Bestum· der
Wetgeving, nr. 130.836/180/AP/Div., uitdrulikelijk opdracht heeft gegeven om,
overeenkomstig artikel 441 van het
Wetboek van strafvordering, bij het
Hof aangifte te doen van het in kracht
van gewijsde gegane vonnis dat op
17 maart 1970 door de Jeugclrechtbank
te Aarlen gewezen is ten 1aste van de
minderjarige Dereme Alain, in zover dit
vonnis de schrapping beveelt van de
vermeldingen in het strafregister van die
minderjarige betreffende de maatregel
tot voorwaardelijke terbeschikkingstelling van de Regering die de l l e september 1964 genomen werd en ingetrokken
werd bij voornoemd vonnis van 27 maart
1970.
.
» De beslissing van de rechtbank dat
de vermelding in het strafregister van
de minderjarige betreffende de maatregel die de rechtbank intrekt, moet
worden geschrapt, is onwettelijk, daar
zij niet voldoet aan de voorwaarde,
bepaald bij artikel 63, lid 4 van de wet
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, volgens welke vijf jaren
moeten zijn verstreken vanaf het tijdstip
waarop die maatregel een. einde heeft
genomen.
»De minderjarige Dereme Alain is
op l l september 1964 voorwaardelijk ter
beschikking van de Regering gesteld en
is krachtens de artikelen 23 en 25 van
de wet van 15 mei 1912 op de kinderbescherming, tot zijn meerderjarigheid
aan het regiem van vrijheid onder toezicht onderworpen. Deze maatregel heeft
een einde genomen op 27 maart 1970,
datum waarop de jeugdrechtbank, bevoegd geworden ten aanzien van die
Tni-nrJAri~:riO'A
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de wet van 8 april 1965, het vonnis heeft
uitgesproken waarbij overeenkomstig artikel 60 van voornoemde wet deze maatregel v66r de meerderjarigheid van laatstgenoemde wordt ingetrokken.
» Door b:ij hetzelfde vonnis van
27 maart 1970 te beslissen de op 11 september 1964 voorwaardelijk uitgesproken
maatregel van terbeschikkingstelling van
de Regering in te trekken, en de vermelding betreffende deze maatregel te
scln·appen in het strafregister van Dereme
Alain, heeft de jeugdrechtbank derhalve
artikel 63, lid 4, van de wet van 8 april
1965 betreffencle de jeugdbescherming
geschonclen.
» Om die redenen, vordert ondergetekende Proctueur-generaal dat het Hof
gelieve het aangegeven vonnis te vernietigen, in zover het artikel 63, lid 4,
van de voornoemde wet van 8 april 1965
schendt, te bevelen dat van zijn arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing,
te beschikken dat er geen grond is tot
verwijzing.
Brussel, 8 februari 1971.,
» Voor de Proctuem·-generaal,
» De Advocaat-generaal,
» (get.) Charles»;
Gelet op ·artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering, met aanneming van
de redenen van de voorafgaande verdering, vernietigt het vonnis de 27e maart
1970 door de Jeugdrechtbank te Aarlen
gewezen in zake Alain Dereme, in zover
het de schrapping beveelt van de vermeldingen in het strafregister van laatstgenoemde betreffencle de maatregel tot
voorwaardelijke terbeschikkingstelling
van de Regering; beveelt dat van het
thans gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; beschikt dat er
geen grond is tot verwijzing.
I maart 1971. 2e kamer. - Voo1·z·itte1·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Trousse. Gelijkltticlencle conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
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1o RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
STRAFZAKEN. SAli1ENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE.
TEGEN·
R'I'RT.TDTP.HETD TTTS
V ' TEL·
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-627LINGEN VAN RET PROCES-VERBAAL VAN
DE TERECRTZITTING EN DIE VAN RET
VONNIS.
NIETIGREID VAN RET
VONNIS.
2D VOORZIENING IN CASSATIE. -

PERSONEN BEVOEGD OM ZICR IN CASSATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN RET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN EEN BESLISSING OP
DE BURGERLIJKE RECRTSVORDERING.
- NIET-ONTVANKELIJKREID.

3D CASSATIEMIDDELEN. -

STRAFZAKEN.
VoORZIENING VAN RET
OPENBAAR MINISTERIE. - AMBTSRALVE
OPGEWORPEN MIDDEL DAT LEIDT TOT
EEN VERNIETIGING MET VERWIJZING.
- MIDDEL VOORGEDRAGEN TOT STAVING VAN DE VOORZIENING KAN GEEN
RUIMERE VERNIETIGING OF VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING MEEBRENGEN. - MIDDEL DAT DOOR RET HOF
NIET MOET WORDEN NAGEGAAN.

1 D Nietig is het vonnis in st?·afzaken,
wannee1· wegens de tegenst1·ijdige vaststellingen van het p1·oces-ve1·baal van
de te1·echtzitting enerzijds en van de
uitgifte van het vonnis ande1·zijds het
Hof in de onmogelijkheid verlcee1·t na te
gaan of het vonnis doo1· het voo?·gesch?'even aantal ?'echte?'S is gewezen (1).
(Gerecht. Wetb., art. 779, lid 1.)
2D Het openbam· ministe1·ie is in de 1·egel

niet bevoegd om zich in cassatie te
voorzien tegen een beslissing op de bu?'gm;lijlce 1'echtsvm·de1·ing (2). (Wetb. van
strafv., art. 177 en 216.)

3D Indien op de voorziening van het
openbaa1· ministerie een middel leidend
tot een ven~ietiging met venvijzing
ambtshalve wo1·dt opgewo1·pen, moet het
Hof niet voo1·af het middel nagaan dat
de eiser heeft voo1·gecl1·agen tot staving
van zijn vooTziening, en dat geen 1·uime1·e
ve1·nietiging of vernietiging zonder ve?'wijzing zou kunnen meeb1·engen (3).
(PROOUREUR DES KONINGS TE TONGEREN,
T. DEWIL EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 november 1970 in hager
(1) Raadpl. cass., 22 september 1969 (A1'1',
cass:, 1970, biz. 76).
(2) Cass., 27 oktober 1969 (A1'1'. cass., 1970,
hl ....

')(\()\

beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Tongeren ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering:

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 2,
92, § 1, 3D, en 779, lid 1, van het Gerechtelijk W etboek :
Overwegende dat het vonnis van
4 november 1970 vermeldt dat het uitgesproken werd door een rechtscollege
waarvan dee! uitmaakten de heren Schiepers en Claessens, rechters, en Driessen,
advocaat, geassumeerd rechter ;
Overwegende echter dat luidens het
proces-verbaal van de terechtzitting van
4 november 1970, waarbij de nitspraak
van het vonnis wordt vastgesteld, slechts
de heren Schiepers, rechter, en Driessen,
advocaat, geassumeerd rechter, aanwezig
waren;
Dat, wegens deze tegenstrijdigheid,
het Hof in de onmogelijkheid verkeert
na te gaan of het vonnis door het voorgeschreven aantal rechters gewezen werd;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de bmgerlijke
vorderingen :
Overwegende dat het openbaar ministerie geen hoedanigheid heeft om zich
tegen de beslissing over de bmgerlijke
vorderingen te voorzien ; dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het middel dat eiser inroept
en dat geen ruimere cassatie of cassatie
zonder verwijzing zou kunnen meebrengen, vernietigt het bestreden vonnis
in zover het over de strafvordering uitspraak heeft gedaan; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Hasselt, zitting houdend in hager
beroep.

2 maart 1971. _c__ 2• kamer. - Voo?'zitter, de H. Delahaye, r aadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, .de
(3)
1963,
1969,
1970,

Cass., 25 februari 1963 (B~tll. en PASIC.,
I, 710) ; raadpl. cass., 8 september
5 januari en 2 maart 1970 (A1'1·. cass.,
biz. 21, 395 en 609) ; 11 januari 1971,
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H. Chatel. Gelijlcluiclencle conchtsie,
de H . Detom·nay, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

2 maart 1971.

1° WOONPLAATS. VERANDERING
VAN WOONPLAATS. - BEWIJS.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BESLISSING DIE DE FEITELIJKE GEGEVENS VERMELDT WAAROP ZIJ IS GEGROND.
BESLISSING DIE ALDUS
ANTWOORDT OP DE CONCLUSIE VAN DE
BEKLAAGDE WAARBIJ VERSCHILLENDE
OF STRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS
WORDEN UITEENGEZET. - BESLISSING
REGELJVIATIG JVIET REDENEN Oii1KLEED.
1° U it de vaststelling clat iemancl bij een
ge?neentebesttttt1' ttitcb·ulclcelijlc hee_ft ve1'lclam·cl dat hij het voornemen had zijn
woonplaats in cleze gemeente ovm· te
b1·engen, dat hij in de bevolkingsregiste1·s
is ingesch?-even en clat niets e1'0p wijst
dat hij zich elde1·s in het Rijlc zott gevestigd hebben, lean de 1'echter wettelijlc
ajleiclen clat hij we1·lcelijlc zijn hoojdve1·blijj in deze gemeente had gevestigcl
en e1· zijn woonplaats heeft (1). (Bm·g.
Wetb., art . 102 tot 105.)
2° Regelmatig met 1·eclenen omlcleecl is de
beslissing die de jeitelijlce gegevens ve1'melclt, wam·op zij is geg1·ond, en aldus
antwoonlt op een conclusie waa1·bij
ve1·schillencle of st1·ijdige gegevens tOOTden ttiteengezet (2). (Grondwet, artikel 97.)
(PAUWELS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 november 1970 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending va.n de artikelen 97 van de
(1) Raadpl. cass., 19 juni 1939 (B«ll. en

PAsrc., 1939, I, 313); 9 april 1951 (ibid.,
1951, I, 525); 31 januari en 17 april 1958
(ibid., 1958, I, 586 en 891); 27 april 1967
(Ar1· . cass., 1967, b1z. 1049); DE PAGE,
T1·aite, d. I, nrs. 315 en 318.
/0\
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Grondwet, 21, 24 van de wet van 17 april
1878, houdende de voorafgaande titel
van het W etboek van strafvordering,
gewijzigd door artikel 1 van de wet van
30 mei 1961, 102, 1349, 1353 van h et
Burgerlijk Wetboek en 68 v an het vVetboek van burgerlijke rechtsvordering,
ge"l'lrijzigd door artikel 3 van h et koninklijk besluit nr . 300 van 30 m aart 1936,.

cloordat het bestreclen arrest, om. te
beslissen dat de v erjaring van de strafvordering werd geschorst gedtu-ende de
buitengewone verzettermijn , verklaart
dat het arrest bij verstek gewezen op
4 oktober 1968 regelmatig werd betekencl ,
op 18 van dezelfde rnaand, bij dem·waardersexploot, ter Vennestraat, 30, te
Waregem, zijnde de plaats waar eiser
op dat ogenblik in de bevolkingsregisters
ingeschreven was, dat uit de door eiser
aan het gemeentebestmu' gedane verklaring, en bij ontstentenis v an welkdanige daarmede strijdige aanwijzing,
moet besloten worden dat eiser werkelijk
zijn hoofdverblijf op die plaats heeft
gevestigd, dat aan d eze vaststelling geen
afbreuk wordt gedaan door d e loutere
bewerin.g van eiser volgens welke zijn
laatste woonplaats in Belgie niet was.
aan de Vennestraat, 30, te Waregem,
doch aan de Palfijnstraat, 6, te Kortrijk,
dat immers deze bewering door geen
enkel bewijskrachtig gegeven wordt gestaafcl en eiser sedert zijn inschrijving
t e Waregem op geen enkel ogenblik de
wil heeft laten blijken zich elders in het
Rijk te vestigen dan op d e plaats waar
hij ingeschreven was,
te1·wijl, volgens het inleidend deel van
het bestreden arrest en de vermeldingen
van het op dezelfde dag gewezen arrest
waarbij de omniddellijke aanhouding
van eiser wordt bevolen, deze « laatst
in Belgie (was) gehuisvest aan de Palfijnstraat, nr. 6, te Kortrijk »,
en te1·~vijl de inschrijving van een
persoon in het bevolkingsregister op zichzelf geen bewijs oplevert van de realiteit
van het domicilie :
Overwegende dat zo in bet hoofd van
bet arrest vermeld wordt, door overname
van de bewoordingen van de akte van
verzet, met betrekking tot de woonplaats
van eiser : « laatst in Belgie gehuisvest
te Kortrijk aan de Palfijnstraat, nr. 6 »,
het ·arrest nochtans in zijn motieven
vaststelt dat eiser zijn laatste woonplaats
niet aldaar had, maar te Waregem,
"'(T,........,.,..,.,....,.,+,....-.n.f..
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van eiser in de bevolkingsregisters, maar
erop wijst dat, nadat eiser op 22 maart
1967 voorlopig in vrijheid werd gesteld,
hij r eeds 's anderendaags aan het gemeentebestuur van Waregem zijn woonstverandering aanvroeg van Kortrijk, Devree selaan, nr. 11 naar Waregem, Vern~e
straat, nr. 30; dat hij op die laatst
vermelde plaats in de bevolkingsregisters
ingeschreven is gebleven en het ook nog
was op het ogenblik van de betekening
aldaar, op 18 oktober 1968, van het bij
verstek op 4 oktober 1968 gewezen arrest;
dat deze woonstverandering van eiser
geen louter toevallige gebeurtenis is
geweest, doch een door hem uitdrukkelijk
gewilde daad ; dat uit deze door hem
aan het gemeentebestuur te Waregem
gedane verklaring, en bij ontstentenis
van welkdanige daarmede strijclige aanwijzing, moet besloten worden dat eiser
werkelijk zijn hoofdverblij f op die plaats
· heeft gevestigd ; dat hij op geen enkel
ogenblik de wil h eeft laten blijken zich
elders in het Rijk te vestigen, dan op de
plaats waar hij ingeschreven was ;
Overwegende dat door te verldaren,
op grand van deze constateringe11, dat
eiser zijn hoofdverblijf werkelijk h eeft
gevestigd te· Waregem, Vennestraat, 30,
en dat hij zijn woonplaats aldaar nog
had bij de betekening van het bij verstek
gewezen arrest, het bestreden arrest zijn
beslissing regelmatig motiveert en wettelijk r echtvaardigt ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

telastleggingen sub litte1·is I jA. 1-2-4,
B. 1-2-3-4-7-8, C. 1-2-3-4, D. 1, E. 1,
II jA. 1-2-3-4-5, B. 1-2-3-4-5, C. III.
1 a-b -e-d, 2-3-4-5, V/1-2-5 en VI en deze
telastleggingen onder de ondersqheiden
rubrieken onderling, het uitwerksel zijn
van een zelfde voortdurend misdadig
opzet, waarvoor aileen de zwaarste straf
dient te worde.n uitgesproken, en dat
zulks eveneens van toepassing is voor d e
sub litte1·is V/11-12-13 en op grand van
de rechtstreekse dagvaarding in acht
genomen telastleggingen,
te1·wijl de rechter noch door deze
redenen, noch door enige andere reden
een passend antwoord geeft op de conclusie waardoor, wat de samenloop aan gaat, eiser een na.uwkeurig en omstandig
verweer opwierp, afgeleid hieruit clat er
geen reden blijkt te bestaan om de feiten
sub V/ll-12-13 evenals die van de
rechtstreekse dagvaarding, qua opzet te
scheiden van de andere feiten (met uitzondering wei te verstaan van het feit
sttb IjE. 2, vervalsing van identiteitskaart), dat het immers voor de hand ligt
dat de aankopen waar van sprake, gedaan
respectievelijk bij de firma Fein Haare,
bij de firma Fiirrmeister, bij de firma
Grupp Hans, evenals bij de firma Andresen, verricht werden met een en hetzelfde
inzicht als dat waarmee de andere eiser
ten laste gelegde handelingen werden
·gesteld ; dat inderdaad eiser om zijn
krediet bij de · Bank van Brussel te
kunnen blijven behouden, zijn stock
- panel van de bank - voortdurend
diende in stand te houden en aan te
vullen, dat hij zich daarom verplicht
Over het tweede middel, afgeleid uit zag steeds maar aankopen te doen tegen
de schending van artikel 97 van de steeds ongunE!tiger voorwaarden, dat de
aankopen waarvan spra.k e enkel werden
Grondwet,
gedaan, zoals al die andere handelingen
do01·dat, nopens de toepassing van de waarvoor hij zich moet verantwoorden,
straf, h et bestreden arrest verldaart dat in de - zij het dan wer zeer ijdele de eerste rechter terecht heeft geoordeeld hoop dat hij zich dan tach nog zou
dat h et ten aanzien van eiser gepast voor- weten te redden uit die toesta.nd van
komt de onderscheiden feiten van de virtueel faillissement waarin hij sinds
telastlegging in twee afzonderlijke groe1 juli 1961 verkeerde, dat ook moet
p en te rangschikken en deze te b eoor- aangenomen worden dat al de ·aan eiser
delen en te beteugelen ·naargelang zij ten laste gelegde feiten - met uitzondethuishoren in het kader van de bedrieg- ring steeds van het feit sub IjE. 2 lijke bankbreuk of in dat van de daar- voortspruiten uit een en hetzelfde inzicht
buiten staande oplichtingen ten nadele en dat zij ingevolge de eenheid van
van private personen in de laatste opzet slechts een strafbaar feit uitmaken
maanden die aan de faillietverldaring en derhalve slechts m et een straf mogen
voorafgingen en, ten laatste, nog een worden gesanctioneerd, waaruit volgt
afzonderlijk misdrijf, voorzien onder dat het bestreden arrest niet regelmatig
I jE. 2 der dagvaarding; dat het Hof met redenen is omkleed :
deze zienswijze deelt en dienvolgens
Overwegende dat in antwoord op de
oordeelt dat de onderscheiden thans in
acht genomen feiten onder de respectieve in h et middei aangehaalde conclusie van
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eiser, het arrest erop wijst dat « de
eerste rechter terecht heeft geoordeeld
dat het ten aanzien van de beklaagde
Pauwels Emiel gepast voorkomt de
onderscheiden feiten van de telastlegging
in twee afzonderlijke groepen te rangschikken en deze te beoordelen en te
beteugelen naargelang zij thuishoren in
het kader van de bedrieglijke bankbrenk of in dit van de daarbuiten staande
oplichtingen ten nadele van private
personen in de laatste maanden die aan
de faillissementsverklaring voorafgingen
en dat de telastleggingen in ieder van
deze twee afzonderlijke groepen « het
uitwerksel zijn van een zelfde voortdurend misdadig opzet » ;
Overwegende dat het arrest, door de
feitelijke gegevens aan te duiden waarop
zijn beslissing is gestimnd dat er geen
eenheid van opzet bestaat tussen de in
het middel bedoelde misdrijven, de
conclusie passend beantwoordt waarbij
eiser, op grand van andere· feitelijke
gegevens, aanvoert dat de hem ten laste
gelegde feiten, wegens eenheid van opzet,
maar een enkel strafbaar feit uitmaken ;
Dat het n:1iddel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele
of op stra.ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de bestreden beslissing geen enkele
onwettelijkheid bevat die in aai=erking
kan worden genomen op de voorziening
j1lleen van beklaagde ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; v eroordeelt eiser in de kosten.
2 maart 1971. - 2e kamer. - Voorzitte?·, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Meeus. Gelijlcluiclencle conclusie,
de H. Detom·l'lay, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Fally.
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REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN
DE RAADKAli'IER WAARBIJ EEN WANBEDRIJF
GECONTRAVENTIONALISEERD
WORDT. VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID GEGROND OP RET BESTAAN VAN
EEN Ol\ISTANDIGHEID GEBLEKEN NA
DE
BESCHIKKING TOT
VERWIJZING,
WAARDOOR HET FElT l\'IET EEN ZWAARDERE CORRECTIONELE STRAF WORDT
GESTRAFT. REGELING VAN RECHTS-

GEBIED. VERNIETIGING VAN DE
BESCHIKKING. _:_ VERWIJZING VAN DE
ZAAK NAAR DEZELFDE, ANDERS SAli'IENGESTELDE RAADKAli'IER.

T¥annee1·, naclat cle ?'aacllcame?·, bij aanneming van ve1·zachtencle omstanclig- _
heclen, cle clacle1· van een wanbeclrijf nam·
cle politie1·echtbcmlc heeft vm·wezen, een
vonnis van onbevoegclheicl wonlt ttitgesp?·olcen, omclat na cle beschilclcing tot
ve1·wijzing een omstancligheicl is geblelcen
op g1'Dncl wam·van het feit cloo1· cle wet
met een zwaanle1·e co?'?'ectionele st1·af
wonlt gest?·aft, oncle1·zoelct het H of of
beicle beslissingen in lcmcht van gewijscle
zijn gegaan en of cle constate1·ing van cle
feitem·echtm· jttist blijlet ; zo ja, ven~ietigt
. het H of cle beschilclcing en ve1·wijst cle
zaalc naa1· clezeljcle, ancle1·s samengestelcle macllcame1· ( 1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE HASSELT,
T. JANS EN KNAPEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied op
24 oktober 1970 ingediend door de
procureur des Konings bij de Rechtbank
van eerste aanleg te Hasselt;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te
Hasselt bij beschiklcing van 4 jmu 1968,
waarbij verzachtende omstandigheden
werden aangenomen, Jans Louis en
Knapen Bertha verwezen heeft naar de
bevoegde politierechtbank om te Diepenbeek, op 26 februari 1968, opzettelijk
slagen of verwondingen te hebben toegebracht aan Smets Hilda, welke voor
deze laatste een ziekte of ongeschiktheid
tot het verrichten van persoonlijke arbeid
hebben ten gevolge gehad;
Overwegende dat de ambtenaar van
het openbaar · ministerie bij de Politierechtbank te Hasselt J ans Lotus en
Knapen Bertha voor laatstvermeld gerecht heeft doen dagvaarden om zich te
verant'woorden over de feiten omschreven in de beschikking van de raadkamer ;
dat Smets Henri en J orissen Angelica,
" als beheerders van de persoon en goederen van ·hun minderjarige dochter Smets
Hilda », en Smets Henri, als hoofd van
de huwgemeenschap, zich tegen de
(1) Cass., 16 juni 1970 (An·. cass., 1970,
biz. 976).
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beklaagden burgerlijke partij hebben
gesteld;
Overwegende dat de politierechtbank
zich bij vonnis van 1 oktober 1970
onbevoegd heeft verklaard zowel ten
aanzien van de strafvordering a ls van
de burgerlijke rechtsvordering op grand
van de uitslag van een door haar bevolen desktmdigenonderzoek waaruit blijkt
dat, na consolidatie, Smets Hilda een
blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, geschat
op 3 p .c., ingevolge de ten laste gelegde
feiten zou hebben overgehouden zodat
beide beldaagden zich schijnen te moeten
verantwoorden voor het misdrijf om schreven in artikel 400, lid 1, van het
Strafwetboek dat niet vermeld is in de
beschild{ing tot verwijzing;
Overwegende dat de beschild{ing van
4 jtmi 1968 en het vonnis van 1 oktober
1970 kracht van gewijsde hebben ·verkregen; dat de tegenstrijdigheid van deze
beslissingen een geschil van rechtsmacht
doet ontstaan dat de gang van het
gerecht belemmert en dat er derhalve
grond is tot regeling van rechtsgebied ;
Overwegende dat uit de processtukken
schijnt te volgen dat Smets Hilda een
blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid heeft
opgelopen, welke omstandigheid niet
bekend was aan de raadkamer, en dat
bedoelde ongeschiktheid het gevolg zou
kunnen zijn van de slagen of verwondingen welke haar door J ans Louis en
Knapen Bertha zouden zijn toegebracht ;
Overwegende dat het m isdrijf van
opzettelijke slagen of verwondingen die
een blijvende ongeschiktheid tot het
verrichten van persoonlijke arbeid ten
gevolge hebben gehad, met zwaardere
straffen wordt beteugeld dan het misdrijf van opzettelij ke slagen of verwondingen die slechts een tijdelijke ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad;
Om die redenen, beslissende tot rege ling van rechtsgebied, vernietigt de
beschildring van de raaclkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt
van 4 jtmi 1968, onder voorbehoud dat
de verzach tende omstandigheden voor
de beldaagden b lijven gelden in zover
de feiten zou den blijken het misdrijf
op te leveren zoals het in voormelde
beschikking was omschreven; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing; verw-ijst de aldus beperkte
zaak naar de raadkamer van dezelfde
rechtbank, anders samengesteld.

2 maart 1971. - 2" kamer. - Voa?'zitte?', de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve?·slaggeve?·, de
H. Chatel. Gelijkluidende conclusie,
de H. Detournay, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

2 m aart 1971.

1° VOORZIENING IN CAS SATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN. - VERSTEKARREST.
VERZET. ARREST DAT INGAAT
OP HET VERZET EN BESLIST BIJ WEGE
VAN EEN NIEUWE BESCHIKKING. VoORZIENING TEGEN HET VERSTEKARREST.
NIET ON TVANKELIJKE
VOORZIENING.
2o

WETTEN EN BESLUITEN.
EXPLOITATIE VAN ARBEIDSBEliUDDE LINGSBUREAU'S TEGEN BETALING. KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 APRIL
1954. - STRAFFEN GESTELD BJJ ARTIKEL 13. - WETTELIJKHEID.

3° SOCIALE ZEKERHEID.- EXPLOITATIE VAN ARBEIDSBEl\UDDELIN GSBU, REAU'S TEGEN BETALING. - KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 APRIL 1954. STRAFFEN GESTELD BIJ ARTIKEL 13 . WETTELIJKHEID.
1o N iet ontvanlcelijlc we gens het ontb1·elcen

van een voonve1·p is de voo?·ziening van
de belclaagde tegen een ve?'Oo?·delend
ve?'stelca?'?'est, wannee1· het hof van bm·oep,
op het ve1·zet van de beklaagde tegen dit
a?'?'est, hie1·op is ingegaan en beslist
heejt bij wege van een nie~nve beschikking (1).
2o en 3° L~tidens a1·tilcel 7, §. 8, van de
besluitwet van 28 decembe1· 1944 bet?·effencle de maatschappelijlce zelce1·heid
de?' aTbeidm·s, ve1·vangen bij m·tilcel 3
van de wet van 14 j~tli 1951, wonlen
de ove?·t?·edingen van de besluiten te?'
~titvoe?·ing van §§ 6 en 7 van genoemd
a?·tilcel 7, bet1·efjende de a?·beidsbemiddelingsbU?·eau's, gest1·ajt met correctionele
of politiestmffen, doo1· de Koning
bepaalcl; de1·halve wettelijlc zijn de geld boeten van 26 tot 200 jmnlc en(of een
gevangenisstmj van acht dagen tot een
jaa1·, met venlubbeling in geval van
(1) Cass., 6 juni 1966 (Bttll. en
1966, I, 1266) .
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-632he1·haling, zoals zij zijn gesteld bij
m·tikel 13 van het koninklijk besluit van
10 azJ1·il 1954. bet1'efjende de exzJloitatie
van a1·beidsbemicldelingsbu1·eau's tegen
betaling, genomen te1· ttitvom·ing van
vo1·enve1'1nelcle besluitwet.
(SZOBEL EN TREIZONS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
.a rresten, op 3 oktober I969 en 20 maart
I970 door h et Hof van b eroep t e Brussel
.gewezen;
I. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen h et a rrest gewezen bij verstek
op 3 oktober I969 :
Overwegende dat bij arrest van
20 maart I970 het hof van beroep,
rechtdoende op t egenspraak, n a het
verzet van de eisers tegen h et arrest
van 3 oktober 1969 te hebben ontvangen, b eslist dat de beschikkingen van dit
arr est behouden blijven in zover zij voor
de eisers gtmstig zijn en, voor h et overige,
uitspraak doet bij wijze van een nieuwe
beschikking ;
D at derha lve de voor zieningen, bij
gebrek aan belang, niet ontva.nkelijk zijn
in zover zij gericht zij~l tegen de behouden
beschikkingen van h et arrest gewezen
bij verstek en zonder voorwerp zijn in
zover zij op de andere beschikkingen van
dit arrest b etrekking h ebben;
II. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen h et arrest van 20 maart 1970
gewezen op het verzet van de eisers tegen
het arrest van 3 oktober 1969 :
Over de b eide middelen samen,
het ee1'ste, afgeleid uit de schending van
de artikelen 9 en I 07 van de Grondwet,
7, 25, 38 van het Strafwetboek, 1 van de
wet van 6 maart 18I8 omtrent de straffen tegen de overtreders van a lgemene
verordeningen uit te spreken of bij
})rovinciale of plaatselijke r eglem enten
vast te stellen, zoals het is gewijzigd
door artikel I van de wet van 5 jtmi 1934
en h et enig artikel van de wet van
14 jtmi 1963,
doonlat h et bestreden arrest van
20 maart 1970, na aanneming van het
door eiser t egen het verstekarrest van
3 oktober I969 aangetekende verzet, het
beroepen vonnis gedeeltelijk wijzigt en
eiser Szobel v eroordeelt tot een maand
gevangenis en 400 frank geldboete, uit
hoofde van inbreuk op artikel I3 van het

koninklijk besluit v an IO april I954,
daar eiser in staat van bijzondere herhaling verkeerde omdat hij voorheen
tweemaal was v eroordeeld uit hoofde
van hetzelfde misdrijf,
tenvijl de b esluitwet van 28 d ecember
1944, die aan voormeld koninklijk besluit
van IO april I954 t en grondslag ligt,
zich ertoe b ep erkt de Koning te machtigen tot h et b epalen van de straffen
welke moeten staan op de inbreuken op
de uit kracht van die t ek st genomen
b esluiten, en derhalve aile door de wet
van 6 m aart 1818 gestelde straffen wettelijk toepasselijk zijn, zodanig dat de
geldboete geen 200 frank mag overschrijden en de gevangenisstraf niet
langer mag zijn d an veertien dagen,
waaruit volgt dat de t en deze opgelegde
gevangenisstraf onwettelijk is wijl zwaarder zijnde dan die bepaald bij de wet
van 6 maart I818, weswege het geheel
van de t egen eiser uitgesproken veroordelingen onwettelijk is ;
het tweecle, afgeleid uit de schending
van artikel 97 van de Grondwet,
cloonlat het bestreden arrest, na aanneming van het tegen het verstekarrest
van 3 oktober I969 aanget ek ende verzet,
h et beroepen vonnis gedeeltelijk wijzigt
en eiseres Treizons veroordeelt tot een
geldboete van 200 frank uit hoofde van
inbreuk op artikel 13 van h et koninklijk
b esluit van 10 april 1954,
tenvijl, nu h et b estreden a rrest de
b epalingen van de wet van 6 maart
I 8I8 niet vermeldt waarbij de op die
inbreuk gestelde straffen zijn aangeduid,
h et niet r egelmatig met redenen omkleed
is en artikel 97 van de Grondwet schendt,
d e opgave van artikel I3 v a n h et koninklijk besluit · van IO april 1954 te dien
aanzien irrelevant zijnde daar de straffen
welke h et stelt onwett elijk zij n :
Overwegende dat artikel I3 van h et
koninklijk besluit· va1i IO april 1954
a lwie zonder r egehnatige v ergunning een
bureau voor a rbeidsbemiddeling t egen
betaling exploiteert of een commissieloon
heft buiten de bij toepassing van dit
b esluit v astgestelde grenzen, straft met
een boete van 26 tot 200 frank en m et
een gevangenisstraf van acht dagen tot
een jaar, of m et een dezer straffen aileen,_
die straffen verdubbeld zijnde in geval
van herha ling ;
Overwegende d at voornoemd besluit
genomen werd ter uitvoering van de
b esluitwet van 28 d ecember I944, gewijzigd door de wet van 14 juli I95I;
Overwegende dat luidens artikel 7,

t:-

-633§ 8, van de besluitwet van 28 december

I944, zoals dit artikel vervangen werd
door artikel 3 van de wet van I4 juli
I95I, de inbreuken op de besluiten genamen ter uitv'oering van § 6 waarbij de
Koning ertoe gemachtigd wordt de exploitatie van de arbeidsbemiddelingsbureau's tegen betaling te :;:eglementeren,
gestraft worden met correctionele of
politiestraffen, door de Koning bepaald ;
Overwegende dat hieruit blijkt dat deze
wetsbepalingen bijzondere straffen, met
name politie- en correctionele straffen,
hebben vastgesteld en het aan de Koning
hebben overgelaten binnen de aldus
gestelde grenzen de aard en de duur van
die straffen te bepa.]en ;
vVaaruit volgt dat artikel I van de wet
van 6 maart I8I8 niet toepasselijk was
en vermeld koninklijk besluit van IO april
I954, door de in artikel I3 bepaalde
correctionele straffen op te leggen, binnen
de perken van de aan de Koning verleende machten is gebleven ;
Overwegende dat vermits het arrest
wettelijk toepassi:ng heeft gemaakt van
het koninklijk beslmt van IO april I954
het aileen artikel I3 van dit besluit en
niet artikel I van de wet van 6 maart
.I 8I8 diende te vermelden;
Dat de middelen niet kunnen aangenomen worden ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvonnen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
18;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
2 maart I97l. - 2e kamer. - Voo?·zitte·r en Verslaggeve1·, de H. Delahaye,
raadsheer waa.rnemend voorzitter.
· Gelijlcluidende conclusie, de H . Detournay, advocaat-generaa.]. Pleite1·, de
H. Simont.

2e
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Io RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
STRAFZAKEN. SAMENSTELLING
VAN RET RECHTSCOLLEGE.- RECHTER
WETTIG VERHINDERD DE UITSPRAAK
BIJ
TE
WONEN VAN EEN VONNIS
WAAROVER HIJ MEDE HEEFT BERAADSLAAGD . VERVANGING . ARTIKEL 779, LID 2, VAN RET GERECHTELIJK
WETBOEK. DRAAGWIJDTE.

2° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM: ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN. VOORZIENING
VAN
RET
OPENBAAR
lVIINISTERIE TEGEN EEN BESLISSING OP
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING .
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

I 0 Artilcel 779, lid 2, van het Gerechtelijlc

J!Vetboelc lcmchtens hetwellc de voo1·zitte1·
van het ge1·echt een ande1·e 1'echte1· mag
actnwijzen om op het ogenblilc van de
uitsp1·aalc van het vonnis een 1·echte?· te
vm·vangen die aan de beraadslaging
heejt deelgenomen, oncleT de voo?·waarclen
gesteld bij m·tilcel 778, is van toepassing
in alle gevallen wam·in lctcttstgenoemcle
?'echte?' wettig ve1·hinclenl is cle ~titsp1·aalc
bij te wonen, inzonde1·heid wannee1· hij
op het ogenblilc van cle uitsp1·aalc van cle
rechtbanlc geen cleel mee1· ~titmaalct.
2° Het openbaar min·iste1·ie is in de n;gel
niet bevoegcl om zich in cassatie te voo?'zien tegen een beslissing op cle b~wge?'
lijlce ?'echtsvonle1·ing (I). (vVetb. va;n
strafv., art. I77 en 2I6 .)
(PROCUREUR DES KONINGS 'I.'E TON GEREN,
T. HEYNEN EN SIPERS . )
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op . 4 november I970 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Tongeren :

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de ~tr afvorde
ring:
Over het middel afgeleid uit de schen ding van artikel 779 van het Gerechtelijk
Wetboek, ·
cloonlat het bestreden vonnis uitgesproken werd door een rechtscollege waarvan
deel uitmaakte rechter Schiepers, aangeduid door een bevelschrift van 3 november I970 van de voorzitter van de
Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren
om, op het ogenblik van de uitspraak,
rechter Vandeplas te vervangen om de
reden dat deze verhinder d was de uitspraak van het vonnis bij te wonen,
te1·wijl rechter Vandeplas niet wettig
verhinderd was de uitspraak van het
vonnis bij te wonen doch geen deel meer
uitmaakte van de rechtbank sedert.
(1) Cass., 2 maart 1971, supm, biz. 626.
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30 oktober 1970, datum waarop hij de
eed als rechter in de politierechtbank te
Tongeren h ad afgelegd, zodat het vonnis
uitgesproken w erd door een rechtscollege
waarvan een niet regelmatig aangewezen
vervangende rechter deel uitmaakte :

Overwegende d at lui dens h et procesverbaal van de terechtzitting van 14 okto ber 1970, de zetel samengesteld was uit
de heren Va_ndeplas en Claessens,
rechters, en Dnessen, advocaat, geassun:e~rd rechter ; d at d e zaak op die terechtzrttm.g onderzocht, in beraad gehouclen en
voor de u itspraak van h et vom1is op de
terechtzrttmg van 4 november 1970 uitgesteld werd ;
Overwegencle clat bij b evelschrift op
3 november 1970 door de voorzitter
van d e R echtba nk van eerste aanleg te
Tonger en verleend en waarvan een eensluidend afschrift a an het dossier · is
toegevoegd, rechter Schiepers aangewezen wercl ter vervanging van r echter
Vandeplas, verhinderd de uitspraak van
h et vonnis waarover hij mede had
beraadslaagd bij te wonen;
Overwegende d a t luidens de venneldingen zowel van h et proces-verbaal
van de terechtzitting als van h et vonnis
van 4 november 1970, het vonnis uitgesproken werd door de h er en Schiep ers,
en Claessens, r echters, en Driessen, a dvocaat, geassumeerd r echter ;
Overwegende clat, krachten s artik el 779, lid 2, van het Ger echtelijk
vVetboek, wanneer een r echter wettig
verhind erd is de uitspraak bij t e wonen
van een vom1is waarover hij mede heeft
beraadslaagcl, de voorzitter van h et
gerecht een ander e r echter kan aanwijzen
om hem op het ogenblik van de uitspraak
te vervangen ;
O verwegende dat d eze bepaling van
toep assing is in a ile. geyallen waarin een
rechter die over h et vonnis rned e h eeft
beraadslaagd wettig verhinclerd is de
uitspraak ervan bij t e wonen en n amelijk
wanneer hij v an d e rechtbank geen
deel meer uitmaakt ;
D at h et middel naar r echt faalt ;
En overwegencle clat de substantiele
of op str affe van n ietigh eid. voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
II. In zover d e voorziening gericht is
tegen de b eslissing over d e burgerlijke
vorderingen :
Overwegende dat h et openbaar minist erie geen hoedanigheid h eeft om zich
tP.P'All P.All clArP'Rliil{"A h ARliR~in O'

t .A V nr\l''7.iP.-n •

Dat de voorziening niet ontvankelijk is ;
Om die r eden en, verwerpt de voorzie. ning ; laat de kosten ten laste van de
Staat.
2 maart 1971. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·, de H. D elahaye, raadsh eer waarn em end voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Chatel. Gelijkhtidencle conchtsie,
de H. D etournay, advocaat-generaal.

3°

KAMER. -

3 maart 1971.

1°

SOCIALE Z E KE R HEID. AMBTSHAINE VAS T STELLING VAN RET BEDRAG
VAN DE VERSCHULDI GDE BIJDRAGEN .
VooRWAARDEN.
-

2°

S OCIALE ZEKERHEID . REcHTER STELT VAST DAT DE WERKGEVER
GEANTWOO RD HEEFT OP ALLE VRAGE N
GESTELD I N DE HEM GEZONDEN FORlVIULIEREN EN DAT DEZE ANTWOORDEN
JUIST ZIJN. RECHTER l\fOET BESLISSEN DAT DE R IJKSD IENST VOOR MAAT SCHAP PELIJKE ZEKERHEID RET BEDRAG ·
VAN DE DOOR D EZE WERKGE\'ER VERSCHULDIGD E BIJDRAGEN NIET AMBTS HALVE lVIOCHT VASTSTELLEN.

1° De Rijlcsdienst vooT maatscha]J]Jelijlce
zelceTheicl mag het beclmg van de cloo1'
een we1·lcgeve1· ve1·schttldigcle bijcl1·agen
slechts ambtshalve vaststellen wannee1·
geen clan wel een onvolledige of onjuiste
aangijte is geclaan. (Besluitwet van
28 d ecember 1944 betreffende d e
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, art. 12, § 1, lid 3, gewijzigd bij
de w et van 14 juli 1951, art. 3 [1].)
2° De 1·echte1· die vaststelt clat een we1·lcgeve1·
aangiften heejt geclaan met venmtwooTclin g van het becl1·ag van de cloo1· hem
vm·sclntlcli gcle bijdntgen do01· micldel van
de doo1· de Rijlcsclienst voo1· m aatschap pelijke zelce1·heid ve1·st1·elcte jo1'1nttlie1•en,
clat hij geantwoonl heeft O]J ctlle in cleze
jonnulie1·en gestelcle vmgen en clat zijn
antwo01·clen niet onfu·ist wa·ren , leiclt
e1· wettelijlc ttit af dat cle R ijlcsdienst
voo1· maatscha]Jpelijlce zeke1·heid het
bed1·ag vctn cle doo1' deze weTlcgeve1' ve1'schuldigcle bijdmgen niet ambtshalve
mocht vaststellen.
(1) Artikel 12, § 1, lid 3, van c1e besluitwet
unn
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-635de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders, 33, 34, 35, 54,
55, 65 van het ko~1inklijk besluit van
28 november 1969 tot uitvoering van de
wet van 27 juni 1969 tot h erziening van
ARREST (vertaling).
de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerHET HOF; - Gelet op h et bestreden heid der arbeiders en 97 van de Grandvonnis, op 10 april 1970 in hager beroep wet,
gewezen door de Rechtbank van eerste
do01·dat het bestreden vonnis eisers
aanleg te Brussel ;
rechtsvordering t ot het bekomen van
Over h et middel afgeleid uit de schen- betaling van bijdragen, bijdrageopslagen
ding van de artikelen 1, 3, § 4, lid 1, 2 en verwijlinteresten die voor het tweede
en 3, 12, § 1 (gewijzigd bij artikel 3 kwartaal van 1966 tot en met het tweede
van de wet van 14 juli 1951), 12, § 2, kwartaal van 1967 door verweerster
12bis, 12te1· van de besluitwet van verschuldigd zijn als verzekeringsplichtig
28 december 1944 betreffende de maat- werkgever van het Fonds voor bestaansschappelijke zekerheid der arbeiders, 5 zekerheid der werldieden van het bouw(gewijzigd bij 11rtikel 2 van het konink- bedrijf, als ongegrond verwerpt en aldus
lijk besluit van 15 juni 1953), 8 (gewijzigd heeft beslist zonder ook maar het bestaan
bij artikel 2 van het koninldijk besluit van de wettelijke voorwaarden tot invorvan 30 december 1958), 9, § 1 (gewijzigd dering van de gevraagde bedragen te
bij de artikelen 1 van h et besluit van d e · betwisten, doch aileen omdat het b edrag
Regent van 7 september 1946, 5, 1°, van van genoemde bijdragen door eiser
het koninldijk besluit van 15 juni 1953, ambtshalve werd vastgesteld op grand
4 van het koninldijk besluit van 30 sep- van een wijziging van de door verweertember 1958, 1 van het koninklijk besluit ster aangegeven bijdragen; de toepassing
van 8 februari 1960, 3 van het koninldijk van artikel 12, § 1, lid 3, van de besluitbesluit van · 7 april 1964, 2 van het wet van 28 december 1944 onderstelt dat
koninldijk besluit van 24 juli 1964 en er geen dan wel een onvolledige of on2 van het koninklijk besluit van 9 decem- juiste aangifte is gedaan ; verweerster
ber 1966) van het besluit van de Regent op 4 januari 1966 aangifte heeft gedaan
van 16 januari 1945 betreffende de en op alle vragen van de door eiser
werking van de Rijksdienst voor maat- toegezonden formulieren h eeft geantschappelijke zekerheid, 1, 4, 6, 7 en 23 woord, waarbij verweerster trouwens
van de wet van 7 januari 1958 betreffende heeft doen opmerken " dat de toezending
de Fondsen voor bestaanszekerheid (1, van deze formulieren waarschijnlijk het
7 van genoemde wet van 7 januari 1958 gevolg van een vergissing was » en
die gewijzigd werden bij de artikelen 1 bovendien heeft .gev:raagd " te onderen 2 van de wet van 18 december 1968), zoeken of zij eventueel niet tot een
1, 3, 24, 25, 26, 27 van de statuten van andere categorie behoorde waarvoor hoh et Fonds voor bestaanszekerheid der gere bijdragen moesten worden betaald »;
werklieden van het bouwbedrijf, alge- een dergelijke aangifte niet onvolledig of
meen verbindend verklaard bij het onjuist was, daar ze, zonder dat verkoninldijk besluit van 25 oktober 1960 weerster enige fout heeft begaan, de
en ge" ijzigd bij beslissingen van het enige was die kon worden gedaan, en
N ationaa.I Paritair Comite voor het genoemde wettelijke bepaling waarvan
bouwbedrijf van 27 april, 6 juli 1962 en eiser gewag heeft gemaakt derhalve ten
deze niet van toepassing is,
10 april 1964, algemeen verbindend verklaard bij de koninldijke besluiten van
tenvijl de verzekeringsplichtige werk10 augustus 1962 en 22 juli 1964, 5, 6, gevers de bijdragen voor maatsclmppe19, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 35, 40 van lijke zekerheid verschuldigd zijn door
de dadelijke werking van de wetten,
besluiten en r eglementen die ze invoeren,
artikel 22 van de wet van 27 juni 1969 tot
zodra de voorwaarden voor hun invorderherziening van de besluitwet van 28 december
baarheid aanwezig zijn ; zij wettelijk
1944 betreffende de maatschappelijke zekerverantwoordelijk zijn voor de betaling
heid der arbeiders, in werking gesteld de
ervan, h et bedrag aan eiser moeten
1 • januari 1970 door het koninklijk besluit
overmaken en hem, op de vastgestelde
van 28 november 1969.
tijdstippen en binnen de gestelde ter(RIJKSDIE:NST VOOR MAATSCHAPPELIJKE
ZEKERHEID,
T.
PERSONENVENNOOT·
SCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « SOCIETE DES BETONS COMPOSES
BECOM ».)
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mijnen, een aangifte met verantwoording
van de krachtens dezelfde wetten, besluiten en reglementen verschuldigde bijdragen Inoeten doen geworden, zodat
elke aangifte die, zelfs zonder fout van
de verzekeringsplichtige werkgever, het
bedrag van de wettelijk verschuldigde
en eisbare bijdragen niet of v erkeerdelijk
vermeldt, in de zin van de artikelen 12,
§ I, lid 3, van de besluitwet v:J,n 28 december I944 of 22 van de wet van 27 jtmi
1969 een onvolledige of onjuiste aangifte
is, waardoor eiser h et b edrag van de
werkelijk verschuldigde bijdragen ambtshalve ma.g vaststellen, en het in geen
geval aan de rechters toekomt, zelfs
onder v oorwendsel dat een verzekerings plichtige werkgever zijn aangifte te
goeder trouw heeft gedaan, deze ls atste
van zijn verplichtingen jegens eiser te
ontslaan eJl hem vrij te stellen van de
gehele of gedeeltelijke betaling van· de
bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten die hij krachtens de organieke
wetten, besluiten en reglementen inzake
de maatschappelijke zekerheid der arbeiclers verschuldigd is, en aldus de redenen
van h et bestreden vonnis en de op deze
redenen gegronde verwerping van de
rechtsvordering van eiser de vorenbefloelde wets- en reglemen.tsbepalingen
schenden :
Overwegende dat, blijl.;;ens het bestreden vonnis en het beroepen vonnis
waarnaar het verwijst, verweerster voor
h et tweecle, derde en vierde kwartaal
van I966 en voor het eerste en tweede
kwartaal van I967 de bijdragen voor
maatschappelijke zekerheid heeft betaald die zij verschuldigd was volgens
haar aangiften met verantwoording welke
zij op de door eiser verstrekte formulieren
had gedaan; dat zij bij brief van 4 januari I966 aan de Administratie van de
Arbeidsbetrekki.ngen en reglementering
had meegedeeld dat zij aangifteformulieren betreffende diverse bedrijfstakken
had ontvangen terwijl zij meende tot het
bouwbedrijf te behoren en, clientengevolge, een onderzoek vroeg om uit te
maken tot welke categorie zij juist
behoorde ; dat uit het administratief
onderzoek uiteinclelijk bleek dat de
onclerneming van verweerster inclerclaad
tot bet bouwbeclrijf behoorde; clat, toen
eiser dit vernam, hij op I9 september
I967 verweerster meedeelde dat zij cle
specia le bijdrage tot stijving van het
Fonds voor bestaanszekerheid van het
bouwbedrijf moest betalen « en dit met
t.erugwerkende kracht tot I november
I965 ));

Overwegende dat, naar luid van artikel 12, § I, lid 3, van de besluitwet van
28 december I944 betreffende de m aatschappelijke zekerheid cler arbeiders, het
bedrag van de verschuldigde bijdragen
slechts ambtshalve mag worden vastgesteld wanneer geen dan wel een onvolledige of onjuiste aangifte is gedaan;
Overwegende dat h et vonnis vaststelt
dat verweerster geen enkele van de op
de door eiser toegezonden formulieren
voorkomende vragen onbeantwoord heeft
gelaten, dat deze a ntwoorden niet onjuist
waren en dat verweerster geen enkele
fout had begaan;
Dat het vonnis uit deze vaststellingen
wettelijk heeft afgeleid dat voormeld
artikel 12, § I, lid 3, ten deze niet van
toepassing was ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwe1;pt de voorziening ; v eroordeelt eiser in de kosten.
3 maart 1971. - ge kamer. - Voo1·zitte1·, de H. Polet, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, de H. Legros .
- Gelijklttidende conclttsie, de H . Duchatelet, advocaat-generaal. - PleiteTs, de
HH. De Bruyn en Philips.

ge KAiVIER. -

3 maart 1971.

Io ARBEIDSONGEVAL. AANsPRAKELIJKE."EID VAN lTET ONDERNEM:INGSHOOFD. - GRONDSLAG.

2D ARBEIDSONGEVAL. - ARTIKEL 19,
LID 3, VAN DE GECOORDINEERDE
WETTEN BETREFFENDE DE VERGOEDING
DER SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT
A.RBEIDSONGEVA.LLEN. AANGESTELDE VAN HET ONDERNEMINGSHOOFD.
BEG RIP.
go ARBEIDSONGEVAL. - ARTIKEL 19 ,
LID 3, VAN DE GECOORDINEERDE
"\VETTEN BETREFFENDE DE VERGOEDING
DER . SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT
A.RBEIDSONGEVA.LLEN.
0NDERNEll'IINGSHOOFD STELT EEN WERKllfAN TER
BESCHIKKING VAN EEN ANDER ONDERNEMINGSHOOFD .
GEEN A.RBEIDS OVEREENKOli'IST TUSSEN DE WERKMAN
EN DIT TWEEDE ONDERNElliiNGSHOOFD
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637WERKl\IAN GETROFFEN DOOR EEN
ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN AANGESTELDE VAN HET TWEEDE ONDERNEMINGSHOOFD. AANSPRAKELIJKHEID
VAN HET LAATSTGENOElVID ONDERNE~UNGSHOOFD
GEREGELD
DOOR HET
- GElVIEEN RECHT.

1 o De aanspmlcelijlcheid voo1· het bed?·ijjs-

?·isico, dat do01· de gecoi:h·dineenle wetten
bet1·efjende de ve1·goeding de?" schade
voo?"tspnti tende ~tit a1·beidsongevallen
ten laste van het ondernemingshoojcl
wonlt gelegd, is geg1·oncl op de a?·beic]sove?·eenlcomst tussen het ondentemings_hoofd en de we1·lcnemm·, en sl~tit in
beginsel cle aans1J1'Ctlcelijlcheid van het
gemeen 1·echt ~tit ( l). (Gecoiirdineerde
wetten b etr effende de vergoeding der
schade voortspruitende uit arb eidsongevallen, art. l en 19.)
2o In m·tilcel 19, lid 3, van de gecoo?·di nem·de wetten bewetfende de ve1·goeding

(1) Cass., 16 februari 1953 (Bttll. en PAsiC.,
1953, I, 451); 10 februari 1958 (i bid., 1958,
I, 628); 22 november 1965 (ibid., 1966, I,
381); 12 januari 1971, supm, biz. 450.
(2) Cass., 11 mei 1959 (Bttll. en PASIC.,
1959, I, 916); 23 januari 1964 (ibid., 1964,
I, 548); 22 november 1965 (ibid., 1966, I,
381); 5 januari 1970 (A1-r. cass., 1970, biz. 390).
(3) Cass., 12 januari 1971, wp1·a, biz. 450.
Het komt steeds vaker voor dat een werknemer door zijn werkgever ter beschikking
van een andere werkgever wordt gesteld.
Luidens de conclusie van Procureur-generaal
R. Hayoit de Termicourt, toen eerste advocaatgeneraal, v66r h et arr est van 16 februari 1953
wordt de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst
van de werknemer, die van zijn eigen werkgever wordt gedetacheerd, hierdoor niet
beinvloed « L'ouvrier, dans ce cas, n'obeit a
l'employeur a la disposition duquel il est
place que parce qu'il s'est engage envers son
employem· a travailler la ott celui-ci le jugerait
bon, et sous la sm·veillance de celui qui lui
serait designe par lui " (cfr. Revue critique
de -itwisp?'. belge, 1953, biz. 176). Maar de
gedetacheerde werkman wordt in de zin van
artilcel 1384 Burg. Wetb. de aangestelde van
de werkgever t er wiens beschikking hij wordt
gesteld, aangezien het ondergeschiktheidsverband, waaraan het begrip van aanges telde
doet clenken, bestaat van het ogenblik dat
iemancl in feite zijn gezag of zijn toezicht
uitoefent op d e daden van een andere persoon,
-oak al vindt clit gezag en dit toezicht geenszins zijn om·sprong in een overeenkomst

de1· schade voo1·tsp1·ttitende uit a1·beids-.
ongevallen heejt het woonl « aangestelde ,;
dezeljde betelcenis als in a1·tilcel 1384
van het Bu1·ge?·lijlc Wetboelc (2). (Impliciete oplossing) ..
3° JiVannee1· een ondernerningshoojd een
van zijn we1·lclieden te1· beschilclcing stelt
vcm een ande1· onde1·nemingshoojd voor
de ~titvoe1·ing van een be1Jaald wm·lc,
maa1· m· tussen de we1·lcman en de tweede
we1·lcgeve?· geen enlcele m·beidsove?·eenlcornst bestaat, wonlt de laatstgenoemde
niet het onde1·nemingshoojd van de
we1·lcrnan in cle zin van artilcel 19, lid 3·,
van de gecoonlinee1·de wetten bet1·efjende
de ve1·goeding de1· schade voo?·tspTuitende
uit w·beidsongevallen, en zo e1· een
ongevctl gebetwt, wonlt zijn aansp?·alcelijlcheicl doo1· het gemeen recht ge?·egeld (3).
.

(cass., 23 januari 1964, Bull. en PAsrc.,
1964, I, 540 ; 22 november 1965; ib·id., 1966,
I, 381).
De toepassing van deze beginselen is evenwei een bron van moeilijkheden wanneer de
gedetacheerde werknemer, terwijl hij bij de
tweede werknemer onder diens gezag aan
het werk is, getroffen wordt door een arbeidsongeval dat wordt veroorzaakt door deze
· werknemer of door een zijner aangestelden,
of nog door een ongeval dat hijzelf veroorzaakt.
Het Hof van cassatie heeft verscheidene
geva.Ilen behandeld. Het eerste had betrekking op een werkman die, gedetach eerd
zijnde, getroffen was door een arbeidsongeva.I
dat veroorzaakt werd door de werknemer ter
wiens beschikking hij was gestelcl; deze werknemer was niet het onderuemingsboofd van
de getroffeue, in de zin van de artikeleu 1 en
19 van de gecoordineercle wetten betreffende
de vergoeding van de schade voortspruitende
nit arbeiclsongevallen, zodat zijn aansprakelijkheid geregelcl werd door het gemeen recht,
hoewel de getroffene eigenlijk zijn aangestelde
was in d e zin van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek : cass., 16 februari 1953 (Bull.
en PAsrc., 1953, I , 451 en noot 2, alsmede
de conclusie van het openbaar ministerie,
verschenen in Revue c1·it. ·de ju1·isp1·. belge,
1953, biz. 176 en volg. en de noot van professor HoRION, ibid ., biz. 189 en volg. ).
Het tweede geval betrof een gedetacheerde
werkman die d ader was van een ongeval dat
aanleiding gaf tot cle dood van een werkman
en tot de arbeidsongeschiktheid van een
andere werkman van de werkgever ter wiens
beschikking hij was gesteld. Voor deze werkgever was de gedetacheerde werkman zijn

-638 verweerster was ; dat hieruit volgt dat
de eerste rech ter ten onrechte de rechtsvordering van eiseres heeft ontvangen,
daar deze rechtsvordering overeenkomstig het gemeen recht is ingesteld door
ARREST ( ve1·taling.)
de rechtverkrijgende van de getroffene
RET HOF ; - Gelet op het bestreden van een arbeidsongeval tegen de werkarrest, op 18 maart 1970 door het Hof gever van die getroffene,
teTwijl het feit dat Daelemans de aanvan beroep te Brussel gewezen ;
gestelde van verweerster was, daar hij
Over het middel afgeleid uit de scherr- jegens haar in een tijdelijke verhouding
ding van de artikelen 19, inzonderheid van ondergeschiktheid stond, niet vollid 3, van de wetten op de vergoeding van staat om aan te tonen dat verweerster,
de schade voortspruitende uit arbeidste zijnen opzichte, ondernemingshoofd
ongevallen, gecoordineerd bij het konink- was in de zin van de gecoordineerde
lijk besluit van 28 september 1931, wetten op de vergoecling der schade
enig artikel van de wet van 11 juni · voortspruitende uit arbeidsongevallen;
1964 tot wijziging van genoemd arti- wanneer een ondernemingshoofcl een van
kel 19, 1382, 1383, 1384 van het Bm·ger- zijn werhlieden ter beschikking stelt
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, van een andere werkgever voor de uitdoonlat het bestr eden arrest de rechts- voering van een bepaald werk, doch er
vordering die eiseres tegen verweerster geen enkele arbeidsovereenkomst tussen
had ingesteld niet ontvankelijk verldaart de werlnnan en deze tweede werkgever
op grond dat niet kan worden betwist bestaat, deze laatste n iet het ondernedat er op het ogenblik van het arbeids- mingshoofd wordt van de werkman in
ongeval , dat hem op 17 jmti 1959 is de zin van de gecoordineerde wetten op
overkomen, tussen de heer Daelemans, dy vergoeding der schade voortspruitende
werkman die de fu·ma De Gendt aan uit arbeidsongevallen ; h et arrest , door
verweerster had uitgeleend, en deze uitspraak te doen zoals het dat heeft
laatste een tijdelijke band van onder- gedaan, niet wijst , op het bestaan van
geschiktheid bestond, welke band in feite een arbeidsovereenkomst tussen de
bestaat zonder dat het nodig is dat h ij getroffene van h et arbeidsongeval D aeleuit enige contractuele arbeidsverhouding mans en verweerster, zodat het de
voortvloeide, dat Daelemans derhalve rechtsvordering die, overeenkomstig het
in de zin van artikel 19 van de wet van gemeen recht, door eiseres als rech tver24 december 1903 de aangestelde van krijgende van deze getroffene werd inge(« DE
FEDERALE
VERZEKERINGEN "•
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «COKE RIES DU BRABANT ")

aangestelde in de zin van artikel 1384 van het
Burgerlijk Wetboek, en derhalve van artikel 19, lid 3, van cle meermaals genoemcle
gecoordlneerde wetten ; de aanspra,kelijkheid
van de dader van het ongeval was geregeld
door vorenvermelde bepaling : cass., 22 november 1965 (Bttll. en PASIC., 1966, I, 361).
IIet onderhavig arrest heeft betrekking
op een dcrde geval : de gedeta.cheerde werkman . was getroffen door £en ongeval veroorzaakt door een aangestelde van de werkgever ter wiens beschikking hij was gesteld ;
hoewel hij op dat ogenblik eigenlijk de aangestelde van de tweede werkgever was, was de
Iaatstgenoemde nochtans niet zijn ondernemingshoofd in de zin van de gecoiirclineerde
wetten en derhalve was de dader van het ongeval niet de aangestelde van het onclernemingshoofd van het slachtoffer. De aansprakelijkheid van de tweede werkgever is geregeld door
het gemeen recht (raadpl. cass., 12 januari
1971, supm, blz. 450).
De aansprakelijkheid voor het bedrijfsrisico vindt zijn grondslag in de arbeidsovereenkomst tussen de getroffene en het onder-

nemingshoofd die ·de bij de gecoorclineerde
wetten voorgeschreven vergoedingen moet
betalen. De oplossing van deze gevallen is
dan ook logisch. In ieder geval moet worden
nagegaan wie het ondernemingshoofd is en
welke de toestand is van de dader van het
ongeval met betrekking tot het ondernemingshoofd. In het eerste geval was de dader van
het ongeval niet het ondernemingshoofd die
de schadevergoeding verschuldigd was. In
het tweede geval was de dader van het ongeval
de aangestelde van het ondernemingshoofcl
van de getroffen werklieden. In het derde
geval was de dader van het ongeval niet de
aangestelde van het ondernemingshoofcl van
het slachtoffer.
Raadpl. TAQUET, « Le travail temporaire
et le pret de personnel ,, in Rapp01·ts belges

au V I I• cong1·es inte1·national cle cl!·oit

compa~·e,

Interuniversitail· centrum voor rechtsver gelijking, Brussel, 1969, b i z. 470 en volg. ;
raaclpl. ook cass., 27 februari 1970 (A1T. cass .,
1970, b l z. 601) .
·
L. F . D .
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steld tegen verweerster niet onontvanOm die r edenen, vernietigt het bestrel{elijk kon verklaren, daar deze rechts- den arrest ; beveelt dat van dit arrest
vordering niet was gericht tegen het melding zal worden gemaakt op de kant
-ondernemingshoofd van de getroffene van de vernietigde beslissing; houdt de
(schending van aile in het middel aange- kosten aan opdat hierover door de feiten-duide wetsbepalingen) ;
-rechter wordt beslist ; verwijst de zaak
en tenvijl het in elk geval aan de hand naar het Hof van beroep te Luik.
van de motivering van het arrest niet
3 maart 1971. - 3e kamer. - Vom·mogelijk is na te gaan of de rechters in
hager beroep de rechtsvordering van zittm·, de H. Polet, raadsheer waarnemend
eiseres niet ontvankelijk hebben ver- voorzitter.- Ve?·slaggeve?·, de H. Legros.
klaard omdat zij oordelen dat er op het - Gelijkluiclende conclusie, de H. Ducha-ogenblik van het ongeval tussen Daele- telet, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de
mans en verweerster een a rbeidsovereen- HH. Faures en VanRyn.
lwmst bestond, dan wei dat er tussen
hen geen dergelijke overeenkomst bestand, wat het Hof belet de wettelijkheid
van het voorgelegde arrest te toetsen
1e KA.JVIER. - 4 maart 1971.
(inzonderheid schending van a rtikel 97
van de Grondwet) :
1° CASSATIEMIDDELEN. - BuRC+EROverwegende dat het arrest vaststelt
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT SLECHTS
dat de heer Daelemans, werkman van de
TEC+EN EEN REDEN VAN DE BESTREDEN
-firma De Gendt, die door deze werkgever
BESLISSING OPKOMT. - VOORWAARDE
ter beschikking van verweerster was
OPDAT 'VEGENS EEN A.c'TDERE NIET
gesteld voor bepaalde werken, op 17 juni
BESTREDEN REDEN RET MIDDEL NIET
1959 werd gewond tijdens deze werken
ONTVANKELIJK ZIJ.
en dat, volgens eiseres, verweerster voor
2° HUUR VAN GOEDEREN. -HANdit ongeval aansprakelijk zou zijn;
DELSHUUROVEREENKOMSTEN. - VERDat het arrest preciseert dat de band
-C+OEDING vVEC+ENS UITZETTING.
van ondergeschiktheid die, op het ogenHoOFDHUURDER DIE ONDERVERHUURD
blik van het ongeval, tussen de heer
HEEFT AAN EEN ONDERHUURDER DIE
Daelemans en verweerster bestond en
ZIJN EIGEN HANDELSZAAK EXPLOITEERT
hem tot de aangestelde van deze laatste
IN HE'l' ONROEREND C+OED. - WEIC+Emaakte, niet « uit enige contractuele
RING DE HUUR TE HERN!EUWEN DOOR
arbeidsverhouding " voortvloeide ;
DE VERHUURDER TEGENGEWORPEN AAN
Overwegende dat de aansprakelijkheid
DE AANVRAAG VAN DE HOOFDHUURDER
voor het beroepsrisico die door de wetten
EN GEGROND OP ARTIKEL 16, JV, VAN
betreffende de vergoeding der schade
DE WET VAN 30 APRIL 1951.- VERGOEvoortspruitende uit arbeidsongevallen ten
DING WEGENS UITZETTING DIE IN BElaste van het ondernemingshoofd is
GINSEL VERSCHULDIGD IS AAN DE
gelegd, gegrond is op de arbeidsovereenHOOFDHUURDER. - AKKOORD TUSSEN
komst die tussen het ondernemingshoofd
DE EIGENAAR VAN HET ONROEREND
en de arbeider bestaat ;
GOED EN DE ONDERHUURDER WAARDat, wanneer een ondernemingshoofd
een van zijn werklieden ter beschikking
DOOR DEZE DE EXPLOITATIE VAN DE
HANDELSZAAK MAG VOORTZETTEN. stelt van een ander ondernemingshoofd
VERGOEDING WEGENS UITZETTING NIET
voor de uitvoering van een bepaald
VERSCHULDIGD.
werk, 1naar er tussen de, werkman en
deze andere werkgever geen enkele arbeidsovereenkomst bestaat, deze laatste
1° Opclat een cassatiemicldel bij geb1·ek aan
niet het ondernemingshoofd wordt van
belang niet ontvanlcelijlc zij, wegens een
de werkman in de zin van artikel 19,
?'eden van de beslissing die het niet
lid 3, van genoemde vvetten en zijn
best1·ijdt, moet cleze ?'eden het beschikaansprakelijkheid, ingeval aan de werklcencle gedeelte wettelijlc ve?'antwoo?'- ·
man een ongeva.l overkomt, terwijl hij
den (1).
te zijner beschikking staat, door het
gemeen recht geregeld wordt;
2° l-Vannee?' de onde1'11utwde?· eigenam· is
Overwegende derhalve dat het arrest
van de in het gehutwde goed geexploihet in het middel vermelde artikel 19,
lid 3, van de gecoordineerde wetten
(1) Cass., 5 april 1957 (Bttll. en PAsrc.,
heeft geschonden ;
1957, I, 959).
Dat het middel gegrond is ;

-640tee?'de handelszaalc lean de hoofdhutwde?'
de he1·niettwing van de huu1· v1·agen en,
in p1·incipe, bij weige1·ing van de ve1·hutwde1·, ove1·eenlcomstig a1·tilcel 16, IV,
van de wet van 30 april 1951 de bij clit
a1·tilcel 16, IV, becloelde ve1·goecling eisen ; cloch wannee1· ingevolge een alclcoonl
tussen de ve1'htttwde1·, eigenaa1· van het
on1'oe1·end goed, en de onde1'htttwcle1·,
eigenam· van de hcmdelszaalc, deze de
exploitatie van de handel1$zaalc in het
gehuunle goecl mag voo?'tzetten, is geen
ve1·goecling wegens uitzetting verschuldigd (1).
(DEFALLE, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« BROUWERIJ HAACHT" EN GERARD,
ECHTGE:-<OTE GOBERT.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 mei 1969 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Luik ;
Gelet op het middel afgeleid uit de
schencling van de artikelen 1134, 1135
van het Bmgerlijk vVetboek, 1 (zoals het
werd gewijzigd bij artikel 1, 1°, van de
wet van 29 juni 1955), 11, § II (zoals
het ·werd gewijzigd bij artikel 1, 3°, van
de wet van 29 juni 1955), inzonderheid
lid 1, 16, inzonderh eid § lV, 25, inzonderheid lid 9 (artikel 1, 6°, van de wet van
29 juni 1955), van de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten
met het oog op de bescherming van het
handelsfonds, die afdeling IIbis van
titel VIII, boek III, van h et Bmgerlijk
Wetboek .vormt, 1, 2 van de wet van
29 juni 1955 tot w-ijziging van de -..vet
van 30 april 1951 en 97 van de Grondwet,

doonlat, hoewel het voor vaststaande
houdt dat : a) de brouwerij, eerste
verweerster, hmu·ster van het handelspand dat eigendom is van eiser, geen
eigenares was van het in het gehum·de
goed geexploiteerde cafe ; b) zij het
goed had onderverhum·d aan de tweede
verweerster die aileen eigenares was van
deze handelszaak; c) eiser, die gebruik
maakte van zijn terugnem.ingsrecht,
zonder opgave van reclen de regelmatig
door de eerste verweerster gevraagde
hernieuwing van de hoofdhum· had ge. weigerd (artikel 16, § IV, van de wet op
(1) Cass., 8 februari 1968 (A1'1'. cass., 1968,

blz. 756).

de handelshuurovereenkomsten) ; d) de
eerste verweerster, als gevolg daarvan,
de r egelmatig door de tweede verweerster
gevraagde hernieuwing van de onderhuur
had geweigerd (artikel 11, § II, lid 1,
van genoemde wet) ; ten gevolge van
overeenkmnsten tussen eiser en een
concurrerende brouwerij en tussen laatstgenoen1de en de tweede verweerster,
deze laatste, niettegenstaande de weigeringen tot hernieuwing, in het goed was
gebleven, het bestreden vonnis, qat uitspraak cloet op de rechtsvorderingen tot
betaling van een vergoeding wegens uitzetting gelijk aan drie jaar huur welke
respectievelijk door de eerste verweerster
tegen eiser en door de tweede' verweerster
tegen de eerste was ingesteld, en op de
rechtsvorderingen tot vrijwaring en tot
tussenkomst van beide verweersters tegen
eiser, beslist, bij wijziging, dat de rechtsvordering inzake de vergoecling wegens
uitzetting van de eerste verweerstel'
ontvankelijk en gegroncl was, zowel bij
toepassing van artikel 16, § IV, van de
wet op de handelshuurovereenkomsten
a ls van het beding van de hoofcll1uur
waarbij aan de huurder de bij deze wet
bepaalde rechten worden toegekend, dat
de rechtsvordering van de tweede verweerster ·ontvankelijk was in zover ze
ertoe strekte genoemde vergoeding
wegens uitzetting geheel of gecleeltelijk
te bekomen (artikel 25 , lid 9, van de wet
op de handelshum·overeenkomsten), dat
eiser een vergoeding wegens uitzetting·
van 387.024 frank, niet de gerechtelijke
interesten, 1noes·t betalen, en , alvorens
uitspraak te doen over de toekenning en
de eventuele verdeling van dit bedrag
onder de verweersters, hen gelast om zich
nader te verklaren omtrent de omvang
van hun respectieve sch ade, en dit
beschikkende gedeelte verantwoordt door
gronden afgeleid uit het begi~1sel van
een « wettelijke bescherming van de
titulariteit van de h andelshuurover eenkomst » volgens hetwelk bet verlies aileen
van het recht op de huur (door de weigering tot hernieuwing) « het verlies van
het goed » (of uitzetting) teweegbrengt
clat recht geeft op de vergoeding wegens
u.itzetti~1g, « dat men noch in rechte
noch in feite ziet wat de schadeloosstelling van de hoofclhmu·der kan doen
aannemen of woigeren naargelang de
onderhuurder zijn h andelszaak verliest
of behoudt " en dat, volgens de tekst
en het doel van de wet, « op de vergoecling wegens uitwinning aanspraak
lnmnen ma.ken, zowel de hoofdhm.uder,
zelfs wam1eer hij geen eigenaar is van de
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-641bandelszaak, als de onderbuurder, zelfs
wanneer hij lu·acbtens een nieuw huurcontract in h et goed blijfb n,
te1·wijl in de gevallen waa:rin, zoals t en
d eze, de niet-hernieuwing van de buur
niet het verlies van de in h et gebum·de
goed geexploiteerde kleinhandelszaak ten
gevolge h eeft, en bijgevolg de eigenaar
v a n deze h andelszaak niet uit het bezit
ervan wordt ontzet, de v ergoeding wegens
uitzetting geen reden van b estaan b eefb
en derhalve niet verschuldigd is; door,
1n d e voormelde omstandigbeden, eisers
weigering tot h ern:ieuwing te sanctioneren door de verplichting tot betaling
van de vergoeding wegens uitzetting van
artikel16, §IV, waarvan verklaard wordt
d at ze in b eginsel aan d e eerste verweerster verse udigd is op grond van de wet
en, ten ov rvloede, van h et hoofdhuurcontract d at verwijst naar de wet doch
m et inachtnem.ing van de gren zen ervan,
b ehoudens latere beslissing om ze geheel
of gedeeltelijk aan de tweede verweerster
toe te k ennen bij toepassing van artik el 25, lid 9, het b estreden vonnis de in
h et middel aangeduide b ep alingen van
d e wet op de handelshuurovereenkomsten
h eefb geschonden en de bindende kracht
h eeft miskend van de huurovereenkomst
die op 2 septemb er 1955 v66r Mr. de
T erwange, notaris, tussen eiser en de
eerste verweerster werd gesloten (scherrding, bovendien, van de artikelen 1134
en 1135 van het Burgerlijk W etboek)
en h et, door zijn b eslissing t e steunen op
gronden die onver enigbaar zijn m et voornoemde wetsbepalingen, bovendien artik el 97 van de Grondwet h eeft geschond en:
Overwegende dat het b estreden vonnis
u:iteenzet d at eiser eigenaar is van een
handelspand ; d at hij dit panel h ad verhum·d aan de eerste verweerster, d e
Brouwerij « H aecht n, die b et h ad onderverhuurd aan de tweede v erweerster,
doch dat de eigen aar bij h et verstrijken
van h et oorspronkelijk contract de h ernieuwing van de huur weigerde;
Over d e grond v an niet-ontvankelijkh eid door de verweersters opgeworpen
en hieruit afgeleid dat, d aar de niet
door de voorziening bekritiseerde granden bet bestreden b eschikkende gedeelte
verantwoorden, h et middel, in zover het
de schending v an de bepalingen van de
wet op de h andelshuurovereenkomsten
inroept, niet ontvankelijk is wegens het
ontbreken v an b elang; dat h et vonnis
immers stelt dat « er, ten overvloede, moet
worden geantwoord op d e stelling van
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de Brouwerij « H aecht n n aar luid waarv an zij zich bij overeenkomst de door de
wet van 30 april 1951 aan de hm.u·ders
toegekende r echten h eeft voorbehouden ;
clat de Brouwerij « Haecht n er t er echt
op wijst dat deze clau sule in h aar op
2 september 1955 verleden huurcontract
were!. ingelast. .. dat de tekst van cleze
claustue algemeen is en de draagwijdte
ervan niet strikt beperkt is tot h et r echt
voor de Brouwerij « Haecht n, die geen
e1gen aar IS van de handelszaak, om enk el
de h ernieuwing van h aar huur te vragen ...
dat D efalle bij de ondertekening van het
hum·contract op de hoogte was van de
b edoeling van de Brouwerij « Haecht n
om h et pand onder te verhuren aan een
koopman die erin, met eventuele htup
van .de Brouwerij, een drankslijterij zou
vest1gen ; d at door uitdnuclcelijk te verwijzen naar de wet en n aar alle rechten
die ze aan d e hum·der toekent, de verhum·der zeker moest weten d at zijn
medecontractante, door de litigieuze
claustue, m et n ame h et r echt bekwam
om de h ernieuwing van de huur te vragen
en noodzakelijk h et I'echt op de vergoeding wegens uitzetting in geval van niet
gemotiveerde weigering van deze h ernieuwing.. . dat de · houd.ing van de
verhum·der v66r h et instellen van deze
rechtsvordering aantoont dat hij de
draagwijdte van zijn verplichting alzo
h ad b egrep en vermits hij, in antwoord
op h et verzoek om h ernieuwing, zijn
weigering op ar tikel 16, I V, stetmde en
tevens de in genoemd artikel vastgestelde
forfa itaire v ergoeding aanbood, na er
trouwens voor gezorgd t e h ebben ze
vooraf ten laste van de Brouwerij
« Piedbceuf n t e leggen ... dat derhalve de
door de Brouwerij « Haecht n gevraagde
vergoedmg wegens u:itzetting,
wat
h et beginsel en h et bedrag ervan betreft, eveneens contractu eel verantwoord
wordt n :
Overwegende dat h et bestreden v onnis
tegelijkertijd stem1t op de wet en op de
overeenkomst die op 2 september 1955
tussen eiser en d e Brouwerij " H aecht n
werd gesloten ;
Dat het vonnis stelt dat, wanneer een
h andelspand v erhuurd en vervolgens
onderverhum·d werd en d e eigenaar bij
h et verstrijken v an h et contract de hernieuwing van de huur weigert, de hoofdhuurder het recht heeft, zelfs ingeval de
onderhuurder niet wordt ontzet uit het
b ezit van de in h et panel geexploiteerde
handelszaak, de bij de wet b epaalde
vergoed.ing wegens uitzetting te vorder en ;

-642Dat het bovendien vaststelt dat de drijvende onderhmtrder op het oog heeft
overeenkomst van 2 september 1955 gehad;
aan de Brouwerij « Haecht " dezelfde
Overwegende dat, ingeval de nietrechten toekent, doch dat h et er dienaangaande op wijst dat eiser « uitdruk- h ernieuwing van de huttr niet het verlies
kelijk verwees naar de wet en naar a lle van de handelszaak ten gevolge h eeft,
rechten die ze aan de huurder toekent "• de vergoeding wegens uitzetting geen
dat, ten deze, « de gevolgen van de wet r eden van bestaan heeft ; dat hieruit
en die van de hutu·overeenkmust smuen- volgt d at, in clit geval, de onderhum·der
vallen " en tenslotte « dat bij gebrek . deze vergoeding niet van de hoofdhmu·aan een uitdruldrelijk afwijkend beding der en deze laatste ze niet van de eigede huurovereenkomst de rechten van de naar van het verhum·de pand kan
hum·ders slechts aan de Brouwerij vorderen;
« Haecht " toekent binnen de wettelijke
Overwegende dat het vonnis vastgrenzen ";
stelt : 1° dat de Brouwerij « Haecht "
Overwegende dat aldu s blijkt dat de geen eigenares of hum·ster was van de
tot staving van de grand van niet- in het panel geexploiteerde handelszaak ;
ontvankelijkheid aangevoerde redenen 2° dat ten gevolge van de overeenkmusten
van het vonnis het bestreden beschik- tussen, enerzijds, eiser en een conctuTekende gedeelte slechts kunnen verant- rende brouwerij en, anderzijds, deze
woorden indien de uitlegging, die het brouwerij en de tweede verweerster, aan
deze laatste, niettegenstaande de nietvonnis van de wet geeft, juist was ;
hernieuwing van de oorspronkelijke huur,
Dat deze uitlegging door de voorzie- de door haar geexploiteerde handelszaa.k
ning worclt bekritiseercl, zodat het onder- niet werd ontnomen ; ·
zoek van het middel onontbeerlijk blijkt
Dat het vmmis, door niettemin te
en de grand van niet-ontvankelijkheid beslissen dat de verweersters r echt hadniet kan worden aangenomen;
den op een vergoeding wegens tlitzetting,
de bestaansreden van een clergelijke
Over het middel :
vergoecling miskent en, dientengevolge,
de in het mid del vermelde artikelen 16,
Overwegende dat de wet van 30 april IV, van de wet van 30 april 1951 en 1,
1951 op de handelshum·overeenkomsten 1°, 3° en 6°, van de wet van 29 jtmi
met het oog op de bescherming van het 1955 schendt;
handelsfoncls en de wet van 29 jtmi 1955
die ze wijzigt niet van toepassing zijn
Dat clit middel gegrond is;
op alle handelshuurovereenkomsten ; dat
Om die redenen, vernietigt h et bestredie wetten slechts van het gemeen
recht afwijken met betrekking tot de den vonnis, behalve in zover het de door
kleinhandelaars en de ambachtslieden de verweersters ingestelde hogere beroedie rechtstreeks in contact staan met het pen ontvangt ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
publiek;
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
Overwegende dat nit d e parlementaire houdt de kosten aan opdat hierover door
voorbereicling en nit het op sclu·ift zelf de feitenrechter wordt beslist; verwijst
van de wet van 30 april 1951 blijkt dat de aldus beperkte zaak naar de Rechtde wetgever enkel de handelszaak heeft bank van eerste aanleg te Verviers,
willen beschermen ;
zitting houdende in hager beroep.
Overwegende dat de wet van 29 jmli
1955 hetzelfde doel nastreeft ;
Overwegende dat door aan de hum·der,
die een handelspand geheel of gedeeltelijk
heeft onderverhuurd, het recht toe te
kem1en de vergoeding wegens tlitzetting
te eisen als bedoeld in artik el 16, IV,
vervat in de wet van 30 april 1951,
zelfs wanneer deze hum·der geen enkele
handelszaak in hetzelfde pand exploiteert, artikel 1 van de wet van 29 jtmi
1955 enkel de belangen van de handel-

4 maart 1971.- 1° kamer. - TToo?'zitte?', de H. Valentin, raadsheer waar nemend voorzitter. TT e?·slctggevm·, de
H. Polet. - Gelijlcl~ticlencle conclusie, de
H. Delange, advocaat-gen eraal. - Pleite?·s, de HH. Dassesse, Ansiaux en Fally.
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1e KAl\IER.- 4 maart 1971.

1° VENNOOTSCHAPPEN. PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID.
VERDELING
VAN DE vi'INSTEN. AANWENDING
VOOR DE RESERVE . - WETTELIJKHEID.
2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.
ZAAKVOERDER, NIET VENNOOT, VAN EEN PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID.- BEZOLDIGING.
- AANSLAGREGELING.

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- DIRECTE BELASTINGEN.- FEIT MET BETREKKING TOT
EEN DIENSTJAAR WAAROl\iTRENT RET
HOF VAN BEROEP ZIOH NillT 1\WET
UITSPREKEN. -ARREST DAT DAAROi\'[
WEIGERT REKENING ERMEE TE HOUDEN,
1\fAAR ZIJN BESLISSING OP EEN DERGE·
LIJK FEIT GRONDT. - TEGENSTRIJDIGE
REDENEN.
1o Ho ewel naaT luid van w·tikel124, lid 2,

van de gecoonlinee1·de wetten op de
handelsvennootschappen, elk deelbewijs
van een pe1·sonenvennootschap met bepe?·lcte aanspmkelijkheicl een gelijk 1·echt
geejt bij de ve?'deling van de winsten,
staat het de vennoten echte1· v1·ij om de
behaalde winsten geheel of gecleeltelijk
te ?'ese?'Ve?·en, in plaats van ze elk jaa?'
onde1· hen te venlelen ( 1) .
2o D e vaststellingen alleen clat de zaak voenle?· van een pe1·sonenvennootschap
met bepe1'lcte ctanspralcelijlcheid waa1·van
alle deelbewijzen aan zijn echtgenote en
zijn schoonvade1· toebeho1·en, als vaste bezoldiging bedmgen heeft ontvangen die
het ove1·eengekomen bed1·ag ove?'sclwijden
en dat alleen hij een deel heeft ontvangen
van de gemaakte winsten waa1'0p hij contn:tcttteel?·echt had, te1·wijl het ovm·ige doo1·
de algemene ve1·gade1·ing van de vennoten
ge?·ese?·veenl en ove1·gedntgen we1·d, 1·echt-

(1) en (2) Cass., 7 januari 1969, twee
arresten (An·. cass., 1969, biz. 444 en 447).
(3) Over het punt dat in principe niets zich
ertegen verzet dat er om de beiastbare inkomsten van een dienstjaar vast te stellen rekening worclt gehouden met feitelijke gegevens
van een ancler clienstjaar, raaclpiege men cass.,

vaa1·digen niet wettelijk de be8lissing
dctt het slechts in schijn om een zaak voe1·de1' gactt en dat hij in we1·kelijkheicl
cle zaken van de vennootschap ten eigen
bate heejt geiixploiteenl (2). (Gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 25, § 1, 1° en 2°,
litt. a.)
3° Doo1· tegenst1·ijcligheicl aangetast is het
an·est clat ene1·zijds weige1·t ?'ekening te
houden met een doo1· de belastingplichtige aangevoenl feit, omdctt het gaat
om een dienstjam· waa1'0mt1·ent het hof
van beroep zich niet moet ttitspTeken,
en dat ande1·zijds zijn beschikkencl e
gecleelte g1·onclt op een jei t clat bet1·elcking
heejt op een bttiten het geschil vallencl
dienstjaa?' (3). (Grond>vet, art. 97.)
(PHILIPE, T. BELGISOHE STAAT,.
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST (Ve?"tctling).
HET HOF; - Gelet op h et b estreden
arrest, op 20 mei 1970 gewezen door het
Hof v a n b eroep te Gent, recht doende
als rechtscollege waarnaar de zaak is:
verwezen;
Gelet op h et arrest op 7 januari 1969·
door h et Hof gewezen (4);
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van d e
Grondwet, 25, § 1, 1° en 2°, van de·
wetten betreffend e d e inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij h et besluit van
de Regent van 15 januari 1948, 1710'
en 1832 van h et Burgerlijk Wetboek,
13, 70, 77, 79, 129, 130, 135 en 137 van
de gecoiirdineerde wetten op de h andelsvennootschappen (hoek I, titel IX van
het \ilfetboek van koophandel),
cloo?·dat, op d e vraag of eiser, met
betrekking tot de bezoldigingen die hij
in de loop der jaren 1954 tot en met
1958 had ontvangen als directeur -zaakvoerder van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid « Laminol "• onder d e toepassing yiel van

25 april 1967 (A?T. cass., 1967, biz. 1042):
en de verwijzingen vermelcl in cle noot ondel'
clit arrest.
(4) A?'?'. cass., 1969, biz. 444. Raaclpl. ook
een voorgaancl arrest geveicl in c1e zeifc1e zaak
cle 23• november 1965 (Bttll. en PAsrc., 1966,

I, 398).

-644w;tikel 25, § 1, 2°, letter a, van de gecoiirdmeerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, dan wei of, daarentegen,
zoals verweerder zulks betoogde, deze
bezoldrgmgen op grand van artikel 25,
§ 1, 1°, van dezelfde wetten moesten
worden aangeslagen als winsten van een
handelsbech'ijf dat eiser uitslu:itend ten
eigen bate zou hebben geexploiteerd, het
bestreden arrest zich ten onrechte voor
de tweede oplossing heef~ u:itgesproken,
onder overweging dat eiser slechts " in
schijn " de taak van zaakvoerder van
genoen:tde vennootschap had vervuld,
en zulks op grand dat, gedm'ende de
litigieuze dienstjaren, eiser, enerzijds,
als wedde hogere bedragen zou hebben
ontvangen dan het vast salaris dat hem
was toegekend bij een overeenkomst
van 26 jm1i 1952 (180.000 frank per
jaar), namelijk respectievelijk voor de
jaren 1954, 1955, 1956, 1957 en 1958
de bedra.gen van 278.588, 246.245,
277.132, 357.972, 310.955 frank, en,
anderzijds, voor sommige van de bedoelde
dienstjaren, zijn aandeel in de· jaarlijkse
Winsten van de vennoo~schap, dat naar
luid van dezelfde overeenkomst de helft
van die winsten moest beclragen, zonder
hager te mogen zijn dan 100.000 frank
het eerste jaar, 150.000 frank het tweede
jaar, en 200.000 frank vanaf het derde
j aa.r, niet zou overeenster=nen met de
bepalingen van genoemde overeenkomst,
daar op de " winsten behaald " met name
in de loop van de jaren 1954, 1955 en
1956 bepaalde bedragen werden "overgedragen »,
namelijk
respectievelijk
45.953, 9.342 en 5.305 frank, in plaats
van voor de helf~ aan eiser te worden
toegekend,

tenvijl, em·ste onclenleel, 1.ut het feit
aileen dat eiser gedurende de Iitigieuze
dienstjaren als vast salaris hogere bedragen had ontvangen dan die welke in
voormelde overeenkomst van 26 j1.mi
1952 waren bepaald, het bestreden arrest
- dat trouwens niet betwist dat eiser zijr::
activiteit in feite uitoefende onder het
toezicht en h et gezag van de algen1ene
vergaclering van de vermoten en voorts
niet wijst op en:ig element dat de verklaring van eiser in zijn conclusie van hager
beroep tegenspreekt en volgens welke
de door h em ontvangen bech'agen " de
normale grenzen van een passende bezoldiging niet overschreden, r ekening houdend met zijn verantwoordelijkheid ... "
- niet wettelijk kon afleiden, zoals het
dat heeft gedaan, dat eiser de zaken van
de vennootschap ten eigen bate had geex-

ploiteerd (schending van aile in h et
m1ddel aanged1.ude bepalingen) ;

tweecle onclenleel, in zover het ste1.mt
op de omstancligheid dat, voor de jaren
1954, 1955 en 1956, van de "winsten behaald " door de vennootschap bepaalde
beclragen « opmeuw " werden " overgedragen »,om h1ermt te beshuten dat eiser het
aandeel in de winsten van de vennootschap n:iet heeft ontvangen waarop hij
contr:actueel recht had, met het gevolg dat
de fe1tenrechters er Willen uit trekken met
betrekking tot het feit dat eiser de za.ken
van de vennootschap "Lutsluitend ten
e1gen bate zou hebben geexploiteerd, het
arrest. 1° met .:;tntwoordt op de stelling
cl1e e1ser m zrJn aanvullende conclusie
hienut afleidt dat, voor de bedoelde
jaren, de winsten van de vennootscha.p
respectievelijk 233. 158,
213.388
en
240.485 frank b edr9egen, waarop hij
als contractueel aandeel respectievelijk de
beclragen van 100.000, 125.000 en
120.000 frank heeft ontvangen, wat volkomen overeenstemde met de bepalingen
van voormelde overeenkomst van 26 juni
1952 (schending van artikel 97 van de
Grondwet), en 2° in zover het stelt dat
voor de bedoelde jaren, eiser niet inte~
graal h et . :winstaandeel heeft ontvangen
waarop hiJ r echt had, nan:telijk de helft
van de . « overgedragen » bedragen, het
arrest mt het oog . verliest dat er slechts
« aandeel in de winst " lmn zijn in zover,
op grand van de r esultaten van het
beschouwde clienstjaar, de vergadering
clie zich moet tutspreken over de goedkem:mg van de rekeningen, vooraf heeft
beshst dat_. de behaalde winst hetzij
geheel h etziJ gedeeltelijk zal worden uitgekeerd, onder voorbehoud van haar
recht het gedeelte van de winst dat zij
niet wil verdelen noch op de reserve
plaatsen « opnieuw over te dragen " om
het te voegen bij de winst van. het
volgende dienstjaar (inzonderheid schending van de in het middel aangeduide
bepalingen van de gecoiirdineerde wetten
op de handelsvennootschappen) :
vVat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest het bestaan
aanneemt van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid « Lamina! » waa.rvan het vaststelt dat ze in
1937 werd opgericht door derden die er
in 1952 aile deelbewijzen van hebben
afgestaan aan de echtgenote en de
scl~oonvader van eiser; dat het erop
vV1JSt dat deze laatste reeds in 1952 als
en:ige zaakvoerder van de vennootschap
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vennootschap en met de meest uitgebreide bevoegdh eid om in haar naam
te handelen en dat zijn bezoldiging,
bij overeenkomst van 26 juni 1952 welke
kon worden h er zien doch niet gewijzigd
werd, op 15.000 frank per maand en,
bovendien, op d e helft van de jaarlijkse
winsten van de vennootschap, met echter
een maximmn, was vastgesteld ;
Overwegende d at bet arrest vaststelt
dat eiser gedmende d e jaren 1954 tot
1958 als vast salaris bedragen h eeft ontvangen die boger waren d an de in de
over eenkomst
v an
1952
b ep aalde
15.000 fr ank;
Overwegende dat b et hof v an b eroep
uit deze omsta ndigheid niet wettelijk
heeft lnmnen afleiden dat de door eiser
ontvangen bedragen geen b ezoldigingen
waren als bedoeld in artikel 25, § 1, 2°,
letter a, van de gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen ;
D at bet immers niet vaststelt d at eiser
zich niet in een verhouding van ondergeschiktheid jegens d e algemene vergaderin g van d e vennoten bevond, of dat
de door eiser ontvangen bedragen niet
met zijn prest aties en verantwoordelijkheid in de vennootschap overeenstemden;
D at bet eerste onderdeel v a n het
middel gegrond is ;
Over h et tw eede middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 97 van d e
Grondwet, 25, § 1, 1° en 2°, v an de
wetten b etr effende de inkomst enb elas tingen, gecoordineerd bij b et besluit van
de Regent van 15 ja.nuari 1948, 1710,
1832, 1853 , 1855 van h et Bmgerlijk
Wetboek, 13, 70, 77, 79, 124, 129, 130,
135 en 137 van de gecoordineerde wetten
op de h andelsvennootschappen (boek I,
titel IX, van h et vVetboek van koopb andel) ,
cloonlat, tot staving van zijn beoordeling volgens welke eiser gedm ende de
litigieuze dien stjaren de zak en van de
v ennootschap met b eperkte aanspra.kelijkheid " L aminol " uitsluitend t en eigen
bate zou hebben geexploiteerd en slechts
in schijn de taak van directem·-zaakvoerder v an genoem.de v ennootsch ap zou
hebben vervuld, bet b estr eden arrest
m et name st eunt op de omstandigheid dat
in de loop van de jaren 1954 tot 1958
eiser " de enige zou geweest zijn die
werkelijk welke winst dan ook van de
exploitatie van de vennootscbap had
ontvangen ,, en het hof van beroep h et
feit dat in de loop van dezelfde jaren

384.532 frank op de reserve geplaatst en
61.059 frank overgedra.gen werden, als
" niet ter zake die~1.end " beschouwt, en
zulks op grond dat « zo deze bedragen,
vroeg of laat, ten goede kunnen komen
aan vennoten onder wie misschien
de huidi ge zaa.kvoerder verzoeker
(thans eiser) niettemin gedurende de hele
onderzochte p eriode d e enige is geweest
die werkelijk winsten h eeft ontvangen , ,
te1·wijl, op grond van deze vaststellingen, het arrest, dat trouwens niet b etwist
dat eiser zijn activiteit in feite onder het
toezicht en h et gezag van de algem en e
vergadering der vennoten uitoefende, of
clat de beslissing om b et niet-contractueel
aan eiser toegekende gecleelte van de
winsten op de reserve te plaatsen bet
voorwerp was geweest van een r egelm atige b eslissing v a n de algem ene vergadering cler vennoten, niet wettelijk kon
afl,eiden zoals b et dat h eeft gedaa.n, dat
eiser gedmende de b edoelde dienstjaren
de zak en van de venn.ootschap uitsluitend
ten eigen bate h ad geexploiteerd en d at
hij slechts in schijn de taak van directeur-zaakvoerder van de vennootschap
h ad vervuld ; imn1.ers, ho ewel n aa.r
luid van artik el 124, lid 2, van d e
gecoordineerde wetten op de h andelsvennootschappen elk deelb e>~rijs van een
b ep erkte
p ersonenvennootschap m et
aanspra.kelijkheid een gelijk recht geeft
bij de verdeling d er winsten, h et de
vennoten volkomen vrijstaat om te
beslissen de b eh aalde winsten gebeel of
gedeeltelijk t e reserveren in plaats van
ze elk jaar onder h en te verdelen, zodat
bet feit dat eiser in de loop van de
bedoelde dienstjaren d e enige is geweest
om onmiddellijk voordeel te halen uit
de uitkeringen van de door de vennootsch ap b eb aalde winsten, geenszins impliceert dat hij de zaken van de vennootsch ap persoonlijk zou h ebben geexploiteerd, te m eer daar b et in feite vaststond
en niet werd betwist - zoals eiser zulks
in een passage van zijn hoofdconclusie
onderstreepte - dat op bet tota.al van
d e vroeger op de r eser ve geplaatste
sommen, in oktober 1959, een b edrag
v an 850.000 frank was aangewend om
gedeeltelijk een k api taa.lverboging van
de v ennootscbap
van 100.000 tot
1.200.000 frank te dekken en bijgevolg
niet ten bate van eiser doch wel in bet
uitsluitend en persoonlijk belang van de
vennoten was gebruil-{t :

Overwegende dat h oewel naar luid van
artikel 124, lid 2, van de gecoordineerde
wetten op de bande lsvennootsch appen

,_ .
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een gelijk recht geeft bij de verdeling
van de winsten, het ech ter de vermoten
vrijstaat om de behaalde winsten geheel
of gedeeltelijk te reserveren in plaats van
ze elk jaar onder hen te verdelen;
Overwegende dat uit de vaststelling
aileen dat de winsten die de vermootschap
« Laminol » gedurende
de bedoelde
dienstjaren had behaald gedeeltelijk op
de reserve geplaatst en overgedragen
werden en dat eiser, die contractueel
recht had op het overige, de enige is
geweest om omniddellijk enig voordeel
uit de exploitatie van genoemde vennootschap te ontvangen, het arrest, dat niet
vaststelt dat niet de algemene vergadering der vennoten beslist heeft over
de aanwending van de maatschappelijke winsten, niet wettelijk heeft ktmnen afleiden dat eiser de zaken van de
vennootschap ten eigen bate heeft geiixploiteerd en er slechts in schijn zaakvoerder van is geweest ;
Dat het 1niddel gegrond is ;
Over h et derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, § 1, 1° en 2°, 32, § 1, van
de wetten betreffende de inkon:rstenbelastingen, gecodrdineercl bij het besluit van
de Regent van 15 januari 1948, 1832,
1853 en 1855 van het Blll'gerlijk ""\iVetboek,

cloonlat, na er terecht aan herinnerd te
hebben clat het bij h~t hof van beroep
aanhangig geschil tot doel had uit te
maken wat er 1noest worden gedaan, nit
het oogpunt van de toepassing van
voormeld artikel 25, § 1, van de gecodrdineerde wetten betreffende de inkmnstenbelastingen, met de bedragen die aan
eiser waren toegekend « in de loop van
de jaren 1954 tot en met 1958 (dienstjaren 1955 tot 1959) », het bestreden
arrest, tot staving van zijn beoordeling
volgens welke eiser, in de loop van de
becloelde jaren, de zaken van de vemlootschap uitsluitend ten eigen bate zou
hebben geexploiteercl en zijn taak van
zaakvoerder slechts eenvouclig « schijn »
was, met name rekening houclt met het
feit dat, met betrekking tot de boekhoudkundige resultaten van het jaar
1959, eiser, door af te zien van het
gedeelte dat hem, volgens het hof van
beroep, had 1noeten toekomen op de
zogenaamde winsten van bedoeld jaar,
in die mate zou hebben « deelgenomen
in de verliezen » van de vennootschap,
welke winst gebruikt was om het verlies

van het vorige jaar passend a.f te schrijven, zodat « deze omstancligheid aileen
volstaat om aan te tonen dat de taak
van zaakvoerder van verzoeker slechts
schijn was » ; door a~dus zijn beslissing
ve ste1.men op een fe1t clat, volo·ens zijn
eigen vaststellingen, ligt buiten ~n na de
p erwde waaromtrent het moest beslissen
of_de door eiser ontvangen bedragen ten
ZIJnen laste als winsten van een hanclelsbedrijf konden worden aangeslagen, het
hof van beroep, enerzijds, de regel van
de annaliteit van de belasting miskent
(schending van de artikelen 111, 115 van
de Grondwet en 32 van de gecodrclineerde
wetten betreffencle de inkomstenbelastingen), en, anderzijds, zichzelf tegenspreekt, daar het in een van de volgende
gronden van zijn arrest als niet ter zake
dienend voor de oplossing van het
geschil . verwerpt de door eiser in zijn
conclus1e aangevoerde omstancligheid,
namelijk : dat van 1960 tot 1968 aan de
houders van deelbewijzen een totaal
bedrag van 1.891.917 frank was uitgekeerd, onder voorwendsel clat « deze
besch~uwingen betrekking hebben op
drenstJaren waaromtrent het hof zich
n~et moet uitspreken », welke tegenstrijdrgherd m de gronden van de bestreden
beslissing gelijkstaat met een volledig
gebrek aan motivering (schencling van
artikel 97 van de Grondwet)
Overwegende dat, enerzijds, het arrest
weigert rekening te houden m et het
door eiser aangevoerde feit dat, van 1960
tot 1968, belangrijke bedragen onder de
vennoten werden verdeeld, op grand
dat het gaat om dienstjaren waaromtrent
h et hof van beroep zich niet meet uitspreken;
Overwegende dat, anderzijds, het arrest
afleidt dat eiser heeft deelgenomen in de
door de vennootschap « Laminol » in
1958 geleden verliezen, nit het feit aileen
dat hij heeft afgezien van zijn aandeel
in de winsten die zij in 1959 had behaald,
omtrent welk dienstjaar het hof van
beroep geen uitspraak moest doen ;
Overwegende dat het arrest aldus in
zijn gronden door tege11strijdigheid is
aangetast;
Dat het tweede onderdeel van het
middel gegToncl is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van clit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat hierover door de feitenr echter wordt beslist ; verwijst de zaak
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naar het Hof van beroep te Brussel dat
anders is samengesteld dan toen het op
30 oktober 1962 het arrest in de zaak
heeft gewezen.
4 maart 1971. - 1e kamer. - Voo?· zitte?·, de H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1', de
H. de Waersegger. Gelijklnidencle
conclnsie, de H. Delange, advocaat-generaal.- Pleite1·s, de HH. Faures en Claeys
Bouuaert (laatstgenoemde van de balie
bij het Hof van beroep te Gent).

TIKEL 6 VAN DE OVERGANGSBEPALINGEN VERVAT IN ARTIKEL 4 VAN DEZE
WET. DRAAGWIJDTE IN ZOVER HET
BETREKKING HEEFT OP DE RECHTS MIDDELEN.

1°, 2° en 3° De tennijn om een 1·echtsmicldel
aan te wenden behoo1·t tot het wezen
van dit 1·echtsmiddel en lean e1· niet vctn
ajgezonde1·d wo1·den (1) (2).

4° In geval van wijziging vctn de wetgeving
bet1·efjencle de ?'echtsmiclclelen tegen vonnissen, zijn de ?'echtsmiclclelen tegen een
vonnis, behottclens ajwijkencle bepaling,
oncle?'WO?'pen aan de wet die van k?-acht
is op de clay van het vonnis (3).
S 0 In zoveT a1·tilcel 6 van de ovm·gangsbepa-

1 e KAMER. -

1°

2°

3°

5 maart 1971.

HOGER BEROEP. TERMIJN.
BURGERLIJKE ZAKEN. TERl\UJN VAN
HOGER BEROEP. BEGRIP.
VERZET. TERl\UJN. -BURGERLIJKE ZAKEN . VERZETTERMIJN . BE GRIP .
VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. BuRGERLIJKE ZAKEN.
TERliUJN OM ZICH IN CASSATIE TE
VOORZIEN. BE GRIP.

4°

WETTEN EN BESLUITEN.
TOEPASSING IN DE TIJD. 0PEENVOLGENDE WETTEN BETREFFENDE DE
RECHTSlVIIDDELEN TEGEN VONNISSEN .
RECHTSl\UDDELEN DIE, B:E;HOUDENS
AFWIJKENDE BEPALING, ONDERWORPEN ZIJN AAN DE WET DIE VAN KRACHT
IS OP DE DAG VAN HET VONNIS.

S0

WETTEN EN BESLUITEN.
WET VAN 10 OKTOBER 1967 HOUDENDE
HET G:mRE<CHTEI,IJK WETBOEK. AR-

(1) Zie RouBIER, Le d1·oit tmnsitoi1·e,
blz. 564 en 565 ; SOLUS en PERROT, D1·oit
judiciai1·e p1·ive, biz. 35, nr. 34. Raadpl. ook
R. DE CORTE, « Intertemporaal recht in het
Gerechtelijk Wetboek ,, Rechtslc. Weelcbl.,
1 oktober 1970, kol. 394 en volg., inzonderheid
kol. 406; DE PAGE, D1·oit civil, d . I , 3e uitg.,
nrs. 231tm· en 232. - Cont?·a : A . DuQUESNE,
« Solution des conflits de lois dans le temps »,
Jou1·nal des t1·ibunattx, 1969, biz. 1 en volg.,
nr. 11 en de noten 41 tot 43.

lingen vm·vat in a1·tilcel 4- van de wet
van 10 olctobe1· 1967 honclencle het
Ge1·echtelijk W etboek bet1·ekking heejt op
de ?'echtsmiddelen slaat het niet op de
?'echtsmiddelen zelj, mam· op de handelingen van de ?'echtsmiddelen.
(POELAERT ALICE EN LITISCONSORTEN,
T. POELAERT NELLY EN LITISCONSORTE<N . )
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 januari 1970 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 2 van het Burgerlijk \Vetboek, 443 van het \Vetboek van
burgerlijke rechtsvordering, 10S1 van
het Gerechtelijk Wetboek, 6 van de
overgangsmaatregelen vervat in artikel 4 van de wet van 10 oktober 1967
houdende het Gerechtelijk W etboek, 97
van de Grondwet,
doonlat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat het beroepen
(2) Vgl. wat betreft de termijn om de
burgerlijke rechtsvordering in te stellen,
wanneer de nieuwe wet de verjaringstermijn
ervan wijzigt, cass., 6 maart 1958 (Bttll. en
PAsrc., 1958, I, 744).
(3) Cass., 25 september 1970, supm,
biz. 85 en noot 4 ; zie ook de conclusie van
Procureur-generaal Ganshof van der Meersch
v66r cass., 22 oktober 1970, sttp1·a, biz. 144,
inzonderheicl biz. 158; inzake de toepassing
van de regel op de termijn van boger beroep
raadpl. cass. fr., 25 oktober 1948 (Si1·ey,
1949, I, 5).

-648vonnis aan de eisers betekend werd bij
exploten van 9, 12, 13 en 17 december
1968,. beslist dat het hoger beroep door
de ersers aangetekend op 11 februari
1969 laattijdig en bijgevolg niet ontvankelijk is bij toepassing van artikel 1051
va~1. het. Gerechtelijk W etboek dat op
1 Januarr 1969 m werking getreden is,
tenvijl, ee1·ste ondenleel, op de datum
waarop het beroepen vonnis aan de
eisers betekend werd, zij, wegens deze
beteken:ing, over een termijn van twee
maanden beschikten om hoger beroep aan
te tekenen, zodat zij, bij toepassing van
artrkel 2 van het Bmgerlijk vVetboek,
van clit verworven recht om binuen de
twee maanden hoger beroep aan te
tekenen niet wettelijk beroofd konden
worden door de terugwerkende kracht
die door het bestreden arr est aan artikel 1051 van h et Gerechtelijk Wetboek
gegeven wercl ;
tweecle oncle1·cleel, het arrest ten om·echte
beslist clat u:it het zescle artikel van
artikel 4 van de wet van 10 oktober 1967
houdende het Gerechtelijk W etboek blijkt
dat het hoger beroep dat na 1 januari
1969 door de eisers ingesteld werd aan
de door artikel 1051 van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalcle termijn van een
maand onderworpen is, om de reden dat
dit hoger beroep n:iet geldig v66rclien,
dus v66r 1 januari 1969, verricht werd,
en dat de betekening van het aangevochten vonnis, v66r 1 januari 1969, geen
deel uitmaakt van het rechtsmidclel van
hoger beroep ;
dat h et tegenstrijdig is enerzijds vast
te stellen dat de betekening het uitgangspunt bepaalt van de termijn van hager
beroep en anderzijds te beslissen dat die
zelfde betekening geen deel uitmaakt van
het rechtsmiddel van hoger beroep.
dat de rechtsgeldigheid van het hoger
beroep niet kan beoordeeld worden
zonder rekening te houden met de datmn
van de b eteken:ing van het aangevochten
vonn:is,
dat bijgevolg deze betekening cleel
uitmaakt van het rechtsmiddel van
hoger beroep of minstens met het hoger
beroep een geheel vormt waarvan de
betekening en haar datmn niet kunnen
afgescheiden worden, strijdigheid welke
met het gebrek aan de door artikel 97
van de Grondwet vereiste motivering
gelijkstaat;
cle1·cle onclenleel, zelfs indien het hoger
beroep door zesde eiser Ars?me Poelaert
als laattijdig kon beschouwd worden om
de reden dat het beroepen vomus aan

deze eiser op 9 december 1968 betekend
werd, dit wil zeggen meer dan twee
maanden v66r de beteke~ung van het
hoger beroep, h et arrest toch zou moeten
vernietigd worden, ook wat dit hoger
beroep betreft, zulks bij toepassing van
artrkel 97 van de Grondwet, mn de reden
dat het bestreden arrest de onontvankelijkheid van dit hoger b eroep n:iet
gerechtva:ardrgd heefb op grond van de
overscl1.!'rJdmg van de door artikel 443
van het W etboek van bmgerlijke rechtsvordermg bepaalde termijn van twee
rnaanden doch enkel en alieen op grond
v an h et met-eerbredrgen van de termijn
van een maand clie door artilwl 1051 van
het Gerechtelijk vVetboek bepaald werd :
Overwegende dat het bestreden arrest
na vastgesteld te hebben dat h et beroe:
pen vonnis betekend werd bij exploten
van 9, 12, 13 en 17 december 1.968 en clat
het hoger beroep op 11 februari 1969
betekend werd, beslist dat dit hoger
beroep te laat werd ingesteld ; dat het
deze beslissing stetmt op de reden " dat,
lmdens artikel 1051 van het Gerechtelijk
""':'"etboek, de termi.in van hoger beroep
een rnaand is, te rekenen van de beteke~ing va!l h~t vornus ; dat deze bepaling
m werk:ing IS getreden op 1 jammri 1969
en va.naf dw datmn van toepassing is op
het rechtsmrddel van hoger beroep » ;
Overwegende dat ingevolge artikel 443
van het W etboek van bm·gerlijke r echtsvordermg, van kracht op het ogenblik
van . de uitspraal~ v an het beroepen
vonms, de termrJn om hoger beroep in
te stellen twee maanden bedroeg vanaf
de betekenmg van bedoeld vomus ;
Overwegende . dat de termijn gesteld
voor de mtoefenmg van een rechtsmiddel
de grond van dit rechtsmiddel raakt en
niet ervan kan afgezonderd worden ;
Overwegende dat, luidens artilwl · 6
van de overgangsmaatregelen vervat in
artikel4 van de wet van 10 oktober 1967
de bepalingen betreffende de rechtsple:
gmg, gesteld m het Gerechtelijk Wetboek,
enkel ':"an toepassing zijn op de gedinghandelmgen, de rechtsmiddelen, de bewa rende beslagen en de middelen tot
tenuitvoerlegging, na de d atum van
:inwerk:ingtreding van deze b epalingen,
e~ de h~ndelinger~ die geldig voordien
ZIJll verrrcht,. geldig blijven, hoewel zij
volg~l?-s. de meuwe. wet onregelmat:ig of
laattrJdrg zouden zrjn;
Overweger~de dat gemeld artikel, zoals
trouwens mt de Franse tekst ervan
blijkt, niet de rechtsmiddelen zelf beoogt,
m aar aileen de akten van die rechts-
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middelen, en derhalve geen afbreuk doet
aan het principe dat in geval van wijziging van de wetgevi>~g betreffende de
rechtsn:iiddelen tegen vonnissen, het de
op de dag van h et vo>mis van kracht
zijnde wet is welke de rechtsmiddelen
tegen dit vonnis r egelt ;
Overwegende dat het arrest, door te
beslissen dat het hoger beroep te laat
werd ingesteld om de reden dat de
termijn bepaatd door artikel 1051 van
het Gerechtelijk vVetboek in acht moest
genomen worden, niet wettelijk gerechtvaardigd is ;
Dat h et middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het b estreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
m elding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan ; zegt dat erover door d e
feitenrechter zal b eslist worden ; verwijst
de zaak naar h et Hof van b eroep te
Brussel.
5 maart 1971. - 1e kamer. - Voo?· zitte?· en Ve1·slaggev~1·, de H. ~Taut ers,
raadsheer waaxnemend voorzitter. Gelijlcluiclencle concl~tsie, de H. Colard,
advocaat-generaal. Pleit e1·, de
H . Struye.

1e KAMER.- 5 maart 1971.
1° LENING. -·wET vAN 9 JULr 1957,
AANG:E;VULD BIJ DE WE~' VAN 5 MAART
1965, ARTIKEL 1.
LENING OP
AFBETALING.- BEGRIP.
2° KOOP. - vVET vAN 9 JuLr 1957,
AANGEVULD BIJ DE WET VAN 5 l\iAART
1965, ARTIKEL 1. VERKOOP OP
AFBETALING.- BEGRIP.
1° en 2° Een lening op ajbetaling is cle

ove1·eenlcomst waa1·bij een ancle1·e pe?'·
soon clan cle ve?·lcope1· hetzij aan cle ve?'·
lcoper in plaats van cle ve1'lc1·ij ge1·, hetzij
aan cle lcope1· cle p1·ijs van een lichamelijk
?'Oe?·encl goecl te1· hand stelt die in ten
minste cl1·ie te1·mijnen cloo1· cleze laatste moet wo1·clen terugbetaalcl; cleze
ove1·eenlcomst wo?'clt geen ve1·lcoop op
ajbetaling ornclat cle ve1·melclingen van
cle ove?·eenlcomst, die cle Ve?'lcoop vaststellen, cloO?' cle leaper we?'Clen gesclweven
"''"'
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cle?'lijlce ove1·eenlcomst aan de ~titlene1·
het eigenclomB?·echt heejt ajgestaan clat
hij zich had voo1·behouden tot volleclige
ajbetaling van cle JJ1'ijs. (Wet van
9 juli 1957, aangevuld bij de wet van
5 m aart 1965, art. 1.)
(NAAl\iLOZE VENNOOTSCHAP « SEDENA »,
T. ECHTGENOTEN DELJ\WITIE- STELMANS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op h et bestreden
vonnis, op 12 september 1969 in hoger
beroep en op .vervvijzing door de Recht bank van eerste aanleg te Leuven
gewezen ;
Gelet op het arrest van het Hof van
29 maart 1968 (1);
Over het middel, afgeleid uit de schencling van d e artikelen 1134, 1165, 1319
en 1322 van het BlU'gerlijk vVetboek 1,
m eer bepaald lid 2 daar·van, van de wet
van 9 juli 1957 tot regeli.ng van de verlwop op afbetaling en van zijn fin a nciering en 97 van de Grondwet,

cloonlat h et bestr eden vonnis de vordering van eiseres tot t erugbetaling van de
aan de verweerders geleende en in
30 maandelijkse termijnen terugbetaalbare aankoopprijs v a n het van een derde
gekochte televisietoestel afwijst en zulks
op de gronden " dat in b et stuk van
21 m ei 1962 een spitsvoncl.ige doch vrij
dubbelzinnige vermenging werd gedaan
van de beide soorten van financi eringscontracten » en d at in de tussen eiseres
en d e personenvennootschap 1net beperkte aansprakelijkheid Itax gesloten over eenkomst voor de financiering van aankopen " gezegd wordt dat d e financiering
verleend wordt in zover de goederen
omschreven in de aanvraag tot financiering geleverd werden t egen ontvangstbewijs door de kop er-geldopnemer ondertekend » en dat " de financierder niet
alle€m op grond van voormelde verbintenis maar zelfs op grond van de a lgem ene rechtsregel dat men slechts in
rechte kan optreden voor andm·en mits
een uitdrukkelijke overeenkomst daartoe... vooraleer enige b etaling aan de
derde-koper te doen gehouden was partijen Delmoitie en Stalmans a ls gelclaanvragers uit t e nodigen t e bevestigen dat

-650door deze verkoper voldaan was aan alle
voorwaarden tot financiering, meer bepaald of h et gekochte voorwerp werkelijk
geleverd was »,
te1·wijl, ee1·ste ondenleel, eiseres tegenover de verweerders geen enkele verplichting heeft opgenomen na te gaan of de
verkoper zijn verplichtingen van levering
had uitgevoerd en de bepalingen van de
tussen eiser es en een derde gesloten
overeenkomst geen recht doen ontstaan
voor de verweerders om de uitvoering
daarvan te eisen (schending van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek);

tweede ondenleel, h et bestreden vonnis
door eiseres te verwijten dat zij niet
nagegaan heeft of het gekochte voorwerp
werkelijk geleverd was de bewijskracht
rniskent van de conclusie van de verweerders waarin niet betwist wordt dat het
gekochte voorwerp werkelijk geleverd'
was door de verkoper maar integendeel
betoogd wordt dat de genaamde V. H.
zich schuldig maakte aan verduistering
door h et toestel terug te nen1en om h et
te herstellen doch h et nooit terug be-.
zorgde (schending van artikel 1g19 van
het Burgerlijk Wetboek);
denle ondenleel, de op 2 1 mei 19 62
tussen eiseres en de verweerders gesloten
overeenk01nst genaa1nd « financiering van
een aankoop van goederen waarvan de
eigendom slechts zal verkregen worde11
na algehele betaling van de prijs »
evenals de dagvaarcling van 15 februari
196g geen enkele vermelding inhouden
waaruit kan worden afgeleid dat eiseres
niet in eigen naam en voor eigen rekening
optreedt, zodat de bewijskracht van die
twee stukken miskend werd (schending
van de artikelen 1g19 en 1g22 van het
Burgerlijk Wetboek);
vienle ondenleel, d e tussen eiseres en
de verweerders gesloten overeenko1nst
beantwoordt aan de wettelijke definitie
van de lening op afbetaling en de omstandigheid dat de vermelclingen van die
overeenkomst omtrent het voorwerp van
aankoop door de verkoper werden opgesteld daaraan niets wijzigt en het feit
dat de verkoper onderaan de overeenkomst een attest ondertekende betreffende de echtheid van die vermeldingen
evenmin tot gevolg h eeft de overeenkomst
van lening om te vormen tot een vermenging van verkoop en lening (schending
van de artikelen 11g4 van h et Burgerlijk
vVetboek en 1 van de wet van 9 juli 1957);
v~ifde

ondenleel, geen enkele van de in

leiden tot het besluit van de redenering
van het bestreden vonnis dat « in rechte
client aanvaard dat de betaling door
de naamloze vennootschap Sedena aan
M.B.L.E .... voor rekening van de verkoopster ... in zulke feitelijke en meteen
juridische voorwaarden werd gedaan
dat ze de namnloze vennootschap Sedena
niet toelaten van partijen Delmoite en
Stalmans terugbetaling te vorderen »
zodat de redenering van h et bestreden
yonnis niet logisch verantwoord is en
bijgevolg met afwezigheid van motivering gelijkstaat (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
Overwegende dat het bestreden vonnis, om te beslissen dat in de op 21 mei
1962 tussen eiseres en de verweerders
aangegane overeenkomst een spitsvondige doch vrij dubbelzinnige vermenging
werd gedaan van elmnenten van een
verkoop op afbetaling en van een lening
op afbetaling, hierop stetmt : 1° dat de
vermeldingen van die overeenkomst omtrent het voorwerp van de aankoop door
de verkoper werden opgegeven, 2° dat
in die overeenkomst de echtheid van die
vermelding~n door de verkoper werd
bevestigd, go dat eiseres die overeenkomst slechts achteraf heeft ondertekend,
4° dat de titel van die overeenkomst
« financiering van een aankoop van
goeder en waarvan de eigendom slechts
zal verkregen worden na a lgehele afbetaling van de prijs » een essentiele tussenkomst van de verkoper onderstelt, 5° dat,
indien de overeenkomst louter een lening
op afbetaling was, eiseres, zo op grond
van een bepaling van de tussen h aar en
de verkoper afgesloten overeenkomst als
op grand van de regel dat men slechts
in rechte kan optreden voor anderen
mits een uitdrukkelijke overeenkomst
daartoe, vooraleer enige b etaling aan
de verkoper te doen ertoe gehouden was
van de verweerders een ontvangstbewijs
van het gekochte voorwerp te vorderen ;
Overwegende dat de overeenkomst van
21 mei 1962 aan de wettelijke definitie
van een lening op afbetaling, zoals zij
door a.rtikel 1, lid 2, van de wet van
9 juli 1957 gegeven wordt, alsook aan de
voorwaarden bepaald bij artikel 1g van
gezegde wet voldoet ; dat de s~tb 1°,
2° en go vermelde omstancligheden niet
volstaan om een lening op afbetaling
te 01nvormen in een vennenging van
verkoop en lening ;
Overwegende dat, wat de sub 4° vermelde omstandigheid betreft, de aanduicl0g ~lat de yerkoper_, in een afzon-
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recht, dat hij zich heeft voorbehouden,
aan eiseres verklaart over te dragen
ingevolge de door haar gedane betaling, .
geenszins de omvorming van een contract
dat uitdrukkelijk als een financierings contract betiteld werd, ten gevolge moet
hebben;
Overwegende dat, wat de sub 5° vermelde omstandigheid betreft, de verweerders in hun conclusie in hoger beroep
uitdrul~:kelijk erkenden dat het verkochte
toestel geleverd werd, maar achteraf door
de verkoper teruggenomen werd voor
herstelli~1g en niet terugbezorgd ;
Overwegende, eensdeels, dat de tussen
de partijen afgesloten overeenkomst geen
beding bevat volgens hetwelk eiseres,
vooraleer enige betaling aan de verkoper
te doen, ertoe verplicht is zich een
ontvangstbewijs van het verkochte voorwerp door de koper te doen afl.everen ;
dat de verweerders zich dienaangaande
niet ktmnen beroepen op een tussen
eiseres en de verkoper afgesloten overeenkomst, wam·aan zij vreemd zijn gebleven ;
Overwegende, anderd eels, dat uit niets
blijkt dat eiseres ten deze niet in eigen
naam, Inaar voor rekening van anderen,
in rechte optreedt;
Overwegende dat geen van de hogervermelde omstandigheden kan leiden tot
het besluit dat de door eiseres gedane
betaling " in zulke feitelijke en meteen
juridische voorwaarden werd gedaan »
dat ze eiseres niet toelaten van de verweerders terugbetaling te vorderen ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vmmis; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan, zegt dat erover door de
feitenrechter zal worden beslist ; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te Mechelen, zetelende in hoger
b eroep .
5 maart 1971. - 1e kamer. - Voo?'zitte?', de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve?'slaggeve?·, de
H. N aulaerts. - Gelijkluidende conchtsie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. van Heeke.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECRTSVORDERING. EIS VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ NIET
TOEGEWEZEN. GEEN ANTWOORD OP
HAAR CONCLUSIE. NIET lVIET REDE NEN OlliKLEDE BESLISSING.

2°

VOORZIENING IN CASSATIE . PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD . STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE RECRTS VORDERING . IN HOGER BEROEP
GEEN
GEDING
MEER
AANGEGAAN
TUSSEN DE ElSER TOT CASSATIE, BEKLAAGDE, EN DE VERWEERDER, BURGERLIJKE PARTIJ. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

l 0 N iet met 1·edenen omkleecl is de beslissing

die een eis van de btwge1·lijlce 1Ja1·tij
ajwijst, zonde1· te antwoonlen op de
conclusie die op deze eis bet?"elcking
heeft (1). (Grondwet, art. 97.)
2° Niet ontvankelijk wegens het ontb1·eken

van bestaans1·eden, is de voo1·ziening van
een beklaagde tegen een bw·ge1·lijke
1Ja1·tij met wie hij in hoge1· be1·oep geen
geding mee?' had aangegaan en ten
behoeve van wie de best1·eden beslissing
geen ve?·oo?·deling ten laste van de eise1·
ttitsp1·eekt (2).
(FISETTE,
T. ANTOINE,
THIBAUL'£ EN
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN VERKEERSWEZEN EN
VAN
POSTERIJEN,
TELEGRAFIE EN TELEFONIE.)

ARREST

(ve?'taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 juni 1970 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Dinant;

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen eiser :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
(1) Cass., 4 september 1967 (A?'?' . cass.,
1968, biz. 16).
(2) Cass., 10 december 1968 (A?'l·. cass.,
1 OAf\
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-652 vormen in acht werden genomen en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

B. In zover de voorziening gericht is
tegen de b eslissing op de bmgerlijke
r echtsvordering, door eiser ingesteld
tegen de verweerders Thibault en Antoine :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet
en 203 van h et W etboek van strafvordering,
cloO?·dat het bestreden vonnis, na de
beroepen b eslissing gedeeltelijk te hebben
veranderd en de tegen eiser aangevoerde
t elastleggingen bewezen te hebben verklaard, beslist dat h et b edoelde ongeval
te wijten is aan de gelijke noodzakelijke
en gezamenlijke rijfouten van beide
beklaagden, en dientengevolge het b edrag
van de schadeloosstelling die door d e
eerste rechter aan eiser werd toegekend,
tot de h elfb verminclert,
zoncle1· te antwoonlen op de regelmatig
ingediende conclusie waarin eiser bij
incidenteel beroep deed gelden dat het
totale becll·ag van de schade aan zijn
voertuig niet 35.250 frank beclroeg, zoals
de eerste rechter h ad beslist, maar wei
58.100 frank :

Overwegende dat de eerste r echter het
totale bedrag van de door eiser geleden
schade op 43.550 frank had vastgestelcl,
op grand van cliens instemming met de
raming op 35.250 frank van de schade
aan de wagen volgens de contradictoire
expertise van 11 september 1968;
Overwegende dat in hager beroep eiser
concludeerde tot een totale schadevergoeding van 67.800 frank, waarvan
58.100 frank voor de schade aan zijn
wagen, en hiertoe deed gelden dat hij
na het deslmncligenonderzoek dat door
de eerste rechter wordt ingeroepen, nog
van het « Bm'eau commun a utomobile de
Paris n, hanclelende voor de Franse
vennootschap die de bmgerrechtelijke
aansprakelijkl1eid van de verweerders
verzekert, een aanbod h ad ontvangen
waarbij de schade aan het voertuig op
58.100 frank werd geraamd, en dit aanbod
van 4 nove1nber 1968 moest worden in
aanmerking genomen, daar het na het
deskuncligenoncl.erzoek werd gedaan en
door h em stilzwijgend aanvaard;
Overwegende dat h et bestreden vonnis
geen melding maakt van die omstandige
conclusie en er evenmin op antwoordt
door het aam1e1nen van de niet-tegen. . . +..~; ~ rl ~ n•r.
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die niet had gezegd waarom het aanbod
van een hogere vergoeding niet kon in
aanmerking komen, hoewel het, volgens
eiser, na het deskundigenonderzoek werd
gedaan en door h em aanvaard werd ;
Dat het middel gegrond is ;
C. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de rechtsvordering
van de bmgerlijke partij, de Belgische
Staat, Minister van Verkeerswezen en
van Posterijen, T elegrafie en Telefonie :
Overwegende dat er in hager beroep
geen gecling gevoerd werd tussen verweerder en eiser en dat tegen laatstgenoemde geen veroordeling is uitgesproken
ten gunste van verweercler ; dat de
voorziening niet ontvankelijk is daar zij
zoncler voorwerp is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreclen vonnis in zover clit h et bedrag van
de schade aan eisers voertu.ig slechts op
35.250 frank vaststelt, terwijl de b eslissing -aat de door laatstgenoemde geleden
schacle ten minste 43.550 frank bedraagt,
gehandhaafd blijfb ; v:erwer'pt de voorziening voor h et overige ; beveelt dat van
het thans gewezen arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver- ·
oordeelt eiser in de h elft van de kosten
en de verweerders Thibault en Antoine
in de andere helft; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank .te N amen, zitting houdende
in hager beroep.
8 maart 1971. - 2e lmmer. - Voo1'zitte1' en Ve,·slaggeve1·, de H. de vVaersegger, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijlcltdclencle conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de
HH. Sim011t en Ansiaux.
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OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN
BIJZIT.- VERVOLGlliGEN TEN LASTE
VAN EEN BEKLAAGDE WEGENS ONDERHOUD VAN BIJZIT EN WEGENS l.VIEDE PLICHTIGHEID AAN OVERSPEL.
STRAFVORDERING WEGENS TWEEDE TEL.A,STLEGGING VERVALLEN. - SAMENVOEGING VAN DE ZAKEN. -BEWIJS VAN
HET ONDERHOUD VAN BIJZIT GEHAALD
UIT BEIDE DOSSIERS. - VVETTELIJKH"P!TD.
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De 1·echte1' bij wie aanhangig zijn ve?·volgingen ten laste van een belclaagde
wegens onde?'houcl van bijzit ene~·zijcls
en wegens mecleplichtigheicl aan ove1·spel
ancle1·zijcls mag cle zalcen samenvoegen,
hoewel hij vaststelt clat cloo1· de ove1·sclwijving van cle beslissing, waanloo1· cle
echtscheicling wonlt toegestaan t~tssen
de ove1·spelige echtgenote en haa?' man,
of cloo?' het int1·elclcen van de lclacht cloo1·
de man, de stTajvonle1·ing wegens rnecleplichtigheicl actn ove1·spel ve1·valt, en hij
mag wettelijlc de ve1'0oTcleling wegens
oncle?'ho~tcl van bijzit g1'onclen op de
gegevens van beicle clossie~·s (1). (Strafwetb ., art. 387 tot 390.)

(V ... , T. ZIJN EOHTGENOTE . )
ARREST (ve~·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 september 1970 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de b eslissing op de strafvordering :
Over de middelen samen,
het ee?·ste afgeleid uit de schending van
artikel 97 van de Grondwet,

cloo?·clat het arrest niet volledig en
pa.ssend antwoordt op eisers conclusie in
hager beroep waarin werd betoogd : 1° dat
Cle eerste rechter geen kennis meer mocht
nemen van het dossier nr. 42.25.11953/68
van de notities van het Parket te Brussel
betreffende de aan eiser ten laste gelegde
medeplichtigheid aan overspel, noch dit
dossier bij dit van de andere zaak mocht
voegen, op grond dat de b eslissing
waardoor echtscheiding wordt toegestaan
tussen de echtgenote aan wie overspel
werd ten laste gelegd, en haar man,
klager, op 11 juni 1969 in h et register
van de burgerlijke stand werd overgeschreven, en 2° dat de gegevens van dit
dossier uit het debat moesten worden
geweerd en de processen-verbaal van het
dossier niet meer gelezen mochten worden, daar zij vanaf 11 juni 1969 jmidisch
niet meer bestonden en d erhalve niet
meer als gronden voor een veroorcleling
konden dienen ;
(1) llien raadplege cass., 5 mei 1958 (Bull.
en PAsrc., 1958, I, 980) en 26 maart 1962

het tweecle afgeleid uit de schending
van de artikelen 387 tot 390 van het
Strafwetboek,
cloonlat het arrest eiser wegens het
onderhouden van een bijzit in de echtelijke woning veroordeelt op grond van de
gegevens van het vooronderzoek voorhanden ingenoemd dossier nr. 42.25.11953/68,
gevoegd bij het dossier nr. 42.99.866/69
van de notities v a n .voornoemd Parket,
betreffende de telastlegging van onderho,ud van een bijzit in de echtelijke
WOnlng,
teTwijl volgens artikel 390 van het
Strafwetboek vervolging en veroordeling
wegens overspel slechts kan plaatshebben op klacht van de beledigde echtgenoot ; de strafvordering die b erustte
op de gegevens van voonneld dossier
nr. 42.25.11953/68 vervallen was t oen
het hof van beroep zijn beslissing heeft
uitgesproken ; misdrijven die bij de
artikelen 387 en 388 van het Strafwetboek en erzijds en bij artikel 389 anderzijds worden strafoaar gesteld, het
bijzonder karakter · van « klachtdelikten » h ebben, en de strafrechter d erha.lve
de onvoldoende gegevens van een dossier b etreffende een misdrijf van onderhand van een bijzit niet m ag aanvullen
door de gegevens van een dossier b etreffende een misdrijf van overspel en van
medeplichtigheid aan overspel, vooral
wanneer, zoals in onderhavig geval, de
op laatstgenoemd dossier gegronde strafvordering vervallen is en dus juridisch
niet meer bestaat, en het arrest, door de
veroordeling van eiser te gronden op de
verm.engde gegevens van de salnenge voegde dossiers die h em betroffen, de in
het middel aangehaalde b epalingen van
het Strafwetboek heeft geschonden :
Overwegende dat uit de vermeldingen van het arrest blijkt dat de eerste
rechter, na de zaken samen te hebben
gevoegd, vastgesteld h eeft dat, om de
rede1l waaraan in het eerste middel
wordt herinnerd, de strafvordering tegen
eiser ingesteld wegens medeplichtigheid
aan overspel vervallen was en h enl veroordeeld heeft wegens het onderhouden
van een bijzit in de echtelijke waning,
en dat het arrest, uitspraak doende
binnen de perken van de hogere beroepen van de eiser en van het openbaar ministerie enkel tegen deze veroordelende beslissing, deze uitspraak bevestigt, na onder meer erop te hebben
gewezen dat de eerste rechter terecht
de uitgesproken veroordeling had gegrond
.
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-654die aan zijn onderzoek werden onderworpen;
Overwegende dat, in strijd met de
concl usie iii hager beroep die het eerste
n1.iddel heeft overgenomen, het arrest
erop wijst : 1° dat de eerste rechter, bij
wie een vervolging wegens overspel en
medeplichtigheid aan overspel aanhangig
was gemaakt v66r ll juni 1969, datmu
van overschrijving van de beslissing
waarbij de echtscheiding tussen de echtgenote aan wie overspel was ten laste
gelegd en haar man, klager, werd toegestaan, zich over deze vervolging moest
uitspreken en 2° dat het verval van de
strafvordering tegen eiser ingesteld
wegens medeplichtigheid aan overspel
(dossier m. 42.25.11953/68) "geen invloed heeft op de gegevens die tijdens
het gerechtelijk vooronderzoek in deze
zaak werden verzan1.eld en deze niet
onbestaande maakb; dat niets verbiedt
rekening te houden met die gegevens
om een afzonderlijk misdrijf vast te
stellen- met na1ue het onderhouden van
een bijzit - , dat op klacht van een
andere persoon, de echtgenote van
beklaagde, thans eiser, worclt vervolgd » ;
« dat de bestancldelen van het misdrijf
van het onderhouden van een bijzit
kunnen worden bewezen door alle rechtsIniddelen » en "dat de processen-verbaal
van het dossier m . 42.25.11953/68 regelmatig werden opgemaakt ... en regelmatig
ter beschililing van de eerste rechter en
van het Hof werden gesteld » ;
Overwegende dat het arrest aldus
passend antwoorclt op eisers conclusie
die in het eerste m.iddel is overgenomen,
·e n dat de redenen wettelijk de verwerpi~g van het in het tweede middel
gestelde verweer rechtvaardigen ;
Dat het eerste middel feitelijke grandslag mist en het tweede naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen nageleefd zijn en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de v<iorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van verweerster tegen
eiser :
Overwegende dat eiser geen
bijzonder middel aanvoert;

enkel

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
8 maart 1971. -

2e kamer. -

Voo?'-

mend voorzitter. Ve?'slaggeve1·, de
H. Capelle. Gelijkluidende conchtsie,
de H. Delange, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Chr. Vanderveeren (van
de balie bij het Hof van beroep te
Brussel).
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CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. EEN
ENKELE S'l'RAF UITGESPROKEN W'EGENS
VERSCIDLLENDE MISDRIJVEN. MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT
OP EEN DEZER MISDRIJVEN. STRAF
W'ETTELIJK GERECHTVAARDIGD DOOR
EEN ANDER l\USDRIJF. NIET ONTVANKELIJK l\HDDEL.

2o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). 0PEENVOLGENDE ONGEVALLEN. SCHADE 'IEN
GEVOLGE VAN HET TW'EEDE ONGEVAL
VEROORZA.AKT DOOR DE FOUT WAARAAN HET EERSTE IS TE WIJTEN. VEROORDELING VAN DE GENE DIE DE
FOUT HEEFT BEGAAN OM HET SLAGHTOFFER VAN HET TW'EEDE ONGEVAL
SCHADELOOS TE STELLEN. VVETTE LIJKHEID.

3o SA&1ENLOOP VAN MISDRIJVEN.
EENDAADSE SAl\'lENLOOP. EEN
ENKEL STRAFBAAR FElT.
GEEN
OVEREENSTEMll'liNG VAN DE BESTANDDELEN VAN DE li'IISDRIJVEN EN OOK
GEEN EENHEID VAN TIJD EN PLAATS.

10

rvem nee?' we gens ve?'schillencle miscl?·ijven een enlcele stmf is ~titgesp1·oken, is
niet ontvankelijk wegens het ontb1·elcen
van belang de eis tot ven~ietiging van
de beslissing op cle stmjvo?'de?'ing geg?·oncl O]J een midclel dat enlcel bet?·ekking
heeft op een cleze1· miscl?·ijven, hoewel cle
~titgesp?'oken stmj wettelijlc ge?·echtvaa?'cligcl blijjt cloo?' een wule1· miscl1·ijj (1).
(Wetb. van strafv., art. 411 en 414.)

2o In geval van opeenvolgencle ongevallen

mag cle ?'echte?' die vaststelt dat de fottt
wacwaan het ee1·ste ongeval is te wijten,
tevens de oo?·zaak is van het tweede
ongevctl, wettelijk cle dacle1· van cleze Jo~tt
ve1·oonlelen om het slachtofje?' van het

-655tweede ongeval schadeloos te stellen.
(Burg. Wetb., art. 1382 en 1383.)
3° De toepassing van a1·tikel 65 van het
StTajwetboek, dat de eenheid van de
feiten ve1·eist, sluit niet noodzakelijk misd?·ijven in waa1·van alle bestancldelen
clezeljcle zijn en tot eenzeljde tijcl en
eenzelfde plaats beho1·en ( 1).
(VAN LANDUYT, T. PETIT
EN LITISCONSORTEN.)
ARREST

(vm·taling).

HET HOF ;·- Gelet op het bestreden
arrest, op 24 november 1970 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen.
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld :
a) tegen de verweerder Luc Petit :

Overwegende dat eiser niet bevoegd
is om zich in cassatie te voorzien tegen
deze beslissing ; dat de voorziening niet
ontvankelijk is ;
b) tegen eiser :

Over h et middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 65 en 418 van het
Strafwetboek,
cloonlat het arrest, overwegende dat de
feiten waarvoor eiser werd vervolgd, in
de twee door de feitenrechter gevoegde
zaken, een eendaadse samenloop van
misdrijven opleverden, de beslissing van
de eerste rechter bevestigt waarbij de
telastleggingen gegrond op de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek en
op verschillende artikelen van de wet
betreffende de politie van het wegverkeer,
bewezen verklaard worden, en een enkele
straf wordt uitgesproken,
tenvijl eiser vervolgd werd als voor
twee verkeersongevallen aansprakelijke
dader ; het eerste gebeurde toen eiser
zijn voertuig bestuurde dat omsloeg op
de rijbaan· en aldus gedeeltelijk het
verkeer belemmerde ; ten gevolge van
dit ongeval eiser buiten kennis naar een
ziekenhuis werd overgebracht ; het tweede ongeval zich 40 a 50 minuten na het
eerste h eeft voorgedaan, toen de wagen
(1) Cass., 2 februari 1970 (A1·1·. cass., 1970,
blz. 509) en 30 november 1970, s-upm,
blz. 301.

van de verweerder Luc Petit tegen h et
voertuig van eiser is aangebotst, dat ter
plaatse was gebleven ; hoewel eiser een
te hoog bloed alcoholgehalte op het
ogenblik van het eerste ongeval vertoonde, het arrest ten onrechte overweegt
dat dit de enige oorzaak van het tweede
ongeval is en het, door op deze verkeerde
grond te beslissen clat er een eendaadse
samenloop van misdrijven bestond, de
zin miskent van artikel 65 van het
StraJwetboek, waarin eenheid van feit
en tijdstip wordt verondersteld :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat eiser vervolgd werd met narne
wegens overtreding van de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek, 34, 1°, en
35 van de wet betreffende de politie van
het wegverkeer, welke misdrijven werden
gepleegd toen hij bij h et bestmen van
zijn voertuig het eerste ongeval in het
middel beschreven, heeft veroorzaakt ;
Dat de · tegen hem uitgesproken straf
wettelijk gerechtvaardigd is, reeds op
grond van deze telastleggingen die bewezen geacht zijn, zodat het midclel niet.
ontvankelijk is wegens het ontbreken
van belang;
En overwegende dat de substantiele of
op stra.ffe van nietigheid voorgeschreven
vonuen werden in acht genomen en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de bmgerlijke
r echtsvorderingen ingesteld tegen eiser :
a) door d e verweerders, de echtgenoten
Van Landschoot-Petit, qttalitate qtta, en
de Landsbond van kristelijke mutualiteiten :

Overwegende dat uit de beschikkingen
van het beroepen vom1is, dat bij het
arrest is bevestigd, blijkt dat d it geen
eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het W etboek van strafvordering en
geen uitspraak doet inzake bevoegcll1eid;
dat de voorziening voorbarig en derhalve
niet ontvankelijk is;
b) door de verweerders Auguste en
Luc Petit :

Overwegende dat het arrest achtereenvolgens de omstandigheden van de
twee ongevallen onderzoekt en vaststelt
dat het eerste geheel of gedeeltelijk zijn
oorzaak vindt in de staat van dronkenschap, van intoxicatie door alcohol en
van ongeschiktheid tot het bestm·en van
een voertuig, welke een gebrek aan voor -
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zichtigheid of voorzorg opleverde b ij
de e iser, die o~1.opzettelijk verwondingen aan P arisel heeft toegebracht, en
dat het eerste ongeval aileen de oorzaak
is geweest van het tweede, daar dit
laatste uitsluitend te wijten was aan de
abnormale bele1runering van de r ijbaan
door het wrak van eisers wagen en die
belemmering zelf het noodzakeli jk gevolg
was van de door eiser gepleegde verkeersfouten;
Overwegende dat de tijd die tussen de
twee ongevallen is verlopen, niet uitsluit
dat deze te wijten zijn aan dezelfde
fouten van eiser ;
Overwegende dat ten slotte voor de
toepassing van artikel 65 va.n het Strafwetboek weliswaar eenheid van de feiten
vereist is, maar zulks niet noodzakelijk
inhoudt dat alle bestanddelen van de
misdrijven dezelfde zijn en dat d eze
misdrijven gebeuren op d ezelfde plaats
en op hetzelfde tijdstip;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten .
8 maart 1971. - 2 8 kamer. - Voo1·zitte1·, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Capelle. Gelijkhdclencle conclttsie,
de H. D elange, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Danheux (van de balie te
Bergen).

2°

KA111ER.-

9 maart 1971.

HERZIENING. V:mROORDELING UITGESPROKEN DOOR ];lEN HOF VAN BEROEP . AANVRAAG TOT H:mRZrENING
WEGENS :El:ElN NIEUW FEIT. Mi~T
REDENEN Ol\1KLE:ElD GUNSTIG ADVIES
VAN RET HOF VAN B:ElROEP BELAST
l\'IET RET ONDERZO:E<K VAN DE AANVRAAG . REGELl\1ATIGE RECHTSPLEGING . VERNIETIGING VAN DE VEROORDELING. VERWIJZING NAAR EEN
ANDER HOF VAN BEROEP DAN DATGENE
DAT RET VERN!ETIGD ARREST REEFT
GEWEZEN.

Wannee1· het hof van be1·oep, belast met het
oncle1·zoek van cle aanv1'aag tot he1·ziening,
wegens nieuw jeit, van een cloo1· een hoj
van be1·oe11 ttitgesp1·olcen ve?·oonleling,

het met 1·eclenen omkleecl aclvies heejt
clat e1· g1·oncl bestaat tot
he1·ziening, ve1·nietigt het Hoj cle ve1"001' cleling wannee1· het vaststelt clat cle
1"echtsJJleging 1·egelmatig is, en ve1wijst
cle zaak naa1· een ancle1· hoj van be1·oep
clctn clatgene clat het ven~ietigcl an·est
heeft gewezen (1). (Wetb. van strafv.,
art. 445 .)
~titgebmcht

(PROCUREUR-GENERAAL
BIJ
RET
HOF
VAN CASSATIE, INZAKE DE HERDE.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op h et arrest van
het Hof va~1. 22 juni 1970 (2) waarbij
bevolen wordt, dat het Hof van beroep
te Brussel een onderzoek zal instellen
omti·ent de vordering van de heer Procm·em·-generaal strekkend tot herziening,
op grond van artikel 443, lid I, 3°, van
h et Wetboek van strafvordering, van de
veroordelingen tot gevangenisstraf en tot
schadevergoeding jegens de Belgische
Staat, ten laste van De Herde Henri
uitgesproken bij arrest van 7 oktober
1965 door het Hof van beroep te Gent,
wegens iliefstal door middel van braa.k,
van een som geld van 5.501 frank alsook
van fiscale zegels ter waarde van 580 fr .
in de nacht van 12 op 13 februari 1965,
in de lokalen van de griffie van het
vredegerecht te Dendermonde ;
Gelet op d e aanmaning aan de bm·gerlijke partij , Belgisch e Staat, Minister van
justitie, betekend op 13 februari 1970,
om in het geiling tot herziening tussen te
komen;
Gelet op het gemotiveerd arrest op
23 november 1970 gewezen door de
eerste kmner van het Hof van beroep te
Brussel, het advies uitbrengend dat er
aanleiding bestaat tot herziening ;
Overwegende dat al de bij artikel 445
van het W etboek van strafvordering
voorgeschreven rechtsvonnen werden nageleefd;
Om die redenen, vernietigt het op
7 oktober 1965 door het Hof van beroep
te Gent gewezen arrest; b eveelt dat melding van ilit arrest zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissing ;

(1) Cass., 13 mei 1968
blz. 1128) ; raadpl. cass.,
(ibid., 1970, b l z. 163) en
SU1J?"a, b lz. 598.
(2) An·. cass. , 1970, blz.

(A1·1·. cass., 1968,
14 oktober 1969
22 februari 1971,
994.

.·.·i
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laat de kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de zaa.k naar het Hof van beroep
te Brussel.
9 maart 1971. - 2e kamer. - Voo?'z·itte?', de H . Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H . de Vreese.- Gelijklttidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. .

(THOJ\'I:AES, T, WIELANDT .)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juni 1970 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet over de bm·gerlijke belangen;
Over het middel afgeleid uit de schen ding van de ar tikelen 1382, 1383, 1384
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,

2e KAMER.- 9 maart 1971.
AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST) . ONOPZETTE LIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN. - RECHTER DIE VASTSTELT DAT
DE GRAAD VAN DE BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN DE GETROFFENE
TEN DELE VOORTVLOEIT UIT EEN
VROEGERE BLIJVENDE ONGESCHIKTHEID EN VOOR HET OVERIGE UIT DE
FOUT VA.c" DE GENE DIE DE WEDERRECHTELIJKE DAAD HEEFT VERRICHT.
VEROORDELING VAN · DEGENE DIE
DE WEDERRECHTELIJKE DAAD HEEFT
VERR!CHT TOT DE GEHELE VERGOEDING
VAN DE SCHADE TEN GEVOLGE VAN DE
VOLLEDIGE BESTENDIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID. - 0NVVETTELIJKHEID.

De 1·echte1' die vaststelt dat de g1·aad van ae
blijvende arbeiclsongeschiktheid van ae
get1·o fjene van een ongeval ten dele
voo1·tvloeit ~tit een vroege1·e blijvende
ongeschiktheid en voo1· het ove1·ige alleen
~tit cle jottt van clegene die cle wecle1'1'echtelijlce claacl heejt ve1'1·icht, mag cleze
niet wettelijk ve1'001'clelen tot cle vergoedin g van cle schacle die bestaat in cle
ve1·rninde1·ing van cle econornische waanle
van cle get?· a fjene ten gevolge van cle
volledige blijvencle a?·beiclsongeschiktheicl (1) . (Burg. Wetb., art. 1382 en
1383.)

(1) Vgl. cass., 8 juni 1951 (Bttll. en PASIC.,
1951, I, 691); 5 november 1956 (ibid., 1957,
I, 227); 12 februari 1962 (ibid., 1962, I, 660)
en 7 november 1966 (A1'1', cass., 1967, b iz. 328).
Zie ook DALCQ, T1·aite de la ?'esponsabilite
civile, m·s. 2476 tot 2488, inzonderheid
nrs . 2478 en 2485; DE PAGE, D1·oit civil,
d. II, nr. 961.

cloonlat het bestreden arrest eiser veroordeelt tot de betaling aan verweerder
van verscheidene schadebedragen, onder
meer een bedrag van 1.631.660 frank te
vermeerderen met de vergoedende interesten vanaf de datlm~ der consolidatie,
hetzij 1 oktober 1968, en met de gerechtelijke interesten, en hem tevens tot de
kosten veroordeelt, op grand van de
overweging, betreffende ditzelfde bedrag,
dat de blijvende arbeidsongeschiktheid
van 35 t. h. welke rechtstreeks veroorzaakt werd door de fouten van eiser, in
conc1·eto neerkomt op een blijvende
arbeidsongeschiktheid van 50 t. h., en
1net een overeenste1mnende waardedepreciatie van het slachtoffer op de
arbeidsmarkt en verlies aan inkomen,
te1·wijl, ee1·ste onclenleel, dergelijke motivering tegenstrijdig is, minstens dubbel zinnig, vermits het tegenstrijdig is, enerzijds, te beslissen dat de fout van_ eiser
slechts de oorzaa.k is van een invaliditeit
van 35 t . h. en, anderzijds, dat hij moet
instaan voor de vergoeding van een
arbeidsongeschiktheid van 50 t. h . en
deze tegenstrijdigheid, minstens dubbelzinnigheid, overeenstemt met het volledig
ontbreken van enige motivering en
dientengevolge het Hof niet in de mogelijkheid stelt zijn wettelijk controlerecht
op de bestreden beslissing uit te oefenen
(schending van de in het middel aangehaalde wettelijke en grondwettelijke
bepalingen, artikel 97 van de Grondwet
in het bijzonder);
tweecle oncle1·cleel, voor zover het arrest
zou hebben willen beslissen dat, niettegenstaande de invaliditeit van verweerder
slechts voor 35 t. h. aan de font van eiser
was te wijten, hij niettemin eveneens
moest instaan voor de gevolgen van een
voorafbestaande en definitief verworven
fysiologische vermindering van 15 t . h.,
dergelijke beslissing een sch ending in-
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tot vergoedi:ng aanleiding geeft in de
mate d at de schade er het gevolg van is,
hetzij ten deze voor slecht~ 35 t. h.
(schending van de in het middel aangehaalde w ett elijke en grondwettelijke
b epalingen, de artikelen 1382, 1383 en
1384 van het Burgerlijk ·vvetboek in h et
bijzonder);
clenle onclenleel, de aangehaalde nlotiveri:ng onvoldoende en onadekwaat is om
h et dispositief van h et arrest te rechtvaardigen, vermits het niet volstaat dat
de fout, r echtstreekse oorzaak van een
bepaalde sch ade, in causaal verband zon
staan m et een andere schade door repercussie, doch dat het vereist is dat deze
laat ste schade een noodzak elijk gevolg
van d e fout is, zodat h et arrest, door
!outer t e stellen d at de blijvende arbeidsongeschiktheid van 35 t. h ., door eiser
veroorzaakt, neerkmnt op een blijvende
arbeidsongeschiktheid van 50 t. h ., zijn
beslissing niet afdoende r echtvaar cligt,
vermits h et niet nagaat of deze arbeidsongeschiktheid van 50 t. h., ten belope
van 15 t. h. het noodzakelijk gevolg is
van de door eiser begane font (schending
van a.lle in h et middel aangehaalde
wettelijke en grondwettelijke bepalingen,
h et artikel 97 van de Grondwet in het
bijzonder) :

Overwegende dat, in antwoorcl op de
conclusie van eiser luidens welke verweerder r eeds een voorafbestaande invaliditeit had van 15 t . h. en slechts 35 t. h.
a rbeidsongeschilrtheid opliep ten gevolge
van h et clesbetreffend ongeval, zodat
hij enkel kon genieten v a n een vergoecling
op grand van een arbeidsongeschiktheid
van 35 t. h ., en de eerste rechter ten
om·echte een potentieel inkomstenverlies
aanvaardde te wijten aan 50 t . h. arb eidsongeschik th eid, h et arrest beslist
« dat de blijvende werkonbekwaamheid
v an 35 t. h. welke r echtstr eeks wercl
veroorzaakt door de font van eiser, in·
conc1·eto neerkomt op een blijvende
werkonbekwaamheid van 50 t . h. en op
een mrereenst e1runende waardeclepreciatie van h et slachtoffer op de arbeiclsmarkt en v erlies van inkmnen » ;
Overwegende dat uit voormelde b eschouwingen van het arrest n iet blijkt
of het hof v an beroep h eeft bedoeld dat
de theoretische arbeidsongeschiktheid
van 35 t. h . welke door h et desbetreffend ongeval werd v eroorzaakt, ten deze
voor v erweerder in conc1·eto een waardedepreciatie op de arbeidsms:trkt met zich

brengt van 50 t. h. en aldus het bestaan
van een oorzakelijkheidsverband tussen
h et desbetr effend ongeval en een schade
b eantwoordend aan een d aadwerkelijke
arbeidsongeschiktheid van 50 t. h. vaststelt, dan wel of het hof van beroep heeft
b edoeld dat, hoewel slechts een blijvende
arbeidsongeschiktheid v an 35 t. h. door
de font v an eiser was veroorzaakt, deze
laatste niettemin ook moest instaan voor
de gevolgen van een voorafb esta.ande en
v66r h et ongeval d efu1itief verworven
arbeidsongeschiktheid van 15 t. h. en
a ldus voormeld oorzak elijkheiclsverband
niet in acht n eemt ;
Overwegend e dat het arrest h et Hof
in de onmogelijkheicl stelt zijn wettelijke
controle uit te oefenen ;
Dat h et middel gegrond is ;
Om di e r eden en, vernietigt h et b estre den arrest in zover het de schade wegens
inkomstenverlies tijdens de periode van
b estendige a rbeidsongeschiktheid h er e k ent op de b asis v an een arb eidsongeschiktheid van 50 t. h . ; beveelt dat
melding van clit arrest zal worden gemaakt op de k ant van d e gedeeltelijk
vernietigde b eslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten; v erwij st de aldns
beperkte zaak naar het Hof van b eroep
te Brnssel.
9 maart 1971. - ze k am er. - Voo?'zitte?', de H. Hallemans, raadsheer waarnemend voorzitter . Ve?·slaggeve?·, de
H. de Vreese. - Gelijkltticlencle concl~tsi e,
de H . Colard, advocaat-generaal.
Pleite1· , de H. Van Ryn .
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KAJ.'VIER . -

9 maart 1971.

1° VOORZIENING IN CASSATIE .
TERMIJN . TUCHTZAKEN.- BESLISSING VAN DE GEMENGDE RAAD VAN
BEROEP VAN DE 0RDE VAN GENEESIl:EREN. BESLISSING DIE DE VERVOLGING
WEGENS EEN TELASTLEGGING
SPLITST, 011~ DEZE NA EEN AANVULLEN D·
ONDERZOEK T E BERECHTEN . VoORZIENING TEGEN DE BESLISSING DIE DE.
ZAAK SPLITST.- NIET-O N TVANKELIJKHEID.

2° VOORZIENING IN CASSATIE.
TERliiTJN. ~ T UCHTZAKEN . -

BESLIS-
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SING VAN DE GEJ\'I:ENGDE RAAD VAN
BEROEP VAN DE 0RDE VAN GENEES HEREN. EINDBESLISSING OVER DE
TELASTLEGGINGEN D I E BIJ DE GEMENGDE RAAD AANRANGIG BLEVEN, TERWIJ L
DE VERVOLGING WEGENS EEN ANDERE
TELASTLEGGING HIER VAN WERD GE SCREIDEN . VOORZIENING TEGEN DE
VEROORDELING:
0NTVANKELIJKHEID .

MING VAN DE PROVINCIALE RAAD. WETTE LIJKHEID.

7°

GENEESKUNST.
0RDE VAN
GENEESREREN . TUCRT . 'iTERBINTENI S VAN EEN GE NEESREER JE GENS D E PROVINCIALE RAAD VAN D E
0RDE OlVI GEEN TWEED E CABINET TE
OPENEN ZONDER D E VOORAFGAANDE
TOESTEJ\'ll\HNG VAN D E PROVINCIALE
RAAD . GELDIGREID .

:3o

CASSATIEMIDDEL EN. TucRTZAKEN. VOORZIENING TEGEN EEN
BESLISSING VAN DE GEJ\'[ENGDE RAAD
VAN BEROEP VAN DE
0RDE VAN
GENEESREREN .
BESLISSING
T OT
BEVESTIGING VAN DIE WELKE WAS
UITGESPROKEN DOOR DE PROVINCIALE
RAAD VAN DE 0RDE VAN GENEESREREN . MIDDEL GEGROND OP DE
ONREGELMATIGREID VAN RET HOGER
BEROEP VAN DE VOORZITTER VAN D E
PROVINOIALE RAAD . MID DEL N I ET
ONTVANKELIJK vVEGENS RET ONTBRE REN V A.:.'f BELANG .

40

.5°

~0

GENEESKUNST.
0RDE VAN
GENEESHEREN. TUCRTVORDERING.
GENEESREER DIE DE PLAATS REEFT
INGENOMEN VAN EEN COLLEGA D IE
ONT SLAGEN IS OF VAN ZIJN PLAATS IN
EEN MEDISOR CENTRUM WERD BEROOFD,
ZONDER OONTACTNAJ\'I:E MET DEZE OOLLEGA OF ZONDER RET ADVIES VAN DE
PROVINOIALE RAAD VAN DE 0RDE VAN
GENEESREREN TE REBBEN INGEWONNEN . TOEPASSI NG VAN EEN TUORTSTRAF.- WETTELIJ KHEID.
GENEESKUNST.
0RDE VAN
GENEESREREN. TUCRTVORDERING .
TEKORTKOJ\HNG IN D E
REGELS
BETREFFENDE DE l\'I:EDISCRE BEROEP S PLIOHTENLEER.
BEOORDELINGS MAORT VAN DE TUCRTOVERREID VAN
DE
0RDE .
BEVOEGDREID
NIET
ENREL BEPERKT TOT DE TEKORTKO MINGEN IN DE REGELS BETREFFENDE
DE BEROEPSPLICRTENLEER DIE VOORAF
DOOR DE NATIONALE RAAD VAN DE
0RDE ZIJN VASTGESTELD.
GENEESKUNST .
0RDE VAN
GENEESREREN . TUCRTVORDERING .
VEROORDELING RIEROP GEGRCND
DAT DE BESCHULDI GDE GENEESRE ER
DE VERBINTENIS N I E T IS NAGEKOl\'I:EN
DIE RIJ REEFT AANGEGAAN JEGENS D E
PROVINOIALE RAAD VAN DE 0RDE, OM
GEEN TWEEDE CABINET TE OPENEN
ZONDER DE VOORAFGAANDE TOESTEM-

1o De beslissing van de gemengde mad
van be1·oep van de 01·de van geneeshm·en,
?'echtcloende ove1· een ve1·volging tegen
een geneeshee1· wegens ve1·scheidene ove?·t?·eclin gen van de 1·egels bet1·etfende de
be1·oepsplichtenlee1' zonde1· uitspTaak te
doen ove1· een bevoegdheiclsgeschil, dat
de zaak wonlt gesplitst ten aanzien van
een van deze ove?'tTedingen, omdat zij
aanleiding geejt tot een aanmtllend onde?·zoek, is geen eindbeslissing in de zin
van aTtikel 23, lid 2, van het lconinlclijk
besluit m. 79 van 10 novembe1· 1967
bet1·efjende de 01·de deT geneeshe1·en zodat
e1· niet dadelijk een cassatiebemep lean
wo1·den tegen ingesteld (1).

2o E1· lean dadelijlc een cassatiebe1·oep
~vo1·den ingesteld tegen de eindbeslissing
waa1· bij de gemengde 1·aad van be1·oep
van de Onle van geneeshe1·en, ?'echtcloende ove1· een ve1·volging wegens vm·scheidene ove1·t1·edingen van de 1·egels
betTefjende cle beToepsplichtenlee?", ve?'oo?·clelingen ~titsp1·eelct wegens ove?'t?·edingen die bij de mad aanhangig
bleven na cle splitsing van de zaalc in
zove1· zij betTelclcing hacl op eim ancleTe
ove?'t?·eding, om deze na een aanvullend
onde1·zoelc te be1·echten (2). (Impliciete
oplossing.) (Kon. b esl. nr. 79 van
10 november 1967, ar t. 23, lid 2.)

3° Niet ontvcmlcelijlc wegens het ontb1·elcen
van belcmg is het middel hie1·uit ajgeleid
dat cle gemengde ?'aad van be1·oep van

(1) en (2) Vgl. in strafzaken : cass. , 13 oktober 1952 (Bull. en PASIC., 1953, I , 56);
29 november 1954 (ibid ., 1955, I, 279);
26 november 1956 (ibid ., 1957, I, 317);
26 maart 1962 (ibid., 1962, I , 825) en 14 september 1964 (ibid., 1965, I, 46); in belastingzaken : cass., 29 november 1960 (Bttll. en
PASIC., 1961, I, 346) .
lVIen merke op dat de beslissingen in tuchtzaken in de regel geen aanleiding geven tot
veroorclelingen in kosten.
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be?'oep van cle voo1·zitte1· van cle p?'ovinciale 1·aacl van cle Onle van geneeshe1·en
ten o·m·echte ontvanlcelijlc heeft ve1·lclctanl,
tenvijl de best1·eden beslissing de doo1·
de p1·ovinciale mad uitgesp1'olcen stmJ
bevestigt ( 1).
4° W ettelijlc is de beslissing vctn de gemengde 1·aacl van be1·oep van cle Onle
van geneeshe1·en cUe een t1tchtst1·af oplegt
aan een geneeshee1· clie cle ]Jlactts heeft
ingenomen van een collega die ontslctgen
is of van zijn plaats in een meclisch
centnt1n wenl be?·oofcl, zonde?' contactname met cleze collega (2) of zonde?' het
advies van de pTDvinciale ?'actd van cle
Onle van geneeshe1·en te . hebben ingewonnen.
5° Hoewel de taalc van cle Nationctle 1'aacl
van cle Onle van geneeshe1·en bestaat
in het opnutlcen vcm 1·egels bet1·e ffencle
de meclische beTOepsplichtenlee-r, 1vam·aan
clo01· een lconinlcl-~jlc besl1tit ve1·bindencle
lcntcht lean wonlen ve1'leencl, en in het
actnleggen van een 1'epe1·to1·imn van cle
t1tcht1·echtelijlce beslissingen, wonlt cle
bevoegdheid van cle t1tchtove1·heid van de
Onle niet bepe1·lct tot de enlcele telco1·tlcomingen in de alclus cloo1· de nationctle
mctcl voomf vastgestelcle 1·egels (3) .
(Kon. besl. nr. 79 van 10 november
1967, art. 6, 2° en 3°, 15, 16 en 19.)

6° De ve?'bintenis clie een geneeshee1· V1'ijwillig jegens de p1'ovinciale ;·aacl van
de Onle heeft aangegaan om geen
tweecle cabinet te openen zonde1· de
voomJgaancle toestemming vctn cle ]J?'Ovinciale macl is niet nietig wegens
ongeoo1'loofcle 001'Zaalc (4).
7o

Wettelijlc is cle beslissing van cle
gemengcle ?'aacl van be1·oe1J vcm cle Onle
van geneeshe1·en clie een t1tchtst1·af oplegt
ctan een geneeshee1· die cle veTbintenis
niet is nagelcomen clie hij v1·ijwillig
heeft aangegaan jegens cle p1·ovinciale
?'ctctd vctn de Onle van geneeshe1·en om
geen tweede cabinet te O]Jenen zonde?'
cle voomfgaande toestemming van cleze
pTDvinciale mctcl (5). (Kon. besl. nr. 7.9
van 10 november 1967, art. 6, 2° en 3o,
16 en 17.)

(1) Vgl. cass., 21 april 1970 (.A1"1'. cass.,
1970, blz. 786).
(2) Raadpl. cass., 14 april 1970 (A1'1·. cass.,
1970, blz. 739) en 4 december 1970, sttp?·a,
blz. 334.

(VALCKE,

T.

ORDE

VAN

GENEESHEREN.}<

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 16 maart 1970 door de
Nederlandstalige Gemengde Raad van
beroep van de Orde van Geneesheren
gewezen;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing welke, bij bevestiging
van deze van de provinciale raad, de
vervolgingen splitst en die nit hoofde van
de derde telastlegging van de twee
andere scheidt, om na verder onderzoek
later te worden behandeld :
Overwegende dat de voorziening tegen
deze beslissing, die niet definitief is in
de zin van artikel 23, lid 2, van het
koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, niet ontvankelijk is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de twee eerste
telastleggingen :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 21 van het k~llink
lijk besluit nr. 79 van 10 november 1967
betreffende de Orde der Geneesheren,

doonlat de bestreden beslissing het
hoger beroep ingesteld door de Voorzitter
van de Provinciale Raad op 1 september
1969 ontvankelijk verklaart,
tenvijl tegen een door de provinciale
raad genomen beslissing slechts beroep
kan ingesteld worden door de belanghebbende geneesh eer, de assessor van
de provinciale raad of de voorzitter en
ondervoorzitter van de nationale raad,
zodat de bestreden beslissing de in het
middel ingeroepen bepaling schendt
Overwegende dat, luidens artikel 21
van het koninklijk besluit nr. 79 van
10 november 1967 betreffende de Orde
der geneesheren, tegen de beslissingen
door een provinciale raad gewezen en;
zoals ten deze, bedoeld in artikel 13,
lid 1, van ditzelfde besluit, hager beroep

(3) Raadpl. cass., 23 september 1968 en
6 januari 1969 (A?'?', cass., 1969, blz. 84 en 421).
(4) en (5) Raadpl. cass., 23 mei 1966 (Bull.
en PASIC., 1966, I, 1193).
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kan worden ingesteld hetzij door de
betrokken geneesheer, h etzij door de
bijzitter van de provinciale raad, hetzij
door de voorzitter van de nationale raad
samen met een ondervoorzitter ;
Overwegende dat ten deze hoger
beroep werd ingesteld door de betrokken
geneesheer en ook door de voorzitter
van de provinciale raad ;
Overwegende dat weliswaar, bij ontvankelijkheid van het hoger beroep van
de betrokken geneesheer aileen, de door
de provinciale raad opgelegde sanctie
niet kan worden verzwaard ;
Dat echter, nu de bestreden b eslissing
de door de provinciale raad t e Antwerpen
opgelegde sanctie bevestigb, het middel
?i.i gebrek aan belang niet ontvankelijk

te1·wijl 1 D de eerste telastlegging; zoals
voorzien door de oproepbrief van 19 juni
1969 en door de eerste beslissing bewezen
geacht, luidde : « het bedienen van een
medisch kabinet dat door een ander
dokter werd bediend, die echter ontslagen
werd omdat hij weigerde in ondeontologische werkvoorwaarden te werken, zonder dat u kontakt heeft genomen met
deze dokter om u te vergewissen of deze
nog die plaats wenste te bekleden ,, zodat
de vaststelling dat « de gemengde Raad
van beroep niet hoeft te onderzoeken
om wellm reden ook Dr. De Wandeleir ontslagen werd of van zijn plaats
b eroofd werd " een schending is van de
bewijskracht van de oproepingsbrief
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Bmgerlijk vVetboek);

IS;

Ovm~ het tweede n~iddel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 6, 2D en 3D,
15, §§ 1 en 2, 1D, 16 van het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967
b etreffende d e Orde der geneesheren,
1319, 1320 en 1322 van h et Burgerlijk
Wetboek, en 97 van de Grondwet,
doo1·dat de bestreden b eslissing, het
hoger b eroep van eiser verwerpend, de
eersbe telastlegging bewezen verldaart en
de uitgesproken sanctie van de berisping
bevestigt om de r eden dat «Dr. Valcke
niet ontkent d a t hij de plaats bekleed
heeft van zijn collega De W andeleir
zonder dat hij kontakt heeft opgenomen
met deze dokter om zich te vergewissen
of deze nog die plaats wenste te b edienen ;
dat de gemengde raad van beroep niet
hoeft t e onderzoeken om welke reden
ook Dr. De Wandeleir ontslagen werd of
van zijn plaats b eroofd werd ; dat het
volstaat vast te stellen dat Dr. Valcke
op de hoogte was van de moeilijld~eden
welke tussen het Meclisch Centrum
Mechelen en 24 geneesheren ontstaan·
waren; dat derhalve de meest elementau·e kiesheid tussen !eden van een vrij
beroep, dat totaal afzijdig dient te blijven van aile cm=nerciele praktijken,
Dr. Valcke had moeten aanzetten m et
zijn collega in overleg te treden alvorens
zijn plaats in te nemen en, desgevallend
h et geval aan zijn Orde te onderwerpen ;
dat de provinciale Raad van de Orde der
geneesheren bijgevolg met reden beslist
heefb dat de houding van Dr. Valcke
in strijd is met de kiesheid in het kader
van de regelen van collegialiteit en met
de waardigheid van het beroep ; dat de
sanctie van de berisping gerechtvaardigd
voorkomt ";

2D eiser in zijn regelmatig genomen
conclusie in uitdrukkelijke bewoordingen
staande hield dat « Dokter De Vvandeleir
niet ontslagen werd maar zelf zijn werkzaamheden staakte daar hij zijn aktiviteiten in het Medisch Centrmn had stopgezet .. . hij heeft zelf zijn contract
verbroken en zijn werkzaamheden beeu~
digd " waaruit hij afieidde dat de hem
ten laste gelegde deontologische regel
niet van toepassing was en de bestreden
beslissing daarop niet geantwoord heeft
(schending van artikel 97 van de Grondwet);
3D het feit dat eiser geen contact
genomen heeft m et Dr. De W andele:iJ:
om zich te vergewissen of deze nog de
plaats in het Medisch Centrum wenste te
bekleden niet van die aard is dat heb de
beslissing rechtvaardigt gezien eiser
staande hield dat zulks niet tot de gekende en uitgevaardigde medische regels
behoorde en hem een regelmatig deontologisch contract was aangeboden en de
beslissing evenzeer meent dat eiser dit
geval aan de Orde kon onderwerpen
voor advies (schending van de artikelen 6, 2D en 3D, 15, §§ 1 en 2, 1D, 16 van
h et koninldijk besluit van 10 november
1967 en 97 van de Grondwet);

en 4D het tegenstrijdig is enerzijds
bewezen te achten dat eiser een bestaande
deontologische regel heeft overtreden en
anderzijds eiser te verwijten het advies
van de Orde der Geneesheren niet te
hebben ingewonnen, wat insluit dat de
deontologische regel niet is vastgesteld ;
dat deze tegenstrijdige motivering het
Hof belet zijn grondwettelijk toezicht
uit te oefenen:

-662Overwegende dat eiser in conclusie
staande hield dat zijn voorganger niet
door het :Medisch Centrmu te :Mechelen
werd ontslagen maar zelf zijn werkzaamheden in het :Medisch Centrmu staakte
en namelijk die activiteiten had stopgezet op bevel van de Provinciale Raad
en later van het :Medisch Centrum een
brief ontving waarin werd vastgesteld dat
hij zijn activiteiten had gestaakt; dat
hij verder betwistte dat zijn voorganger
in bet :Medisch Cen.trum in ondeontologische voorwaarden zou hebben gewerkt;
Overwegende dat de gemengde raad
van beroep, door te beschouwen dat hij
niet heefb te onderzoeken on1 welke reden
de voorganger van eiser " werd ontslagen
of van zijn plaats werd beroofd ,, beslist
dat de voorganger van eiser inderclaad
werd ontslagen of van zijn plaats beroofd
en zodoende de conclusie van eiser
luidens welke zijn voorganger niet werd
ontslagen maar zelf zijn werkzaamheden
in het :Medisch Centrum staakte beantwoordt;
Overwegende dat de gemengde raad
van beroep, door te oordelen dat hij niet
moest onderzoeken « om welke reden de
voorganger van eiser werd ontslagen
of van zijn plaats werd beroofd ,, van
de in de oproepingsbrief omschreven en
in het middel aangehaalde telastlegging
geen uitleg geeft die met de termen
ervan onverenigbaar is ;
Overwegende dat artikel 6, 3o, van
het koninklijk besluit m·. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der
Geneesheren weliswaar bepaalt clat de
provinciale raden bevoegd zijn om op
eigen initiatief of op verzoek van de
leden van de Orde aan deze laatste
adviezen te verstrekken over vragen
van de medische plichtenleer die geen
oplossing krijgeJl noch in de bij artikel15,
§ 1, bepaalde en door de nationale raad
vast te stellen code van medische plichtenleer noch in het door de nationale
raad bijgehouden repertorium van de
rechtspraak van de provincials raden of
raden van beroep, in tuchtzaken;
Overwegende echter dat de omstandigheid dat een bepaalde gedraging in
voormelde code of in voormeld reperto rium geen oplossing heeft gekregen, dat
de provinciale raden .b evoegd zijn om
over zulke vragen aan de leden van de
Orde advies te verstrekken, en dat eiser
de zaak voor advies aan de Orde had
kunnen onderwerpen, niet belet dat
diezelfde gedraging in een bepaald geval

van die aard kan zijn dat zij een sanctie
rechtvaardigt;
Overwegende dat de omstandigheid dat
door het medisch centrum aan eiser
een regelmatig deontologisch contract
zou zijn aangeboden, de gemengde raad
van beroep niet kon beletten eiser te
verwijten de plaats va.n zijn voorganger
te hebben bekleed zonder voorafgaandelijk rnet die collega contact op te nemen
om er zich van te vergewissen of hij die
plaats nog wenste te bedienen, en eiser
uit clien hoofde de sanctie van de berisping op te leggen ;
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is enerzijds te beslissen dat eiser, door de
plaats van zijn voorganger te bekleden
zonder met die collega contact te hebben
opgenmuen mu zich ervan te vergewissen
of hij die plaats nog wenste te bedienen,
een deontologische fout heeft begaan en
anderzijds te beschouwen dat eiser
eveneens een deontologische font heeft
begaan door het geval niet aan zijn Orde
te onderwerpen ;
Dat het middel niet kan worden aangenon'len ;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1 van het
koninklijk besluit van 31 mei 1885 goedkeLITende de nieuwe onclerrichti~1.gen voor
de geneesheren, de apothekers en de
clrogisten, 1, 6, 2°, 15, §§ 1 en 2, 1o, 3o,
16 van het koninklijk besluit nr. 79 van
10 november 1967 betreffende de Orde
der geneesheren, 6, 1131, 1133 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doonlat de bestreden beslissing, het
boger beroep van eiser verwerpend, de
tweecle telastlegging bewezen verldaart en
de uitgesproken sanctie van de censum·
bevestigt om de reden dat «Dr. Valcke
toegeeft dat hij zich, tot tweemaal toe,
tegenover de provincia.le raad van de
Orde schriftelijk en uitdrukkelijk verbonden heeft geen tweecle kabinet te
zullen openen zonder voorafgaande toestenuuing van de Raad, ten eincle de
Raacl toe te laten na te gaan in hoever
cle bediening van een tweede kabinet
deont.ologisch verantwoord is en of de
continu'iteit van de zorgen wel verzekerd
was bij de bediening van twee of meer
kabinetten ; dat bet ingeroepen arrest
van het Hof aan die toestand geen wijziging gebracht heeft; dat Dr. Valcke ertoe
verplicht is zijn gegeven woord tegenover
de raad van ziin Orde na te komen ;
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Overwegende dat eiser in conclusie
stelde d at de door hem in 1961 aangegane
verbintenis om zonder voorafgaande toelating geen tweede kabinet te openen~
v erviel n a clat het Hof v a n cassat1e blJ
arrest van 23 mei 1966 (1) had b eslist dat
de wet aan de nationals raad van de Orde
der geneesheren en aan de provincials
raden de b evoegdheicl niet verleent om
van een behoorlijk op een van de tabellen
van de Orcle ingeschreven doctor in de
geneeskunde voor het openen van een
bijkomende praktijk een voorafgaande
vergunning te eisen ;

de provincials raad heef t verbonden geen
tweede kabinet te zullen openen zonder
voorafgaande toestemming van de raacl,
dat het ingeroep en cassatiearrest aan die
toestand geen wijziging h eeft gebracht
en d at eiser de plicht had zijn gegeven
woord tegenover de raad van de Orde
nate komen;
Overwegende dat de beslissing zodoende de conclusie van eiser passend
beantwoordt;
Overwegende d at de bestreden beslissing eiser de sanctie van de censuur
oplegt, niet omdat hij zonder v:oorafgaande toestenuning van de prov m.male
raad een tweede k abinet h eeft geopend,
m aar omdat hij, na zich tot tweemaal
toe tegenover de provincials raad schriftelijk en uitdrukkelijk te h ebben verbonden geen tweede kabinet to zullen openen
zonder voorafgaande toestemmlll.g van
de raad ten einde deze laatste in de
moP"eliJl~heid te stellen na te gaan in
hoe~er de bediening van een tweede
kabinet deontologisch verantwoord wa~
en of d e continu!teit van de zorgen blJ
de b ediening van twee of meer kabinetten
wel verzekerd ·was, zijn tegenover de
Raad van de Orde gegeven woorcl niet
is nagekomen ;
Overwegende dat de omsta ndigh eid
dat de wet de nationals r aad van de
Orde der geneesheren en de provincials
raden de bevoegdheid niet verleent om
van een behoorlijk op een van d e tabellen
van de Orde ingeschreven doctor in de
geneeslnmde, voor h et openen van een
bijkomende praktijk, een voorafgaande
vergtmning te eis~n, niet to~ gevolg heeft
dat een door zulke doctor m d e geneeskunde vrijwillig aangegane verbintenis
geen tweede kabinet te zullen. openen
zonder voorafgaande toesten1mmg van
de Raad, nietig is wegens ongeoorloof~e
oorzaak of dat h et niet nakomen van d1t
aan de raad van de Orde gegeven woord
geen aanleiding zou lnmnen geven tot
het opleggen van een sanctie ;
D at het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de snbst.antiele
of op straffe va n nietigheid voorgeschreven rechtsvormen worden n ageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is ;

Overwegende dat de bestreden b eslissing vaststelt dat eiser zich tot tweemaal
toe schriftelijk en uitdrukkelijk tegenover

Om die reden en , verwerpt de v oorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

dat de door de provincials raad uitgesprok en sanctie van de censuur als volkomen gerechtvaardigd blijkt »,

tenvijl 1 o de wet noch aan de nationals
raad, noch aan de provincials raden,
noch aan d e gemengde raden van de
Orde der geneesheren de b evoegdhe1d
verleent om van eiser, die regelmatig in
de Orde is ingeschreven, te eisen dat hij
de voorafgaande toestemming van de
provincials raad moet .bekomen ten e1~de
een tweede kabinet te openen (schendmg
van de artikelen 1 van het koninklijk
besluit van 31 mei 1885, 6, 2°, 15, §§ 1
en 2, 1o, 3o, 16 en 19 van het koninklijk
b esluit van 10 november 1967);
2o de verbintenis, die eiser tot tweemaal
toe had ondertekend en waarbij hij zich
verbond geen tweede kabinet t e. openen
zonder voorafgaande toestemmmg .va:n
de provincials raad te Antwerpen, met1g
is wegens ongeoorloofde oorzaak en met
tot gevolg kan hebben. _dat de _provmciale raad deze onwettehJke v ere1ste aan
eiser zou kunnen stellen (schending van
de artikelen 6, 1131 en 1133 van bet
Burgerlijk Wetboek);
3o de beslissing niet antwoordt op eisers
regelmatig genomen conclusi~ ~am·in
hij staande hield dat de beshssmg de
bevoegdheid van de provincials raad
te buiten ging en de door eiser on dertekende verbintenis nietig was, daar
er geen voorafgaandelijke toelating van
een in de Orde ingeschreven geneesheer
om een tweede kabinet t.e open en wettelijk kan gevergd worden (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

I\
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-664nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. de Vreese. - GelijHttidende conclusie,
de H . Colard, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Houtekier.

Liekens tegen de eisers ingestelde vordering;
V oor het overige
I. Wat de voorziening van eiser Cravillon Urbain betreft :

ze

KAMER. -

9 tnaart 1971.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN . -BURGERLIJKE RECHTSVORDE.RING. BESCHIKKE\NDE GEDEELTE. BEGRIP.

2° RECHTERLIJK

GEWIJSDE.

STRAFZAK.EN. - BURGERLIJKE RECHTS VORDERING.
RECHTER SPREEKT
EEN BESLISSING UIT OVER EEN BE STANDDEEL VAN RET GESCHIL.
PARTIJEN NIET MEER ONTVANKELIJK
OM VOOR HEM DEZELFDE BETWISTING
OP TE WERPEN.

1o Elke beslissing van de 1·echter ove1· een

betwisting is een beschilclcende gedeelte,
onve1·schillig de plaats waa.?' deze beslissing 'in de telcst vwn het vonnis voo?'komt (1).
2o Wannee1 · de 1'echte1·, ?'echtdoende op

de btwgm·lijlce Techtsvonle?'ing, een beslissing heeft gewezen ove1· een betwisting, zijn de partijen niet mem· ontvanlcelijk om voo1· hem dezeljde betwisting
op te tve?·pen (2), oolc al is het vonnis
voo1· het ove?"ige een vonnis alvo1·ens
1·echt te doen. (Gerecht. Wetb. , art . 19
en 23 tot 28.)
(u.

CRAVILLON
EN
V.
CRAVILLON,
T. LA!'.DSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN . )
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juni 1970 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de eisers, bij monde
van hun raadSinan, houder van de
stukken, op 15 oktober 1970 ter griffie
van het Hof van beroep te Brussel
hebben verldaard afstand te doen van
de voorziening in zover zij de beslissing
horlnc. l f-.

f'I'OTTTCH7D."Yl

A"1C7n·n

rln.

rl.-..-..-.~ "<"Yn-.~TTTI"\r>vorlrvn

A. In zover de voorz ie~>ing gericht is
tegen de beslissing gewezen over de
strafvordering

B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen ov er de door
verw'eerder tegen eiser ingestelde bm·gerlijke vordering :
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 1351 van het Burgerlijk
Wetboek, van het gezag van gewijsde
van het op 3 december 1968 door de
Correctionele Rechtbank te Mechelen
tussen de partijen uitgesproken vonnis,
van de artikelen 13 van de wet van
17 april 1878, 246, 360 van het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doo1·dat, uitspraak doende over de vordering van de verweerster, burgerlijke
partij, het arrest beslist dat deze vordering ontvankelijk en gegrond is, de beide
eisers veroordeelt aan verweerster een
schadevergoediJ>g te betalen en de conclusie van de eisers verwerpt, waar zij
staande hielden dat eerste eiser geen
font bega.an had en dat 111instens het
slachtoffer Liekens voor het grootste
gedeelte aansprakelijk was voor de aanrijding om de reden dat Lieke~>s een fout
begaan had door rechts te gaan op de
rijbaan, en dat de door de eerste rechter
toeo·ekende bedragen naar evenrechgherd
die~den te worden verminderd, en deze
b eshssingen enkel en aileen staaft op de
overweging « dat het vonnis van 3 decem.ber 1968 van de Rechtbank te Mechelen
uitdrukkelijk heeft beslist dat de inbreuk
op de bepalingen van artikel 48-2, 4°,
van de Wegcode, door de burgerlijke
partij Liekens begaan, zonder rechtstreeks oorzakelijk verband is met de
aanr.ijding en dat tegen dit vonnis geen
beroep i~>gesteld werd " ;

tenvijl deze overweging er or} neerkomt
het gezag van gewijsde van gezegd von(1) Cass., 2 oktober 1970, supm, b l z. 108 .
(2) Vgl. cass., 21 oktober 1iJ66 (An·. cass .,
1

n~r-r

1-.1,.

OAR\

l:- - - - - - -

-665nis van 3 december 1968 in te roepen
nopens de gehele en uitsluitelijke aansprakelijkheid van eerste eiser voor de
schadelijke gevolgen van h et ongeval en
nopens h et niet b estaan van enige gedeelt elijke aansprakelij kheid v an h et slachtoffer voor die schadelijke gevolgen,
t erwijl voormeld vonnis een !outer
interlocut oir vonnis is dat « a lvorens
v erder ten gronde over de aan spr ak elijkh eid ter zake van h et kwestieus ongeval
te b eslissen een wetsgeneesheer als deskundige aanstelt om het slachtoffer t e
onderzoeken en onder m eer om vast te
steilen hoe de aanrijding plaats had», dat
dit vonnis geen an dere b eslissing getroffen heeft en aileen deze b eslissing gezag
van geWijsde h ad,
terwijl, indien in de motivering van dit
vermis nopens de door eiser betwiste
strafrechtelijke aansprakelijkheid van
h et ongeval, incidenteel vermeld wordt
dat " h et slachtoffer Liekens d at de
rijb aan volgde, , te voet ging aan de
uiterst r echterzijde, dat zulks een inbreuk
daarstelt op de b epalingen van artikel 48 -2, 4°, van de Wegcode, doch d at
deze inoreuk in onderhavig geval zonder
r echtstr eeks oorzakelij k verband is tot
d e aanrijd ing "• deze motieven geen enkel
v erband houden m et de aan steiling van
ecn justitiearts, die, m et of zonder d e
a ilusie op de gedraging van het slachtoffer, m et dezelfde opdracht had moeten
b elast worden,
terwij l h et arrest dus niet wettelijk
h eeft kunnen b esli ssen dat het voormeld
vonnis gezag van gew ijsde h ad voor
wat betrefb de aansprakelijkheid, gebemlij k te v erdelen tt\.ssen eerste eiser en h et
slachtoffer, en h et arrest d at dienaangaande enkel en aileen stetmt op een
gezag van gewijsde dat onwet;telijk wordt
aangenomen, niet gemotiveerd voorkomt
n aar luid van ar tikel 97 van de Grondwet:
Overwegende dat het vonnis van
3 december 1968 beslist d at het feit dat
h et slachtoffer de rij baan volgie, te voet
gaande langs de uiterste r echterzijde
gezien in zijn richting, weliswaar een
inbreuk uitmaakt op de b epaling van
artikel 48-2, 4°, van h et algemeen
r eglem ent op de politic van het wegverkeer, doch dat « die inbreuk in onder(1) Artikel1351 van het Bmgerlijk Wetboek
w erd opgeheven, v a naf de 1 e ja nuari 1969
(koninklijk besluit van 4 november 1968,

havig geval zonder rechtstreek s oorzakelijk verband is m et de aanrijdi~g " ;
Overwegende dat de rechter zodoende
een bestanddeel van de b etwisting, namelijk het al dan niet bestaan van verm eld oorzakelijk verband, definitief
b eslecht;
Overwegende dat elke b eslissing waardoor de rechter een bestanddeel van de
b etwisting beslecht, ook indien h et vmmis
voor h et overige interlocutoir is en ongeacht d e plaats waar die beslissing in de
tekst van h et vonnis voorkomt, een
b eschikkend gedeelte uitmaakt dat gezag
van gewij sde heeH;
Overwegende dat b et arrest h et gezag
v an gewij sde van v oormeld vonnis aileen
erkent op h et beslechte p unt van h et
niet bestaan va•l een rechtstreeks oorzakelijk v erb and tussen voormelde inbrenk en de aanrijding;
Overwegende dat het arrest door dit
gezag van gewij scle te erkennen, een
juiste toepassing maakt van de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen (l);
D at het middel naar recht faalt;
II . vVat de voorziening v a n
Craviilon Victor b etreft :

eiser

Over wegende d at uit geen enkel shill:
waarop het Hof acht vermag te slaan
blijkt d at eiser, burgerlijk aansprakelijke partij, de voorziening h eeft betekend aan de p artijen waartegen ze
gericht is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening in zover zij gericht is
t egen de b eslissing gewezen over d e door
tweede verweerder tegen de eisers ingestelde bnrgerlijke vordering ; v erwerpt
de voorzieningen voor het overige ; veroordeelt d e eisers in de kosten.
9 maart 1971. - 2e kamer. - Voo1· zitte1· , de H. Hailemans, ·raadsheer waarnem.end voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. de Vreese. - GeUjklttidende conclusie,
de H . Colard, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Struye.

art. 3, 26°}, door cle wet van 10 oktober 1967,
art. 2-22 ; artikel 23 van h et Gerechtelijk
Wetboek h erneemt er, op een woord na, de
t ermen van.
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1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. GElVIEENTEBELASTINGEN. CONOLUSIE. BEWERING DIE N IET MEER TER ZAKE DIENEND
IS TE.NGEVOLGE VAN DE OPLOSSING
DOOR DE REOHTER AAN RE~ GESOHIL
GEGEVEN. - GEEN VERPLIOHTING VAN
DE REORTER Ol\1 EROP 'rE ANTWOORDEN.

2°

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN. BELASTING OP DE WEGEN- EN RIOLERINGS WERKEN . BELASTING GEZAMENLIJK
INVORDERBAAR PER UITGEVOERD WERK.
DRAAGWIJDTE.

1° De ?'echte?' is e1· niet toe verplicht te
antwoonlen op een concl~tsie clie niet
mee?' ter zalce clienencl is tengevolge van
de OJJlossing cloo?' hem aan het geschil
gegeven ( 1).
2° J!TTcmnee?' een uemeentel1:jke belastingve?·onlening op cle wegen- en ?'iole?·ingswe?'lcen beJJCtalt dat de belasf.ingen gezamenlijlc pe1· ~titgevoenl we1•lc lcunnen
wonlen ingevonlenl, moet geen ventilcttie
wonlen gemactlct t~tssen de belasting
voo1· het aanleggen vctn de weg en die
voo1· het JJlacttsen van cle 1·iole1·ing, voo1·
zove1· z·i j op hetzelfcle we1·lc bet·relckin[!
hebben.
{MARKEY, T.

GEMEENTE OOSTAKKER.)
ARREST.

RET HOF ; Gelet op het bestreden
besluit, op 24 juli 1970 door de Bestendige
Deputatie van de Provincieraad van
Oost-Vlaanderen genomen ;

Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1 van het
taksreglement van de gemeente Oostakker waarbij voor de jaren 1968 tot
en met 1972 verhaalbelastingen worden
ingevoerd op het bedekken van straatbeddingen, op h et aanleggen van riolering, op de verharding van wegen en het
plaatsen van kantstenen, en op het
plaatsen van trottoirs en inrijen, zoals

(1) Vgl. cass., 25 november Hl70,
biz. 283.

Btt1J?'a,

het werd goedgekeurd door de beslissing
van de gemee~<teraad van 21 november
1967, OJ?. haar b~mt goedgekemd bij het
konmkhJk beslmt van 6 februari 1968,
en ·97 van de Grondwet,
cloo?·c~at .de bestreden beslissing de
wettehJkherd van de ten laste van eiser
ingekohierde verhaalbelastingen voor het
dienstjaar 1969 heeft erkend,

tenvijl nit h et aanslagbilj et blijkt, zoals
eiser het in zijn bezwaarschrift had voorgehouden, dat geen ventilatie werd gernaakt tussen de verhaalbelasting voor
betonverharding en de verhaalbelasting
voor het aanleggen van riolering, welke
globaal becijferd werden tegen 1.067,24fr.
per lopende meter, en clit bij schending
van artikel 1 van bedoeld taksreglement
hetwelk voorschrijft : « Deze belastingen
kuml6n gezamenlijk of afzonderlijk ingevorderd worden per weg, straat of plein,
doch alleszins per uitgevoerd werk >>,
zodat de globale invorclering van cleze
verhaalbelastingen nietig is,
en terwijl de beslissing, door de invorclering niet nietig te verklaren, gemelcl
artikel 1 h eeft geschonden en in ieder
geval, bij gebteke de verwerping van h et
voorgesteld micldel tot nietigverklaring
te motiveren, a.rtikel 97 \'an de Grandwet heeft geschonden :
Overwegende dat eiser in zijn bezwaarschrift geenszins staancle hield dat de
aanslag onwettig was omdat artikel 1
van het in het middel vermelde taksreglement door verweerster niet werd nageleefd ;
Dat hij in hoofdorde aanvoerde dat hij
geen verhaalbelasting wegens h et bedekken van de straatbeclcling en wegens
betonverharding verschuldigd was, omdat hij de grond in der minne aan
verweerster had verkocht en er bij het
bepalen van de prijs bedongen werd dat
verweerster geen verhaalbelasting wegens
het bedekken van de straatbedcling en
wegens betonverharcling zou vorderen ;
Dat hij toegaf dat verweerster ertoe
gerechtigd was een verhaalbelasting te
heffen wegens riolering en voetpadverharding, doch eraan toevoegde dat, nu
verweerster gee~1. ventilatie had gemaakt
tussen de beweerde ~1.iet verschuldigde
belasting wegens betonverharding en de
verschuldigde belasting wegens rioleru<g,
het hie et nunc onmogelijk was na te
gaan welk gedeelte van de verhaalbelasting rechtmatig geheven werd ; dat
hij daarom de bestendige deputatie ver.
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zocht verweerster te bevelen " de afzonderlijke kostenrekeningen van de rioleringswerken met de vereiste stavingsstnkken over te leggen , ;
Overwegende dat, nu de bestendige
deput:J.tie beslist dat zowel de verhaalbelastingen wegens het bedekken van de
straatbedding en wegens betonverharding
a~s die wegens riolering en voetpadverhardmg door mser verschuldigd zijn, zij geen
nader antwoord diende te verstrekken
op de conclusie van eiser, die slechts
een reden van bestaan had voor zover
zou geoordeeld worden dat de eerste van
voormelde belastingen niet verschuldigd
waren;
Overwegende dat, in zover het middel
aanvoert dat de aanslag onwettig is,
omdat het aanslagbiljet, in strijd met de
bepaling van artikel l van het taksreglement, geen ventilatie maakt tussen
betonverharding en riolering, bedoeld
art1kel bepaalt dat de belastingen gezamenlijk . per uitgevoerd werk mogen
worden mgevorderd ;
Dat derhalve geen ventilatie tnssen de
belasting voor betonverharding en die
voor riolering moet gebeuren, voor zover
zij op hetzelfde werk betrekking hebben;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegen.de da~. uit geen van de
regelmatig overgelegde stukken blijkt
dat een Iniddel dat de openbare orde
raakt ambtshalve zou dienen opgeworpen
te worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzie ning; veroordeelt eiser in de kosten.
10 maart 1971. ge kamer.
Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, raadsheer
waarnemend voorzitter . - Ym·slaggeve1·,
de H. Nanlaerts. Gelijklt~idende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. De Bruyn.

Op dezelfde dag zijn dertig andere
arrest.en. in de~elfde zin gewezen op
voorz1enmg gerwht tegen beslissingen
welke op dezelfde dag door dezelfde
bestendige deputatie werden genomen.

18 KAMER.- 11 maart 1971.
1° KOOP.- CONCESSIE INZAKE ALLEEN-

VERKOOP. - BEGRIP « CONCESSIE INZAKE ALLEENVERKOOP, IN DE WET
VAN 27 JULI 1961.

2° KOOP. -

ExcLUSIEVE CONCESSIE. 0VEREENKOMST WAARBIJ AAN ANDE REN DAN DE CONCESSIEHOUDER RET
RECHT WORDT TOEGEKEND TOT RET
VERKOPEN OF VERHUREN IN RET
VOORBEHOUDEN GEBIED VAN ARTIKELEN OF PRODUKTE.N WAARVAN DE
VERKOOP BIJ CONCESSIE IS TOEGESTAAN. - GEEN EXCLUSIEVE CONCES·
SIE INZAKE VERKOOP IN DE ZIN VAN
ARTIKEL 1 VAN DE vVE.T VAN 27 JULI
1961.

1° Een concessiehoude1· inzake alleenver-

koop, in de zin van a?·tikel 1 van de wet
van 27 juli 1961, is de handelam· die
van een conceMiegever het ?'echt heeft
verk?·egen tot de exclusieve ve1·koop van
de .door deze ve1·vaanligde of venleelde
w·t~kelen of p1·odukten en die deze m·tikelen en p1·odt~kten in eigen naam en
voo1· eigen 1·ekening ve1·koopt ; de concessiegeve7' kan zich evenwel het ?'ec.h t
voo1·behouden zelf ?'echtst?·eeks een bepaald acmtal art·ilcelen of p1·odukten te
ve1·kopen (l) (2).

2° Indien een overeenlcomst tt~ssen een,
concessiegeve1· en een hottde?' van een
concessie tot het ve1·kopen van bepaalde
arti~elen of p1·odukten in een bepaald
geb~ed aan de1'den , die deze m·tikelen of
p1·odttkten in ande1·e gebieden verkotJen,
het ?'echt toe/cent tot het ve1·kopen of
ve1'1Lu1·en him·van in het aan de concessiehoude?· voo?·behottden gebied, dan verleent deze overeenkomst aan deze concessiehottde?' niet de hoedanigheid van
" concessiehottde?' inzake alleenve1·koop >>
in de zin van artilcel 1 van de wet van
27 jt~li 1961 (3).
(FRANSE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ALMACO ,, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« KOEHRING "·)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) De wet van 27 juli 1961 is gewijzigd
bij die van 13 april 1971 (Belg. Staatsbl.,
21 april 1971).
(2) en (3) Raadpl. de auteurs waarvan sprake
in de conclusie van het openbaar ministerie
in Bull. en PAsiC., 1971, I, 632.
,

-668arrest, op 6 mei 1970 door h et Hof v a n
beroep te Brussel gewezen ;
Over h et middel afgeleid nit de sch ending va~1 de artikelen 1, 2 en 3 van de
wet van 27 juli 1961 betreffende de
eenzijdige b eeindiging van de voor onbe paalde tijd verleende concessies vm1
alleenverkoop en 97 van d e Grondwet,

cloonlat, ee?'ste onclenleel, h et vaststaat
dat verweerster, bij contract van 25 n1ei
1966, aan eiseres voor onbepaalde tijd
h et rech t heeft verleend mu h aar produkten in Belgie en in het Groothertogdom
Luxembm·g te verkopen en d at eiser es
clit recht h eeft verkregen a ls enige verd eler in h et concessiegebied, en h et
arrest aan eiseres h aar rechtsvordering
ontzeg·t die gestetmd is op de wet van
27 juli 1961 en strekte tot de veroordeli:ng
v an verweer s t er tot b etaling van een
compenserende vergoed ing en va~1 een
bijkomende vergoeding wegens beeindiging van d e concessie, op grond d at de
door genoemde wet b eschermde exclusiviteit niet b estaat wanueer d e concessieovereenkomst · dm·den ten aanzien van
de concessiehouder en de concessiegever
toestaat in het b epaalde gebied de produkten of artikelen van laatstgenoemde
te verkopen en dat zulks ten deze h et
geval is, daar partij en, bij een clausule
van het contract, het r echt voor de
v erdelers van andere gebieden hebben
geregeld om in het aan eiseres toegekende
gebied te v erkopen tegen starting aan
deze laatste van « een bedrag ter vergoeding va~1 haar inspa~mingen inzake verkoop en van haar 011derhoudsdie~1st >> ,
· te1"wijl, volgens artikel 1 van de wet
van 27 juli 1961 , het exclusieve karakter
aan cl.e hoedanigheid v an concessiehouder
en niet aan de concessie verbonden is,
zodat de concessiehouder de wettelijke
bescherming geniet wanneer hij de enige
h andelaar van het concessiegebied is
aan wie de concessiegever zij n produkten
zal verkop en met het oog op de wederverkoop en zulks des t e meer h et geval
is wanneer, zoals t en deze, ander e
verdelers , die buiten h et concessiegebied
gevestigd zijn, daarin slechts produkten
mogen verkopen 1uits de concessiegever de concessiehouder sch adeloos stelt
(sch endin g van de artikelen 1, 2 en 3
v a n de wet van 27 juli 1961);
en cloonlat, tweecle onclenleel, d e rechter
in geen enkele van zijn gronden antwoordt, althans niet zonder cl.ubbelzinnigheid, op de conclusie waarbij eiseres
deed gelden dat, volgens artikel 5 van

h et tussen partij en gesloten contract, de
leverancier, dat wil zeggen d e concessiegever, zich ertoe v erbindt « geen a~1dere
verdelers in h et gebied te nemen om
clienteel aan te trekken ,, waaruit volgt
dat het arrest niet r egehuatig met red en e n
is omkleed (schending van artikel 97
van d e Gronclwet) :
Wat het eerste onclercleel betreft :
Overwegencle dat artikel 1 van de wet
van 27 juli 1961 h et begrip van d e
hoeclanigheid van concessiehouder inzake
all ee~werkoop omsclu·ijft ;
Dat lid 1 h et b eginsel vermelclt dat
deze concessiehouder is « de handelaar
die van een concessiegever h et r echt
heeft verkregen tot de exclusieve verkoop
van de door deze vervaardigde of v erdeelde artikelen en proclukten en die d eze
artikelen en produkten in eigen na.am
en voor eigen rekening verkoopt , ;
Dat in lid 2 een enkele uitzondering
op dit b egrip wordt toegestaan : het
feit « dat de concessiegever , zich h et
r echt voorbehoudt een b epaald aan tal
artikelen of produkten « zelf r ech tstr eeks , te verkopen ;
Dat h et arrest hieruit terecht h eef t
afgeleid dat « de h andelaar zich slechts
op de hoedanigh eid van exclusieve concessiehouder kan b eroepen indien, in het
concessiegebied, hij a ileen de verkoop
in handen h eeft van de produkten en
artikelen waarop zijn concessie slaat, of
inclien zijn r ech t, bim1en de grenzen
van de wet, slechts met zijn concessie gever worclt gedeelcl , ;
Overwegende d at het arrest vastst elt,
zonder deswege te worden bekritiseercl,
dat een clau sule van de t u ssen partijen
gesloten overeenkomst « voor derden, de
verdelers in andere gebieden, h et r echt
instelt om de aan eiseres in hager beroep
(thans eiseres) in concessie gegeven v oorwerpen t e verkopen en te verhuren in b et
gebied dat aan deze laatste werd toegek end ,;
Dat het hieruit terecht afl.eidt dat de
li.tigieuze overeenkomst aan eiseres niet
de hoedanigheid van concessiehouder
inzake alleenverkoop h eeft toegekend
en, dientengevolge, niet d oor de wet van
27 juli 1961 wordt beheerst;
W at het tweede ondercleel b etreft :
Overwegende d at de b eslissing door
voOTmelde overwegingen wettelijk wordt
ver antwoorcl ;
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Dat de rechter derha lve niet moest
antwoorden op een verweer dat, door
dit feit, aile belang verloor ;
Dat in zijn twee onderdelen het middel
naar recht faalt ;

ZIJDS VOOR EEN l\1ISDRIJF VAN ALCOHOLINTOXICATIE. BESLISSING SLUIT
NOODZAKELIJKERvVIJS IN DAT DE STAAT
VAN ALOOROLINTOXICATIE NOCR DE
OORZAAK NOOR EEN VAN DE OORZAKEN
VAN RET ONGEVAL IS GEWEEST.

Om die redenen, verwerpt d e voorzie.n ing ; veroordeelt eiseres in de kosten .

1D De 1·echte1' is vm·plicht macw een enlcele

11 maart 1971. 1e kamer. Vo01·zitte1·, de H. Bayot, eerste voorzitter.
Ve1·slaggeve1·, de H. Valentin. Gelijlcl~tidende conclusie, de H. Ganshof

st1·aj ~•it te spTelcen, niet alleen wannee?'
een misdTijj een bestanddeel van een
ande1· miscl?-ijf opleve1·t, maa1· oolc wannee?' eenzelfcle feit ve1·scheiclene miscl?·ijven opleve·rt (1). (Strafwetb., art. 65.)

van der Meersch, procureur-generaal.
Pleite1·s , de HH. Fally en Simont.

1e KAMER.- 11 maart 1971.
l
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STRAF
ARTIKEL 65 vAN RET
STRAFWETBOEK.- BEPALING VOLGENS
WELKE DE RECRTER VERPLICRT IS
JVIAAR EEN ENKELE STRAF UIT TE SPREKEN INDIEN EENZELFDE FElT VERSCREIDENE MISDRIJVEN OPLEVERT.
0

2D STRAF

-

AaTIKEL 59 EN 60 vAN
RET STRAFWETBOEK.
RECHTER
SPREEKT VERSCHILLENDE STRAFFEN
UIT WE GENS VERSCHEIDENE ,MISDRIJVEN. BESLISSING SLUIT IN DAT
DEZE l\1ISDRIJVEN DOOR VERSCHILI,ENDE FElTEN WORDEN OPGELEVERD.

3D

0

-

RECHTERLIJK GEWIJSDE.
GEZAG VAN GEWIJSDE.- STRAFZAKEN.
- STRAFRECHTER DIE ONDERSCREIDEN
STRAFFEN HEEFT OPGELEGD ENERZIJDS
VOOR OVE.RTREDINGEN VAN RET WEGVERKEERSREGLEMENT, DIE EEN ONGEVAL REBBEN VEROORZAAKT, EN ANDER-

2D De 1'echte1· die

wegens ve'1·scheiclene
miscl?·ijven ve1·schillencle stmfjen uitspTeekt, beslist clat deze miscl1·ijven cloo1·
oncle1·scheiclen jeiten wonlen opgelevenl (2 ). (Strafwetb., art. 59 en 60.)

3D De 1·echte?·, bij wie aanhangig is de

ve1·haalsvo1·de1·ing van de vm·zeke1·aru·,
die het slachto fje?' heeft vm·goed, tegen
de clacle1· van het ongeval, leiclt ~tit het
feit clat de st1·ajTechte1· oncle1·scheiclen
stmfjen heeft opgelegcl ene·rzijds voor « cle
ove1't1·ecl•i ngen van het wegvm·lcee?W1'eglement ( ... ), die het ongeval hebben ve1· oo1·zaakt ( ... ), en ande1·zijcls voo1· het
miscl?·ijj van alcoholintoxicatie " ·wette'lijk aj, dat noodzakelijke·r wijs wenl
gevonnist dat de staat van alcoholintoxicatie noch de oo?·zaak noch een van de
oo1·zalcen van het ongeval is geweest (3).
(Strafwetb., art . 59 en 60; algemeen
beginsel van h et gezag van gewijsde.)
(NAAJVILOZE

VENNOOTSCHAP
T. HEINRICHS.)
ARREST

« DE

BIJ , ,

(ve·r taling) .

RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 5 f e bruari 1969 door het Hof
van b eroep te Luik gewezen ;

(1) en (3) Raadpl. cass., 19 septerJ1ber 1968

·(A1T. cass., 1969, blz. 72); 2 februari, 21 mei
·en 24 jtmi 1970, beide laatstgenoemde arresten
tijdens voltallige terechtzittingen gewezen
·(ibid., 1970, blz. 509, 888 en 1008), evenals
de conclusie van het openbaar ministerie
v66r het arrest van 21 mei 1970, overgedrukt
·en Bull. en PASIC., 1970, I, blz. 827 en vlg.;
18 september en 27 november 1970 (sttp?'ct ,
blz. 51 en 293), alsmede de conclusie van het
openbaar ministerie v66r het arrest van
18 september 1970.
(2) De materiele samenloop van misdrijven
impliceert het bestaan van verscheidene
i'eiten. Materiele samenloop bestaat wanneer
iemand zich schuldig maakt aan verscheidene
-afzonderlijke feiten met een strafbaar karakter

en hij wegens een dezer misclrijven niet
definitief is veroorcleelcl a ls hij de andere
pleegt (raa clpl. met name J. CoNSTAWl',
D?'Oit penal, d. I, 2° bel., nrs. 3215 en volg. ;
P . E. TROUSSE, Principes gfmel'CtuX dtt d?·oit
1Jenal positif belge, cl. I, 1965, nrs. 224 en
vo]g.; 0. -J. VANHOUDT en )'V. 0ALEWAERT,
Belgisch Stmj1·echt. cl. II, 1968, nrs. 1148,
1149 en volg.). Er bestaat dus verscheidenheid
van claden of verzuimen, en eventueel van
misdadig opzet. In clit geval moet de verscheidenheicl van de strafbare feiten a.anleiding
geven tot verschillencle straffen ; de rechter
past voor iecler misdrijf een straf toe (cass.,
17 november 1965, Bull. en PAsiC., 1965, I,
355; 22 juli 1968, A1'1'. cass., 1968, biz. 1334).

-670Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
t1tel van het W etboek van strafvordering, 1319, 1320 van het Bmgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
cloonlat het bestreden arrest, dat de
beslissing van de eerste rechter wijzigt,
de r echtsvordering van eiseres niet gegrond verklaart op grand dat deze
laatste « het verhaal waarvan sprake in
de artikelen 24 en 25 van het modelverzekeringscontract wil uitoefenen en bovendien stetmen op de wetten van 11 jtmi
1874 en 1 juli 1956 op de verzekeringen,
daar zij aan eiser in hager beroep (thans
verweerder) een aan bedrog gelijkwaardige fout verwijt, namelijk tijdens de
litigieuze feiten zijn motorrijtuig te
hebben bestuurd terwijl hij in staat van
a lcoholintoxicatie verkeerde >>, dat de
strafrechter « eiser in hager beroep
afzonderlijke straffen oplegde voor, enerzijds, de overtredingen van het verkeersreglement (artikel16-1, 10, lid 4, en 27-1
van het koninklijl{ besluit van 8 april
1954) die het bedoelde ongeval hebben
veroorzaakt en, anderzijds, het misdrijf
van alcoholintoxicatie >>, dat « er, met
toepassing van de beginselen van het
strafrecht krachtens welke de rechter
verplicht is slechts een enkele straf nit
te spreken in geval van eendaadse
samenloop van misdrijven, moet worden
vastgesteld dat de strafrechter heeft
gesteld dat de overtredingen van het
verkeersreglement die het ongeval hebben veroorzaakt verschillend waren van
de aan eiser in hager b eroep verweten
staat van alcoholintoxicatie >>, en dat
« nit deze overweging blijkt dat er noodzakelijkerwijs werd gevonnist dat de
staat van alcoholintoxicatie van eiser in
hager beroep noch de oorzaak noch een
van de oorzaken is geweest van het
ongeval hetwelk derhal ve aileen door
gedaagde in hager beroep (thans eiseres)
moet worden ver goed en dat de door cleze
laatste ingestelde verhaalsvorclering niet
gegrond is >>,
tenvijl het sttuen in staat van a lcoholintoxicatie, dat bij artikel 2-3 van de
wet van 1 augustus strafbaar wordt
gesteld, geen bestanddeel is van een van
de overtredingen van het algemeen
reglement op de politie over het wegverkeer waarvoor verweerder werd veroordeeld ; een eendaadse samenloop tussen
deze overtredingen en h et misdrijf van
stnren in staat van alcoholintoxicatie
onmogelijk is; de strafrechter niet anders
kon dan twee afzonderlijke straffen nit-

spreken, ~elfs indien hij van oordeel was
dat de staat van a lcoholintoxicatie de
oorzaak of een van de oorzaken van het
ongeval was,
zodat, door te beslissen dat uit de
uitspraak van twee afzonderlijke straffen
volgde dat er noodzakelijkerwijs was
gevonnist dat de staat van alcoholintoxicatie van verweerder noch de oorzaak
noch een van de oorzaken van het
ongeval was, h et arrest de bewijskracht
van het vmmis van de Politierechtbank
te Verviers van 30 september 1964 heeft
miskeJJ.d (schending van de artikelen 1319·
en 1320 van het Burgerlijk \Vetboek)
a lsm ede het gezag van h et gewijsde
van dit vom1is (schending van de artikelen 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
W etboek van strafvorderiJlg en 97 van
de Grondwet) :
OverwegeJ1Cle dat, in strijd met wat.
eiseres betoogt, de strafrechter niet aileen
verplicht is slechts een enkele straf uit
te spreken wanneer een misdrijf een
bestanddeel van een ander misdrijf uitmaakt, doch ook wanneer een zelfde
feit verscheidene misdrijven oplevert ;
Dat hieruit volgt dat de rechter, die
wegens verscheidene misdrijven verscheidene straffen uitspreekt, noodzakelijkerwijs beslist dat deze misdrijven door
onderscheiden feiten worden opgeleverd ;
Overwegende dat het arrest vaststelt,
zonder deswege te worden beluitiseerd,
dat de strafrechter onderscheiden straffen
oplegt voor, enerzijds, «de overtreclingen
van het verkeersreglement ... die het
bedoelde ongeval hebben veroorzaakt
en, anderzijds, het misdrijf van alcoholintoxicatie >> ;
OverwegeJlde dat het arrest hieruit
wettelijk afleidt dat er noodzakelijkerwijs werd gevonnist dat de staat van
alcoholintoxicatie van verweerder noch
de oorzaak noch een van de oorzaken
van het ongeval is geweest en dat de
verhaalsvorderiJlg van eiseres niet gegroJ'ld is;
Dat het middel n aar recht faalt ;
Om die redenen, v erwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
l l maart 1971.
1e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Legros . - Gelijlcltticlencle conclusie,
de H. Ganshof van der Meersch, procurem·-generaal.- Pleite1·, d e H. VanRyn.
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12 maart 1971.

REDENEN VAN . DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN .
ARREST W AARBIJ
EEN
ONDERZOEKSli'I:AATREGEL WORDT BEVOLEN EN EEN VOORSCHOT WORDT TOEGEKEND ZONDER TE ANTWOORDEN OP
EEN VERWEER VAN DE TEGENPARTIJ.
ARREST NIET li1ET REDENEN Ol\1KLEED .

kosten, en in zover zij daaruit afleidde
dat enkel deze laatste post in aanmerking
kwam en dan nog onder bepaalde voorwaarden, en dat zowel de toekenning
van een voorschot als de aanstelling van
een deskundige ten deze niet gerechtvaardigd waren en contractueel uitgesloten,

te1·wijl de afwijzing, zonder opgave van
redenen, van dit r egelmatig voorgedragen
verweer een miskenning oplevert van de
op de rechters rustende plicht lnm vonnissen met redenen te omkleden, op
straffe van nietigheid :

N iet met Tedenen omlcleed is het an· est
dat een voo?"schot toelcent en een onde1'Overwegende dat de vordering van de
zoelcsmaat?·egel beveelt zonde1· te antwoo?·- verweerders onder meer tot het bekomen
den op de conclttsie van de tegenpw·tij, strekte van schadevergoeding wegens het
ten betoge dat deze maat1·egel niet was ' lichamelijk letsel dat verweerder opge vemntwo01·d. (Grondwet, art. 97.)
lopen had bij een auto-ongeval overkomen
toen hij h et motorvoertuig bestum·de dat
aan verweerster toebehoort en waarvoor
.(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « EIGENAARSdeze laatste een. ver zekering t egen de
BOND CONDOR-UNITAS », T. KUPFERlichamelijke ongevallen bij eiseres had
SCHMIDT EN TATAREVIC.)
aangegaan ten behoeve van de inzittenden van h et voertuig ;
ARREST (ve1·taling).
Overwegende dat de eerste r echter op
die vordering besliste een voorschot van
HET HOF;- Gelet op het bestreden 20.000 frank aan verweerder toe te
arrest, op 17 december 1969 door het kennen en deze laatste door een geneesheer-deskundige te doen onderzoeken
Rof van beroep te Luik gevyezen;
om de gevolgen van de letsels en de duur
Over h et middel afgeleid uit de schen- en de graad van de arbeidsongeschiktheid
-ding van de artikelen 97 van de Grand- te bepalen;
wet en 780 van het Gerechtelijk WetOverwegende d at eiseres in haar conboek,
clu sie in hager beroep onder meer stelde
doonlctt het bestreden arrest, uitspraak dat de door de verzekeringspolis bedon-doende over de eis, gesteund op een door gen waarborgen beperkt waren tot de
verweerster aangegane verzekeringspolis gevallen van dood en van blijvende
tegen de licham.elijke ongevallen « Auto - gehele invaliditeit, die zich volgens
Inzittenden » (nr . 126.550), en bij beves- eiseres ten deze niet voordeden, en tot
tiging van h et beroepen vonnis, eiseres een t egemoetkoming tot een beloop van
veroordeelt tot betaling aan verweerder 10.000 frank voor dokters-, a.pothekers van een voorschot van 20.000 frank, en hospitaalkosten ;
met de vergoedende en de gerechtelijke
Dat eiseres daaruit afleidde dat de
interesten en de kosten, en vervolgens, toekem1ing aan verweerder van een
alvorens verder ten grande over deze voorschot van 20 .000 frank en de aaneis te beslissen, een deskundige aanstelt stelling van een deslnmdige niet gerechtmet opclracht verweercler te onderzoeken vaardigd en contractueel uitgesloten
en de gevolgen van de door hem opgelo - waren ·
·pen letsels te bepalen met de duur en
Ove1:wegende dat het arrest het beroede graad van de arbeidsongeschikth eid, pen vonnis bevestigt zowel wat de toe·en doordat het in dier voege beslist zonder ke>ming van een voorschot aan verweerte antwoorden op de door eiseres gena- der als wat de aanstelling van een desm en conclusie en zonder de afwij zing lnmdige betreft zonder enig antwoord
ervan te motiveren, in zover zij opwierp te verstrekken op het in de conclusie
dat de door genoemde verzekeringspolis van eiseres voorgedragen verweet· afgebedongen waarborgen beperkt waren tot leid uit de bedingen van de verzekeringsde twee - ten deze niet verwezenlijkte polis;
- gevallen van dood of van blijvende
D at de beslissing derhalve ten aanzien
algehele invaliditeit, en tot een tegemoet- van dit verweer niet gemotiveerd is en
1wming tot een beloop van 10.000 frank artikel 97 van de Grondwet schendt;
voor clokt.Ar!'<- anothAkers- en hosoitaalDat het middel gegrond is ;

-
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het een deslnmdigenonderzoek beveelt, eiseres veroordeelt
tot betaling aan verweerder van een
voorschot van 20.000 frank, Inet de
vergoedende en de gerechtelijke interesten, en in de kosten, en de zaak naar de
eerste rechter voor verdere behandeling
verwijst; beveelt clat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
houdt de kosten aan om erover door de
feitenrechter te worden beslist ; verwij st
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.

vm·zelcenl oncle?"nemingshoofcl het ved~aal
niet uitoefenen, waa?·in voo1·zien wonlt
cloG?' cle a?·tikelen 22 van cle wet van
11 j~tni 1874 en 19, lid 8, van cle gecoo?'clineenle wetten van 28 seJJtembm· 1931,
alsmecle cloo·r artikel 19, lid 3, van cle
genoemcle wetten, zoals dit is gewijzigcl
bij het enig m·tikel vcm cle wet van
11 jm~i 1964 (1).
(GERILS, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
VERZEKERINGSi\1AATSCHAPPIJ
« UNION
ET PREVOYANCE ».)
ARREST

12 maart 1971.
1 8 kamer. Voo·rzitte?', de H. Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggever,
de H. Meeus. - Gelijlcluiclencle concl~tsie,
de H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. De Bruyn.
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AHBEIDSONGEVAL.

0NGEVAL
OVERKOi\IEN OP DE WEG NAAR OF VAN
HET WERK.- 0NGEVAL VEROORZAAKT
DOOR DE SCHULD VAN HET ONDERNEl\UNGSHOOFD OF VAN EEN ZIJNER AANGESTELDEN. DE VERZEKERAAR-.ARBEIDSONGEVAI.LEl'(, DIE DE VASTE VERGOEDINGEN AAN DE DOOR HET ONGEVAL
GETROFFENE HEEFT BETAALD, HEEFT
GEEN VERHAAL OP HET VERZEKERD
ONDERNEi\1INGSHOOFD.

De ve?·zekeracw-m·beidsongevallen die de
vaste ve?·goeclingen, bepctalcl bij de wetgeving OJJ cle ve1·goeding de?' schacle
voo?·tspntitencle ~tit a?·beiclsongevallen,
heeft betaalcl aan de get'I'O fjene van een
ongeval OJJ de weg nam· of van het
we1·k, clat veroo?"zaakt is cloo?' cle sclatlcl
vcm het onclen~emingshoofd of van een
zijne?' aangestelclen, lean op het doo?' hem
(1) Vgl. cass., 23 november 1967 (A•~·.
cass., 1968, blz. 423) ; raadpl. cass., 10 juli
1941 (Bttll. en PASIC., 1941, I, 297) en 5 mei
1949 (ibid., 1949, I, 335). Omtrent cle clraagwijdte van cle incleplaatsstelling waarvan
sprake in de artikelen 22 van cle wet van
11 juni 1874 en 19, lid 8, van de gecoordineercle
wetten van 28 september 1931, 'raadpl. cass.,
9 februari 1961 (Bttll. en PAsiC., 1961, I,

(ve?'taling).

HET HOF ; - Gelet op de b estreden
arresten, op 19 april l968 en 21 november1969 door het Hof van beroep te Brussel
gewezen;
Overwegende d at de voorziening opkomt tegen de beschikkingen van die
arresten die, rechtdoende op de burgerlijke rechtsvordering va~1. de naamloze
vennootschap " Union et Prevoyarwe »,
verzekeringsmaatschappij , tegen eiser,
deze laatste veroordelen het eerste bij
voorraad, het tweede bij eindbeslissing,
aan de verweerster, zijn verzekeraararbeidsongevallen, de vaste schadevergoedingen terug te betalen welke zij,
overeenkomstig de gecoordineerde wetten
op de vergoeding cl.er sch acl.e voortspruitende uit de arbeidsongevallen, voor hem
had betaalcl. aan die~<s bediende die door
eisers schuld op d e weg naar of van het
werk het slach toffer werd van een verk eersongeval ;
Dat, in de rechten getreden van haar·
verzekerde en van de getroffene en haar
recht)Svordering stetmende enerzijds op
artikell9, lid 3, van voornoemde geco6rdineerde wetten, gewijzigd bij het enig
artikel van de wet van 11 jtmi 1964,.
anderzijds op artikel 22 van de wet van
11 juni 1874 betreffende de verzekeringen
in het algemeen en op artikel 19, lid 8,
van genoemde gecoordineerde wetten,
verweerster, overeenkomstig de regels
van het gemeen recht, van eiser, aansprakelijk voor de schade, de terugbeta616) en noot 2; 6 november 1961 (ibid .,
1962, I, 278); 3 en 21 februari 1967 (A>·r. cass.,
1967, blz. 686 en 784)· ; 12 februari 1968
(ibid ., 1968, blz. 777); 14 februari 1969
(ibid., 1969, blz. 556). Omtrent de draagwijdte·
van de wet van 11 juni 1964, raadplege men
cass., 20 november 1967 (An·. cass., 1968,.
blz. 408)_

-673ling vordert van de vaste schadevergoedingen die zij voor haar verzekerde h eeft
betaald;
Over het middel afgeleid uit de schending v an de artikelen 9, inzonderheid
alinea 2, 19 inzonderheid lid 2, 3 en 8,
van de wetten op de vergoeding der
schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, gecoordineerd bij koninklijk
besluit van 28 september 1931 (wellr artikel 19 gewijzigd is bij het enige artikel
van de wet van 11 juni 1964 en bij de
artikelen 10, 1° en 2°, van d e wet van
10 juli 1951 en 3 van de wet van 16 maart
1954), 1 van de b esluitwet van 13 december 1945 betreffende de vergoeding der
schade voortspruitende uit ongevallen
die zich op de weg naar of van h et werk
voordoeJl en 22 van de verzekeringswet
van l l juni 1874,
doo1·dat, m et betrekking tot h et ongeval
op de weg naar of van h et werk waardoor
Gerils Arthur getroffen werd en dat aan
eiser, zijn werkgever, te wijten is, de
bestreden a.rresten eiser veroordelen, het
eer ste bij voorraad, en het tweede bij
eindbeslissing, om aan verweerster, zijn
verzekeraar-arbeidsongevallen, de sch a devergoedingen terug te betalen die zij
voor de getroffene heeft betaald en
doordat, ter verantwoording van deze
veroordeling, h et eerste arrest v erldaart
" dat de burgerlijke partij (verweerster)
in de rechten getreden is van Gerils
Arthur ; . . . krachtens het enige artikel
van de wet van l l jtmi 1964, onverminderd de rechtsvordering b epaald bij de
wet op de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, d e
getroffene h et r echt behoudt om tegen
de p ersoon, aansprakelijk voor het ongev al, overeenkomstig de regels van het
gemene recht de vergoeding van de veroorzaakte sch ade te eisen, met dien
verstande echte.r dat dit recht tegen het
ondernemingshoofd slechts bestaat indien
het ongeval zich op d e weg naar of van
h et werk heeft voorgedaan ; zulks hier
het geval is; ... de rechtsvorderine; van
de bllrgerlijke p artij tegen Gerils Gaston
is gericht als aansprakelijke dader van
het ongeval, en niet als ondernemingshoofd dat moet zorgen voor de bij d e
wet voorgeschreven vergoeding van een
ongeval waardoor een aangestelde op d e
weg naar of van het werk werd getroffen ;
... Gerils .AJ_,thur bij d e wet gem achtigd
was en bevoegd was om volgens de r egelen
van het gemene recht een rechtsvordering
tot vergoeding van de geleden schade in
te stellen tegen Gerils Gaston door wiens

schuld deze schade werd veroorzaakt ;
de burgerlijke partij in de plaats van
Gerils Arthur is gesteld en zij dus dezelfde
rechten h eeft als hij »,
te1·wijl d e rechtsvordering van de
verzekeraar-arbeidsongevallen tegeJl een
derde die aansprakelijk is voor een
ongeval dat zich tijdens h et werk of op
de weg naar of van h et werk heeft
voorgedaan, gegrond is in de eerste
plaats op artilrel 22 v an de verzekeringswet van l l juni 1874 en op h et treden in
de r echten van h et verzekerde ondernemingshoofd en verder op artik el 19 van
de gecoordineerde wetten betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
uit de arbeidsongevallen en op h et treden
in de r echten van de getroffene, wat
uitsluit dat dergelijke rechtsvordering,
welke op een dubbele indeplaatsstelling
b eru st, tegen h et ondernemingshoofd kan
word en gericht die geen d erde kan zijn
die tegenover zichzelf aansprakelijk is,
en te1·wijl, overeenkomstig artikel 9,
lid 2, van de genoemde gecoordin eerde
-&retten, h et ondernemingshoofd van de
last van de v ergoedingen is ontslagen,
indien hij met een erkende verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft
gesloten, in wellr geval de verplichtingen
van de verzekerde van r echtswege op
laatstgenoemde overgaan en deze aldus
de terugbetaling van de betaalde vergoedingen niet kan eisen :

Overwegende dat, enerzijds, de wet
van l l juni 1964 tot doel heeft aan de
getroffeJle door een ongeval op de weg
naar of van h et werk of aan zijn rechtverkrijgenden die uit dien hoofde r echt
h ebben op de vaste vergoedingen bepaald
bij de gecoordineerde wetten op de vergoeding der schade voortspruitende uit
de arbeidsongevallen, de mogelijkheid te
geven om de bijkomende vergoeding
overeenkomstig de regels van het gem een
recht te b ekomen, zelfs indien de voor
het ongeval aansprakelijke persoon h et
ondernemingshoofd of een van zijn
arbeiders of aangestelden is ;
Dat, anderzijds, d e verzekeraar-arbeidsongevallen die aan de getroffene de
bij de gecoordineerde wetten bepaalde
vaste vergoedingen beeft b etaald, kracht ens de artikelen 22 van de verzek eringswet van l l juni 1874 en 19, lid 8, van de
genoemde gecoordineerde wetten van d e
aansprakelijke " dercle » de terugbetaling
kan eisen, in verhouding van h et recht
dat hij t egen hem bezit ;
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Overwegende dat krachtens artikel 9
van de voornoemde gecoiirdineerde wetten het ondernemingshoofd van de vergoedingen welke bij die wetten worden
bepaald, ontslagen is, indien hij, zoals
eiser ten deze h eeft gedaan, tot b etaling
van die vergoedingen een overeenkomst
heeft gesloteu met een erkende verzekeringsmaatsch appij, welke bepaling aldus
die betaling wil waarborgeu Jliet aileen
ten behoeve van de benadeelde getroffene
maar ook van het ondernemingshoofd
zelf ;
Dat dientengevolge, door h et aldus verzekerde ondernemin.gshoofd t e ontslaan
van de verplichting mn p ersoonlijk t e
voorzien in de betaling van de vaste
vergoedingen, bepaald bij de gecoiirdineerde wetten op d e vergoeding der
schade voortspruitende uit de arbeids ongevallen, de wet noodzakelijkerwijs een
beperking stelt op h et recht van de
verzekeraar-arbeidsongevallen, die zich
heeft verbonden tot het verrichten. van
die betaling voor zijn verzekerde, om
tegen deze laatste de rechtsvordering in
te stellen, welke volgens artikel 22 van
de wet van 11 jtuli 1874 en artikel 19,
lid 8, van genoemde gecoordineerde
>vetten slechts mogelijk is t egen « derden "• en zij de verzekeraar niet machtigt
om door de verzekerde de vaste vergoedingen te doen terugbetalen die hij in
diens plaats aan de getroffene wettelijk
heeft betaald ;
Dat een zelfde persoon, ten opzichte
van eeJl zelfde verzekeraar en betreffende
een zelfde schadegeval , niet tegelijkert ijd de begunstigde van een verzekering
kan ziju en er v reemd aan ziju ;
Dat h et middel gegrond is ;
Om die r edeJlen, vernietigt de bestreden a.rresten, met dien verst a~1ele dat de
cassatie ten aanzien van het arr est van
19 april 1968 beperkt is tot de beschikkingen b etr effende de bmgerlijke rechtsvordering van verweerster tegen eiser ;
beveelt dat v an dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde
arrest van
19 april 1968 en van het vernietigde
a.rrest van 21 november 1969; veroordeelt
verweerster in de kosten; verwijst de
zaak, aldus beperkt ten aanzien van h et
arrest va~1 19 april 1968 en onbeperkt ten
aanzien van het arr est van 21 november
1969, naar h et Hof va~1 beroep te Luik.
15 maart 1971. 2e k amer. T!oo1·zitte1· en T!e1·slaggeve1·, B a r OJl Richard, raadsheer waarnemend voorzitter.

- Gelijlch~iclencle conclnsie, de H. Paul
Mahaux, eerste advocaat-generaal. PleiteTs, de HH. Fally en De Bruyn.
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VOORZIENING

15 maart 1971.
IN

CASSATIE.

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATJ;E TE VOORZIEN OF TEGEN w:r:E; EEN
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE STELD. STRAFZAKEN. BURGERJ,IJKE RECHTSVORDERING.- VOORZIE NING VAN RET GEMEENSCHAPPELIJK
MoTORWAARBORGFONDs,
VRIJWILLIG
TUSSENGEKOMENE, TEGEN DE VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE, TOT TUSSEN KOMST OPGEROEPENE. GEEN GESCHIL
TUSSEN DEZE PARTIJEN.- NIET-O NTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING.

Het Gemeenscha1Jpelijke Moto1·waw·bo1·gjoncls, clat vooT het stmfgm·echt v1·ijwillig
is tussengelcomen, is niet ontvanlcelijk
om zich in cassatie te voo1·zien tegen de
veTzelcm·am· van de btwge1'1'echtelijlce
aansp1·alcelijkheicl van de belclaagde, tot
tttssenlcomst 01Jge1·oepene, wannee1· e1·
tttssen deze pw·tijen geen geschil bestaat
en geen ve1·oonleling van het Gemeen schappelijlc jJtloto1·waa1·bO?·gjoncls ten
gtmste van de veTzelcema1· is t£itgesp1·olcen (1). (Wetb. van strafv., art. 216.)
( GEMEENSCHAPPELIJK 1\WTORWAARBORGFONDS, T. VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
«ZURICH ll.)
ARREST

(ve1·taling) .

RET HOF ; - Gelet op h et bestreclen
arrest, op 28 januari 1970 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegencle dat de voorziening
slechts gericht is tegen de n aamloze
vennootschap,
de
verzekeringsmaatschappij Zmich ;
Over h et middel van niet-ontvankelijkheicl, door verweerster voorgebracht
t egeu de voorziening en hieruit afgeleid
dat eiser en verweerster tegen elkaar
(1) Cass., 7 december 1970, sttpm, blz. 339 ;
verg. cass., 16 februari 1970 (A ?T. cass., 1970,
blz. 563) .

-675geen conclusie hebben genomen en zij
tegen elkaar geen geding voor de feitenrechter hebben gevoerd, en dat ,bet
arrest geen veroordeling ten laste van
eiser en ten gunste van verweerster uitspreekt :
Overwegende dat uit de processtukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat eiser, het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds, en verweerster, de
verzekeringsmaatschappij Zurich, de ene,
vrijwillig en, de andere, op dagvaarding,
zijn tussengekomen in de zaak waarin
de burgerlijke partijen opkwamen tegen
de beklaagde, door bet openbaar ministerie gedagvaard voor de correctionele
rechtbank met name om bij een verkeersongeval onopzettelijke verwondingen aan derden te hebben toegebracht en
op de openbare weg een motorrijtuig,
waarvan hij eigenaar was, in het verkeer
te hebben gebracht, zonder te hebben
voldaan aan het bepaalde in artikel 2
van de wet van 1 juli 1956 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
Dat bet arrest verweerster buiten zaak
stelt en eiser, samen 1net de beklaagde,
veroordeelt tot vergoeding van de schade
die laatstgenoemde heeft veroorzaakt ;
Dat eiser bij conclusie voor bet hof
van beroep stelde dat de bmgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de beklaagde op
bet ogenblik van het ongeval door verweerster gedekt was en bevestiging
vorderde van het beroepen vonnis w'aarbij de burgerlijke rechtsvorderingen van
de burgerlijke partijen tegen beklaagde
gegrond en die van laatstgenoemden
tegen eiser ongegrond verklaard werden ;
dat verweerster geeist heeft dat zou
worden beslist dat tussen beldaagde en
haar op de dag van het ongeval geen
verzekeringsovereenkomst bestond, en
dat zij dan ook niet gehouden was de
schade te vergoeden die de burgerlijke
partijen ten gevolge van bet ongeval
hebben geleden;
Overwegende dat nit deze conclusie
blijkt dat de tussenkomende partijen,
oneens over een zelfde vraag, 1net naine
of er al dan niet op het ogenblik van het
ongeval tussen beklaagde en verweerster
een aansprakelijld1eidsverzekering inzake
motorrijtuigen bestond, de ene « tegen »
de andere conclusie hebben genomen in
de zaak waarin beiden, zoals de beldaagde, opkwamen tegen de burgerlijke
partijen, maar de ene de veroordeling
van de andere te hare~< of te zijnen
gunste niet heeft geeist ; dat derhalve

tussen hen geen geding voor de feitenrechter werd gevoerd ;
Overwegende dat bet arrest geen veroordeling van bet Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds ten gtmste van de
verzekeringsmaatschappij Zurich uitspreekt;
Dat bet middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

ze

15 maart 1971. kamer. Voo1·zitte1' en Ve1·slaggeve1·, Baro1< Richard, raaclsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijkluidende conchtsie, de H. Paul
Mahaux, eerste advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Bayart en VanRyn.

2° KAMER. -

15 maart 1971.

1o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- RAli'UNG VAN
DE SCHADE NAAR BILLIJKHEID. WETTELIJKHEID. VooRwAARDEN .

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.00NOLUSIE DIE EEN INOIDENTELE
OVERWEGING INHOUDT. REOHTER
NIET VERPLIOHT EROP TE ANTWOORDEN.

go SOCIALE ZEKERHEID. - ZlEKTEEN INVALIDITEITSVERZEKERING.
WET VAN 9 AUGUSTUS 1963, ARTIKEL 70, § 2. - VERBOD DE GEMEENREOHTELIJKE SOHADELOOSSTELLING EN
DE VASTE VERGOEDINGEN SAlVIEN TE
GENIETEN. - DRAAGWIJDTE VAN DIT
VERBOD.
1o De mming naa1· billijlcheicl van de

doo1· een mwechtmatige daacl ve?·oo?·zaakte
schade wonlt wettelij k toegepast cloo1· de
1'echte1·, die de ?'eden opgeejt waa1·om
de do01· een pa1·tij voo1·gestelde be?·ekeningswijze niet lean wm·den aangenomen
en die cle onmogelijkheid vaststelt om
het jttist gedmg van de schade te bepalen
bij gebrek aan nauwkeu1·ige gegevens
voo1· de beoo1·deling e1·van (1). (Grandwet, art. 97; Bmg. Wetb., art. 1382.)
(1) Cass., 1 december 1969 (A1'1'. cass.,
1970, biz. 317) ; vgl. cass., 11 mei 197(}
(ibid., 1970, biz. 837) .

-6762 ° De ?'echte7' is niet ve?'1Jlicht te antwoonlen
01J een inciclentele ove1·weging van een
concl·u sie, wam·uit geen ajzoncle?·lijlc
rniclclel wonlt ajgele1:cz (1). (Grondwet,
art. 97 .)
3° A1·tilcel 70, § 2, van cle wet vctn 9 attgttsttts 1963 tot instelling en o1·ganisatie
van ee?~ ?'egeling voo1· ve1·plichte zielcteen invalicliteitsve?·zelce1·ing, gewijzigcl bij
cwtilcel 32 van cle wet van 8 ap7'il 1965,
ve1·bieclt clat cle gerneem·echtelijlce schacleloosstelling en cle vaste vm·goeclingen
sarnen genoten w01·clen wcmnee1· beicle
toegelcencl wonlen voo1· eenzeljcle schacle
of eenzeljcle gecleelte van cle schacle,
clam· cle 1·echthebbencle in ellc geval
sommen rnoet ontvangen wellce ten
rninste gelij lc zijn aan het beclmg van cle
ve1·zelceTingsp1·estaties (2).
(1\fAJCHRZYK, T . GUffiSCH.)
ARREST

(ve1·taling) .

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 maart 1970 gewezen door
het Hof van beroep te Luik, aileen uitspraa.k doende op de burgerlijke rechtsvorclering van · eiser tegen verweerder ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk W etboek,

cloonlien, nadat de eerste rechter erop
gewezen had " dat beklaagcle voorstelt
het bedrag van de beroepswinst geclurende de tijdelijke arbeidsongeschiktheid
op 228.900 frank en vanaf de consolidatie
op 250.000 fra11k vast te stellen; ... dat
aan het loon door de burgerlijke partij
verdiend bij het bedrijf Dewandre,
moeten worden toegevoegd de nonuale
loonsverhogingen 1uet inachtneming van
de schm=1elingen van het indexcijfer
en de normale verbeteri11g van zijn
carriere ; dat eveneens rekening die11t te
worden gehouden met de winst van de
getroffene als musicus ... , wat hem een
jaarlijks bijinkomen van 13.000 frank
opbracht; ... dat in de genaamde beroepswinst het vakantiegeld van de bm·ger(1) Ca.ss., 16 april 1962 (Bull. en PAsiC.,
1962, I, 920) ; men ra.a.clplege cass., 17 oktober
1963 (ibid., 1964, I, 171) en 20 februa.ri 1970
(An·. cass., 1970, biz. 582).
(2) Cass., 16 maart 1970 (A1~· . cass., 1970,
biz. 672).

lijke partij moet worden opgenomen
dat gemiddeld 10.000 frank per jaar
bedraagt ; dat, met inachtneming van
al deze gegevens, de beroepswinst,
met inbegrip van het vakantiegeld,
naar billijkheid moet worden vastgesteld als volgt : a) gedurende de periode
van tijdelijke arbeidsongesch1ktheid :
250.000 frank; b) gedurende de periode
van definitieve arbeidso11geschiktheid :
280.000 frank », en nadat eiser bij
conclusie in hager beroep had doen
gelden " dat volgens de bereke11ing, die
afzonderlijk werd medegedeeld in een
nota van 23 februari 1968, het onweerlegbaar vaststaat dat de wedden die de
getroffene, was er geen ongeval geweest,
gedurende zijn tijdelijke arbeidsongeschiktheid
zou
hebben
getrokken,
258.583 f1·ank belopen; dat dit beclrag
moet worden vermeerderd met de vergoedingen voor autokosten en met de
bezoldiging als musicus, wat een jaarlijks
basisbedrag van 287.983 frank uitmaakt ... ; .. . dat bij het vaststellen van
het basisbedrag ter berekening van de
vergoeding van de getroffene voor het
blijvencl verlies van zijn lichamelijke
geschiktheid, het vorige bedrag van
287.983 frank, dat slechts geldt voor
oktober 1967, noodzakelijkerwijs moet
worden aangepast ; . . . dat de ontwaarding van de mm1t en de verdwijning
van een constante toeneming van de
beroepsinkmusten billijk gecompenseerd
zouclen worden door een verhoging van
dertig procent, op het hierboven bepaalde
bedra,g; ... dat het derven van het vakantiegelcl door de eerste rechter juist is
vastgesteld, maar verkeerdelijk bij de
beroepswinst werd gevoegcl ; dat hierdoor
een totaal verlies van 180.000 frank
wordt geleden », het arrest, hetwelk de
niet-tegenstrijdige redenen van de eerste
rechter aanneemt, bovendien, om die
conclusie te verwerpen, verklaart " dat
de eerste rechter in hier overgenomen
bewoorcli11gen passend heeft gea11twoord
op het betoog van de burgerlijke partij
en rekening heeft gehouden met het
geheel van de gegevens die tijdens de
debatten zijn komen vast te staan, om
het ba.sisloon naar billijkheid vast te
stellen ; .. . dat, met betrekking tot het
vakantiegeld, de eerste rechter die post
niet bij vergissing in de raming van de
beroepswinst heeft opgenomen, maar op
grand van een juiste schatting van die
winst »,
te1·wijl de rechter de schade die door
een onrechtmatige daad is veroorzaakt,
slechts dan wettelijk naar billijkheid kan
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schatten wanneer hij de reden opgeeft
waarom de berekeningswijze voorgesteld
door een partij niet kan worden aangenomen, en hij de onmogelijkheid vaststelt om het juiste bedrag van die schade
te bepalen wegens het ontbreken van
vaste gegevens tot grondslag voor de
raming ; het arrest deze regel niet in acht
neemt, daar het enerzijds niet zegt waarom het bedrag van 258.583 frank, door
eiser tot grondslag voor zijn ramingen
genomen onder verwijzing naar een
nota van 23 februari 1968, niet kan
worden aanvaard, en anderzijds niet zegt
waarom het basisloon slechts naar billijkheid kan worden geschat, waaruit
volgt dat het arrest niet regelmatig met
redenen is mnkleed en in elk geval niet
wettelijk gerechtvaardigd is :
Overwegende dat eiser bij conclusie
voor het hof van beroep stelde dat,
volgens een berekening in een nota
opgesteld met inachtneming van een
getuigschrift van de werkgever van
23 februari 1968, het onweerlegbaar vaststond dat het bedrag van 258.583 frank
overeenstemde met het basisloon dat
de getroffene zou hebben verdiend tijdens
de periodes van zijn tijdelijke arbeidsongeschiktheid, indien er geen ongeval
was gebeurd ;
Overwegende dat het hof van beroep
de overwegingen overneemt van de eerste
rechter, volgens wie de (( normale ., beroepswinst moet worden bepaald met
inachtneming van de " normale toeneming » van deze winst ; dat het arrest
zodoende de reden opgeeft waarom het
zich niet geheel kan aansluiten bij de
berekening die eiser voorstelt en die
steunt op voornoemd getuigschrift volgens hetwelk eisers bezoldiging, indien
het ongeval niet was gebem·d, " hoogst
waarschijnlijk » met 1.000 tot 1.500 frank
per maand zou zijn verhoogd;
Overwegende dat het arrest voor het
overige de bewoordingen overneemt
waarin de eerste rechter, na onderzoek
van ieder van de door eiser voorgestelde
rekenlnmdige gegevens, beslist de7.e aan
te nemen of te verwerpen om de redenen
die hij opgeeft ;
Dat het arrest aldus de onmogelijkheid
vaststelt om het juiste becl.J;ag te berekenen van de schade, veroorzaakt door
de tijdelijke en de blijvende arbeidsongeschiktheid van eiser en een wettelijke
verantwoording geeft voor zijn beslissing
de schadevergoeding naar billijkheid vast
te stellen met inachtneming van alle
gegevens die tijdens de debatten zijn
komen vast te staan ;

Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en, voor zoveel als nodig,
1382 en 1383 van hetBurgerlijk Wetboek,

doonlien, nadat de eerste rechter had
beslist ." dat de burgerlijke partij bij
conclusie betoogt dat haar beroepswinst
voortdurend is toegenomen en dat hieraan moet worden toegevoegd een gedeelte
van de bedragen vermeld als vergoeding
voor vervoerkosten, aangezien het bedrag
van drie frank per kilometer voor de
helft het werkelijk uitgegeven bedrag te
hoven gaat ; dat die stelling niet kan
worden aangenomen, daar de burgerlijke
partij uit het oog verliest dat zij haar
eigen wagen gebruikte waarvan zij zelf
de afschrijving moest dragen voor het
aantal beroepshalve afgelegde kilometers », en nadat eiser bij conclusie in
hager beroep had laten gelden " dat de
eerste rechter niet heeft gemeend gtmstig
te moeten beschikken op de eis om aan
de beroepswinst van de burgerlijke partij
het bijkomend geldelijk voordeel toe te
voegen dat deze had getrokken uit het
gebruik van haar eigen wagen voor
beroepsdoeleinden, welk voordeel in het
geheel op 16.200 frank per jaar is geschat;
dat het verlies van dat voordeel echter
een schade oplevert, in zover, dank zij de
terugbetaling door haar werkgever, de
burgerlijke partij een winst maakte gelijk
aan het verschil tussen die terugbetaling
en de werkelijke kosten per kilometer
van haar kleine Renault-Floride wagen
vier jaar geleden; dat de belasting, de
verzekering en de afschrijving in ieder
geval door haar hadden moeten worden
gedragen indien de wagen enkel voor
particulier gebruik had gediend, wat
insluit dat de afschrijving voor de
beroepshalve afgelegde kilometers, die
bovendien aftrekbaar zijn van het belastbaar bedrag, derhalve terecht kan worden verwaarloosd en worden begrepen in
de werkelijke kosten van 1,50 frank per
kilometer », het arrest, hetwelk de redenen van het vonnis overneemt die hiermee niet in strijd _ zijn, bovendien ter
verwerping van deze conclusie verklaart
" dat de eerste rechter in de hier overgenomen geachte bewoordingen; passend
heeft geantwoord op het betoog van de
burgerlijke partij en rekening heeft gehouden met het geheel van de gegevens
die tijdens de debatten zijn komen vast
te staan, om het basisloon naar billijkheid vast te stellen »,
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redengeving, noch door overneming van
de redenen van het vonnis, gewag
maakt van de omstandigheid door eiser
bij conclusie aangevoerd, volgens welke,
ingeval de wage~1. enkel voor particulier
gebruik had gediend, de verzekering en
de belasting h adden moete~1. worden
gedragen en de afschrijving, die bovendien aftrekbaar was van het belastbaar
bedrag, verwaarloosd kon worden, waaruit volgt dat het arrest niet regelmatig
met redenen is omkleed :
Overwegende dat eiser, met overneming van de conclusie die hij bij de
eerste r echter had ingediend, voor het
hof van beroep heeft doen gelden dat het
beroepshalve gebruik van zijn eigen
wagen voor rekening va~1. de fli'ma
waarbij hij werkzaam was, hem een
geldelijk voordeel opleverde ; dat hem
immers drie frank per kilometer werd
terugbetaald, terwijl de werkelijke kosten van dat gebruik op I,50 frank ktmnen
worden geraamd, « indien geen rekening
worclt gehoude~1. met de belasting, de
verzekering en de afschrijving "• die in
ieder geval door hem hadden moeten
worden gedragen indie~1. de wagen e~1.kel
voor particulier gebruik had gediend ;
dat, zoals hij hieraan voor het hof van
beroep toevoegde, zulks insluit dat de
afschrijving voor de beroepshalve afgelegde kilometers, die bovendien aftrekbaar is van zijn belastbaar bedrag, kon
worde~1. verwaarloosd en worde~1. begrepen in de werkelijke kosten van I, 50 fr.
per kilometer ;
Overwegende dat h et hof van beroep
de overweging overneemt van de eerste
rechter, die oordeelt dat die eis niet kan
worden ingewilligd daar hierbij geen
rekening wordt gehouden met het feit
dat, wanneer eiser zijn eigen wagen
voor zaken gebruikte, hij zelf de afschrijving voor het aantal afgelegde kilometers
moest dragen; dat het aldus _beslist dat
bij het ramen van de vergoeding, aan
eiser betaald voor het beroepshalve gebruik van zijn eigen wagen, reke~1.ing is
gehouden met de vastgestelde kosten
van belasting, verzekering en afschrij ·
ving van het voertuig en op die wijze
dat ptmt van eisers conclusie beantwoordt;
Overwegende dat voor het overige de
rechter niet gehouden was speciaal te
antwoorden op de stelling dat de beroepshal ve afgelegde kilometers " bovendien " aftrekbaar waren van het belastbaar bedrag, vermits die stelling terloops

werd aangevoerd en eiser er gee~1. afzonderlijk middel uit afleidde ;
Dat h et middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, I382, I383 van het Bmgerlijk
Wetboek, I, 23 (gewijzigd bij de artikelen IO, §§ I, 2 en 3, van de wet van
24 december I963 en I4- 2 van de wet
van 8 april I965), 46, 50, 53 (gewijzigd
bij artikel 26 van de wet van 24 december I963) en 70, inzonderheid § 2,
(gewijzigd bij artikel 32 van de wet van
8 april I965) van de wet van 9 augustus
I963 tot installing en orgaJ1.isatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, en voor zoveel als
nodig, van dezelfde artikelen 46, 50
(onderscheidenlijk gewijzigd bij de artikelen II en I7 van de wet van 27 jtmi
I969) van genoemde wet van 9 augustus
I963,
doonlien, nadat de eerste rechter " het
door het ziekenfonds gestorte bedrag "•
d. i. I49.I05 frank, van de vergoedinge~1.
had afgetrokken, en nadat eiser bij conclusie in hoger beroep had doeJ1. gelden
" dat het door het ziekenfonds gestorte
bedrag niet moet worden afgetrokken,
vermits h et de medische kosten dekt en
J1.iet het materiele verlies waarvan de
vergoeding geheel ten laste valt van
degene die de schade heeft veroorzaakt,
en de bedragen door derden wegeJ1.S
andere oorzake~1. uitbetaald niet Ineetellen "• het arr est, hetwelk de redenen
van het vonnis die hiermee ~1.iet in strijd
zijn overneemt, bovendien verklaart,
ter verwerpi~1.g van die conclusie, " dat
de eerste rechter terecht de door het
ziekenfonds gestorte bedragen heeft afgetrokken, die, in strijd met wat de bm·gerlijke partij beweerde, geen medische
kosten zijn, maar wel een sociale uitkering, in mindering te brengen van de
schade die door de burgerlijke partij is
geleden en waarvan enkel het werkelijke
bedrag door beklaagde moet worden
gedragen "•
tenvijl de ziekte- en invaliditeitsverzekeriJ1.g, geregeld bij de wet van 9 augustus I963, inzonderheid in de artikelen I,
23, 46, 50, 53 e~1. 70, inzonderheid § 2,
zowel de geneeslnmdige verzorging als de
uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid omvat, met dieJ1. verstande dat de
verzekeringsmaatschappij in de rechten
treedt tegen de vergoedingsplichtige en
terwijl aaJ1. de hand van het arrest, dat
zegt dat de bedragen gestort door het
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-679ziekenfonds een " sociale uitkering » zijn,
niet met zekerheid k an worden uitgemaakt wat die vergoeding juist omvat en
in het bijzonder of zij al dan niet geneeskundige verzorging omvat, waaruit volgt
dat, aangezien eiser de vergoeding van
de medische kosten niet heeft gevorderd,
het arrest niet regelmatig met redeJJ.en is
omkleed, en in ieder geval de aftrekking
van voornoemde " bedragen » niet wettelijk rechtvaardigt :
Overwegende dat eiser voor h et hof
van beroep stelde dat het door het
ziekenfonds gestorte bedrag niet moet
worden afgetrokken, vermits het slaat
op de medische kosten en niet op het
materiele verlies wegens arbeidsongeschiktheid, waarvan de vergoed ing geheel
ten laste valt van degene die de schade
heeft veroorzaakt, en de bedragen door
derden wegens andere oorzaken ui tbetaald niet in mindering komen ;
Overwegende dat het hof van beroep
erop wijst dat de eerste rechter terecht
de door het ziekenfonds gestorte bedragen h eeft afgetrokken, die in strijd met
wat beklaagde beweerde, geen medische
kosten zijn, maar wei « een sociale uitkering », in , mindering te brengen van
de schade die door eiser is geleden en
waarvan enkel het werkelijke b edrag
door verweerder moet worden gedragen,
en op die wijze vaststelt dat " de sociale
uitkering » die aldus door h et ziekenfonds
aan eiser werd betaald, in het onderhavige
geval geen geneeskundige verstrekkingen
zijn maar uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid ;
Overwegende enerzijds dat de wet van
9 augustus 1963 tot installing en' organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, deze
regeling indeelt in twee verschillende
takken, die betrekking hebben, de ene,
op de gen eeslnmdige verstrekkingen, de
andere, op de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid en op de uitkering voor
begrafeniskosten ;
Dat hieruit v olgt dat de sociale uit;ke ringen betaald door een ziekenfonds niet
noodzakelijk de ctunulatie insluiten van
geneeslnmdige verstrekkingen en van
uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of uitkering voor begrafeniskosten,
en slechts een van d ie toelagen kunnen
omvatten;
Overwegende anderzijds dat genoemde
wet in artikel 70, § 2, zoals het is gewijzigd bij ar·tikel 32 van de wet van
8 april 1965, onder meer b epaalt dat de
verzekeringsprestaties niet kunnen worden genoten sam en m et de schadeloos-

stelling voortvloeiende uit een andere
wetgeving, wanneer de schade waarvoor
een beroep gedaan wordt op die prestaties van de ziekte- en inva.liditeitsverzekering, door het gemene recht of door
een andere wetgeving is gedekt, met dien
verstande echter dat de rechthebbende
in elk geval een som moet ontvangen
die ten minste gelijk is aan het bedrag
van de verzekeringsprestaties ;
Overwegende dat uit al deze wettelijke bepalingen volgt dat cumulatie van
gem eenrechtelij ke schadevergoed ingen en
van vaste vergoedingen verboden is,
wanneer beide voor een zelfde schade of
gedeel te van schade worden toegekend,
met dien vet·stande r:lat de rechthebbende
in elk geval een som moet ontvangen die
ten minste gelij k is aan de prestaties van
de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
Overwegende dat h et hof van beroep
erop gewezen heeft dat de uitbetalingen
van het ziekenfoncls aan eiser uitkeringen
wegens arbeidsongeschiktheicl waren, die
volgens het gem ene recht ten laste kwamen van degene die de schade heeft
veroorzaakt, en h et arrest, dat regelmatig
met r edenen is omkleed, clus wettelijk
heeft beslist dat de eerste rechter d e
bedragen door het ziekenfonds als vergoeding voor de sch acle uitbetaald,
terecht h eeft afgetrokken van het bedrag
van de sch adevergoeding w'aartoe hij
eiser veroordeelt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
15 maart 1971. 2e · kamer. Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Paul
Mahaux, eerste advo caat-generaal.
Pleite1· , de H. Fally.
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1° BLOEDPROEF.-

TWEEDE ANALYSE
DOOR DE BETROKKENE AANGEVRAAGD
IN DE VASTGESTELDE VORllmN E N
BINNEN DE GESTELDE TERliUJN . ANALYSE NIET UITGEVOERD BINNEN DE
GESTELDE TERMIJN . GEVOLGEN .

.2° BLOEDPROEF. -

ANALYSE. VERWEER TEN BETOGE DAT DE U I 'l:SLAGEN

-680VAN DE ANALYSE KONDEN BEINVLOED
ZIJN DOOR DE VERZORGING DIE DE
BE~AAGDE
VOOR DE
BLOEDPROEF
HEEFT GEKREGEN . VERWEER NIET
BEANTWOORD. VEROORDELING NIET
REGELMATIC+ MET REDENEN OMKLEED.

1° Is een twe.ecle analyse vcm het genomen
bloeclmonste1· aangev1·aagcl in cle V01"men
en cle te1·mijn gestelcl bij cle a1·tileelen 9
en 10 van het lcon•:nlclij le beslttit van.
10 jtmi 1959 e?'b is cleze anctly8e cloo1•
het e1·lcencl labomtorium niet ve1-richt
binnen cle bij het tweecle m·tikel voo1·gesch1·even tennijn, zoncle1· clat cleze toestand ctan cle betrokleene lean wonlen
ve1·weten, clan moet cleze cle noclige
staJJpen doen om cle a.nalyse te cloen
VI'1Tichten, 01W61'schillig of het vm·zoek ctl
clan niet bij het labomtorium is toegeleomen ; het staat hem niet V1·ij een
afzoncle7·lijle ve1·zoek aan een ancle1·
e1·kencl labo1·ato1·ium te 1·ichten (1).

artikel 10, lid 4, van het verkeersreglement, niet ontvankelijk is ;
Over het eerste middel, hierui.t afgeleid
dat het b estreden vonni.s geen uitspraak
doet over de afwezigheid, i.n het dossier,
van de controle-analyse di.e eiser gevorderd had toen hi.j werd gedagvaard om
voor de politierechtbank te verschijnen,

RET HOF;- Gelet op het b estreden
vonnis, op 17e april 1970 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik;
Overwegende dat eiser zijn voorziemng gericht h eeft tegen de strafrechtelijke beschilddngen van het vonnis ;
Dat de voorziening, in zover zij gericht
is tegen de b eschikking waarbij eiser is
vrijgesproken van de overtreding van

te1·wijl, op het ogenblik waarop d e
afgevaarcligde van de prom.u·em· des
Konings hem k ennis heeft gegeven van
de uitk01nsten van d e eerste analyse,
eiser zijn bezwa ren heeft naar voren
gebracht en zijn voornem en h eeft te
kennen gegeven een tweede analyse te
laton v errichten en hij zijn desbetreffende
verzoek tot oen erkend laboratorium
h eeft gericht, buu1.en de termijn en in
de vormen voorgeschreven bij de artikelen _9 en 10 van het koninklijk besluit
v an 10 jm1.i 1959, en hij onder dezelfde
wettelijke omstandigheden een afsclU'ift
va.n dit verzoek heeft doen toekomen
aan de magistraat die h em kennis h ad
gegeven van de uitkomsten van de
analyse :
Overwegende dat eiser bi.i conclusie
voor de correctionele rechtba.nk heeft
doen gelden d at hij birmen de termijn
en in de vormen, voorgeschreven bij d e
artikelen 9 en 10 van het koninklijk
besluit van 10 juni 1959, een tweede
analyse van h et van hem genomen
bloedlnonster had gevraagd en dat, toen
d e zaak naar de politierechtbank wercl
verwezen, die analyse ni et binnen de bij
artikel 10, lid 3, gestelde termijn door
het erkende laboratorium werd verricht,
maar dat hij tijdens het geding hetzelfde
verzoek h a d gericht tot een ander erkend
laboratorium, d at die ' analyse wei had
verricht;
Overwegencle dat het bestreden vonnis
erop wijst dat het tegenbewij s van h et
bloedalcoholgeh alte dat nit de tweede
analyse is gebleken, weliswaar moet
worden geleverd in de vonnen en ond er
de voorwaarden b epaalcl bi.i de artikelen 9
en 10 van het koninklijk besluit van
10 juni 1959, maar dat d e schending van

(1) R aadpl. ca.ss., 7 december 1964 (Bull.
en PAsiC., 1965 , I , 349) en 20 juli 1967 (A1'1'.
cass., 1967, blz. 1324).
Ovm• het punt dat een tweede analyse
v an het afgenomen bloecl mqet worden aangevraagd in de vormen en binnen de termijn gesteld bij de artikelen 9 en 10 van
het koninklijk besluit van 10 juni 1959,
raadpl. ca.ss., 9 september 1963 (Bttll. en

PASIC., 1964, I, 29) en 25 september 1967
(A?'1". cass., 1968, blz. 128) ; h et staat h et
erkend, met deze a n alyse belast laboratorhrm
of cle betrokkene, die cle an alyse heeft aangevraagd, vrij aan h et laboratorium waar de
eerste analyse is verricht de overzencling van
het bloeclmonster te vragen. lVIen raadplege
hiervoor het tweede van cle vorenvermelcle
arresten.

2o Niet 1·egelmatig met 1·eclenen omlcleecl

is cle beslissing, clie cle belclaagcle ve1·oonleelt wegens ove1·tncling van m·tilcel 34, 1°, van cle wet op het wegve1"leee1·
(coonlinatie van 16 mam·t 1968), zoncle1·
te antwoonlen op clezes .ve1·wee1· ten
betoge clat cle ttitslagen van cle analyse
van het genomen bloeclmonste1· leon
be'invloecl zijn cloor cle ve1·zo1·ging clie hij
v661· cleze bloeclafneming heeft gelc1·egen.
(Grondwet, art. 97.)
(COLLARD.)
ARREST

(ve1·taling).
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-681die vormen en voorwaarden en de eruit
volgende nietigheid generlei invloed kcmnen hebben op de eerste analyse die
regelmatig verricht is op vordermg van
de procureur des Konings ; rlat immers
nit de opzet en de bewoordingen van
genoemd artikel 10 blijkt dat de tweede
analyse moest worden verricht op initiatief a ileen van beklaagde, handelende
voor zijn verdediging met evenveel ijver
als de opcnbare partij voor de beschuldiging;
Dat het vonnis hieruit afleidt dat de
conclusie van eiser niet gegrond is, in
zover zij ertoe strekt de eerste analyse,
hoewel regelmatig verricht, als nietig te
doen verwerpen wegens schending van
de rechten der verdediging en dat de
tweede analyse, buiten de voorgeschreven termijn en " door een niet beedigd
deslmndige >> verricht, nietig is en derhalve als 1zodanig niet in aanmerking kan
worden genomen ;
Overwegende dat, wat ook de waarde
zij van sommige van die overwegingen,
het vonnis aldus uitspraall:: doet op de
conclusie van eiser, alsmede over de
gevolgen van de afwezigheid in het
dossier, van een tweede analyse, toen de
zaak naar de politierechtbank werd
verwezen;
Dat het middel feitelijke grondsla.g
mist;
Over het tweecle en het derde middel
san1en,
het tweede, hieruit afgeleid dat h et
vonnis beslist dat eiser, die om een
tweede analyse verzocht had, erop moest
letten dat deze regelmatig werd verricht,
tenvijl artikel 10 van het koninklijk
besluit van 10 juni 1959 aan betrokkene
slechts tvvee verplichtingen oplegt, die
eiser regelmatig is nagekomen, met
na.m e, bij aangetekende brief binr1en de
wettelijke termijn een verzoek aan een
erkend la.b oratorium te sturen,, en tegelijkertijd bij aangetekende brief een
afschrift te zenden aan de magistraat die
de in artikel 9 van voornoemd koninldijk
besluit bepaalde kennisgeving heeft gedaan ; terwijl de erkenning van de
laboratoria geschiedt, door de Koning
onder wel bepaalde voorwaarden en op
advies van de procureur-generaal bij het
hof van beroep in walks gebied het
laboratorium is gevestigd, zodat eiser
mocht verwachten dat h et laboratorium
de hem opgedragen taak zou volbrengen ;
het erkend laboratorium, regelmatig bij
aangetekend . schriJv~n van het verzoek
........

l... . . .

..

..........

zoeker de uitkomsten hiervan moet laten
kennan en de r echterlijke overheid van
deze mededeling ·moet in kennis stellen,
en voornoemd artikel 10 verzoeker niet
verplicht zich op de hoogte te stellen
van de uitkomsten van de controle en
na te gaan of het erkend laboratorium
aan de procureur des Konings heeft laten
weten dat de uitkomsten aan verzoeker
meegedeeld zijn ;
het de1'Cle, hiernit afgeleid dat het
niet in acht nemen van de voorschriften
van artikel 10, lid 3, van hetzelfde
koninklijk besluit eiser niet in de mogelijklleid heeft gesteld het tegenbewijs te
leveren waartoe hij gerechtigd was en
dat zodoende de rechten der verdediging
zijn geschonden :
Overwegende dat, luidens de artike9 en 10 van het koninklijk besluit
van 10 juni 1959, de betrokkene die een
tweede analyse van het bloedmonster
wil laten verrichten, van dat recht moet
gebruik maken binnen vijftien dagen,
te rekenen van de dag der kennisgeving
van de uitkomsten van de analyse, verricht op vordering van de rechterlijke
overheid, en bij een ter post aangetekende
brief dat verzoek aan het door h em
gelwzen erkend laboratorium of aan een
in zulk laooratorium werkend deslumdige
moet sturen ; dat hij terzelfdertijd bij
aangetekende brief een afschrift van dat
verzoek moet sturen aan de overheid
die heeft k6lmis gegeven van de uitkomsten van de eerste analyse ;
Overwegende dat luidens het tweede
van die artikelen het verzoek en de
toezending worden geacht te zijn gedaa.n
ten aanzien van het gekozenlaboratorium
of van de gekozen desklmdige de dag
na die waarop de afgifte ter post heeft
plaatsgehad, zon- en feestdagen en hiermee gelijkgestelde dagen daari~1 niet
begrepen ; dat de uitkomsten van. de
analyse aan de betrold{ene door h et
Jaboratorium of de deskundige moeten
worden overhandigd v66r het verstrijken
van een termijn van vijftie~1 dagen, te
rekenen van het ontva~1gen van het
verzoek, en dat de rechterlijke overheid
terzelfdertijd door voonneld laboratorium of deskundige van deze mededeling
in ken.nis moet worden gesteld ;
Overwegende dat uit het geheel van
die bepalingen blijkt dat, wanneer een
regelmatig aangevraagde tweede analyse
niet binnen de gestelde termijn is verricht, zonder dat die toestand aan " de
betroldmne n kan worden verweten, deze
le~l

..
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;
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de ~wdige stappen moet doen om de
analyse te doen verrichten, o~~verschillig
of het verzoek al dan niet bij het laboratorium of bij de deskundige is toegekomen;

Dat het vonnis dat er slechts op wijst
dat geen rekening gehouden moet worden
met de tweede analyse daar zij nietig
is, niet antwoordt op dat verweer;
Dat het middel gegrond is ;

Overwegende dat uit de redegeving
van het vonnis blijkt dat eiser, in plaats
van aldus te handelen, zich tot een ander
erkend laboratorimn heeft gericht buiten
de termijn voorgeschreven voor het
verzoek mn een tweede analyse ; dat de
analyse die op dat verzoek is verricht,
noodzakelijk nietig was wegens te late
indiening van het verzoek ;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vom~is, behalve voor zover het uitspraak doet over de schending van
artikel 10, lid 4, van het wegverkeersreglement en over de geldigheid van de
analyses ; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest ;
veroordeelt eiser in de helft van de
kosten en laat de andere helft ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Hoei, zitting houdende in hager beroep.

Dat hieruit volgt dat, als er geen tweede analyse op geldige wijze is verricht,
die omstandigheid, te wijten aan het
feit dat eiser verkeerdelijk een beroep
heeft gedaan op een tweede laboratorimn
in plaats van het aanvankelijk aan_geschreven laboratoritm~ te verzoeken op
zij~~ verzoek in te gaan, de geldigheid van
de analyse, regehnatig verricht op vordering van het openbaar ministerie, ~~iet
heeft kunnen aantasten of de rechten
van verdediging van eiser niet heeft
lnu~nen schenden ;
Dat de middelen niet gegrond zijn;
Over het vierde middel, hieruit afgeleid dat het vonnis niet antwoordt op
eisers verweer luidens hetwelk de geneeskm~dige verzorging, die hij na het ongeval
heeft gekregen, de snelheid van de verwijdering van de alcohol uit het bloed
heeft kunnen bei:.nvloede.n tussen het
tijdstip van het ongeval en dat van de
bloedafneming, terwijl het de taak van
de correctionele rechtbank was, aan de
hand van dienstige inlichtingen, te oordelen over de mate waarin het bloedalcoholgehalte zich tussen die twee tijdstippen heeft gewijzigd :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
voor de correctionele rechtbank betoogde, dat bij de beoordeling van de uitkomsten van de verrichte analyses rekening moest worden gehouden met de
omstandigheden die zich tussen het
ongeval en de bloedafneming hebben
kmmen voordoen, wanneer zij door hm~
aard de uitkomst van de analyse kunnen
bei:nvloeden, zoals de aan de bestuurder
verstrekte verzorging ; dat hij verklaarde
v66r de bloedaf~~eming verzorging te
hebben gekregen, onder meer anesthesie,
en hieruit a:fleidde dat de invloed van die
verzorging op het metabolisme van de
alcohol de berekening van het op het
o\Se~bl,ik, v~n het"' ~ngeval aanw,ezige

15 maart 1971. 2e kamer. Voo1·zitte1' en Ve1·slctggeveT, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkltticlencle conclus1:e, de H. Paul
Mahaux, eerste advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Philippart de Foy (van
de balie bij het Hof van beroep te Luik).
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1° WEGVERKEER.- WEGVERKEERSREGLEl\'J:ENT VAN 14 MAART 1968,
.ARTIKEL 2, 4°. - EEN ENKEL KRUIS·
PUNT OF OPEENVOLGENDE KRUISPUNTEN. - BEOORDELING DOOR DE FElTEN·
REOHTER.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZ.AKEN.IN OONOLUSIE VOORGESTELD VERWEER
DAT TER ZAKE NIET li'IEER DIENENDE
IS WEGENS DE VASTSTELLINGEN VAN
DE REOHTER. - GEEN VERPLIOHTING
VOOR HEM EROP TE ANTWOORDEN.

3° TUSSENKOMST.
CASSATIEGEDING.- STRAFZAKEN.- DEFINITI);;VE
VEROORDELINC+ OP DE STRAFVORDERING
EN NIET·DEFINI'I'IEVE OP DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. - _VOOR·
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE
EERSTE BESLISSING. - TUSSE.NKOl\'IST
V.AN DE BURGERLIJKE PARTIJ EN IN·
DIENING DOOR DEZE PARTIJ VAN EEN
MEMORIE VAN ANTWOORD OP DE VOOR·
ZIENING. - 0NTVANKEI,IJKHEID.
4o VOORZIENING IN CASSATIE.
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TIEVE VEROORDELING OP DE STRAFVORDERING EN NIET-DEFINITIEVE OP DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VOORZIENING
VAN
DE
BEKLAAGDE
TEGEN DE EERSTE BESLISSING.
l\llEMORIE INGEDIEND DOOR DE BURGERLIJKE
PARTIJ.
0NTVANKELIJKE
l\I.El\'WRIE. KOSTEN.

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvorderi~1.g
ingesteld tegen de verweerder, medebehlaagde :

1° De feitenrechte?" beoonleelt op onaan tastba?·e wijze of de plaats waa1· c!en of
meer openba1·e wege1i samenlopen een
enlcel en zelfde le1·uispt<nt of ve1·schillende
opeenvolgende lc1·uispunten vo1·mt ( 1).
(W'egverkeersreglement van 14 maart
1968, art. 2, 4°.)

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen eiser :

2° De 1·echter is niet e1·toe gehouden ande1·s
te antwo01·den op een in conclusie voorgesteld ve1·wee1·, dat ter zalce niet mee1·
dienende is wegens de vaststellingen van
zijn beslissing (2). (Grondwet, art. 97.)

3° vVannee1· de belclaagde, die clefinitief op
cle st1·afvonle1·ing en bij voo?Taacl op de
bU1·ge1"lijlce 1"echtsv01·de1·ing is ve1·oo1·deeld, zich in cassatie voo1·ziet tegen de
em·ste beslissing, dan is de bu1·ge1·lijlce
tJartij ontvanlcelijlc om in het cassatiegeding tttssen te lcomen en een memo1·ie
van antwoo1·d op de voo1·ziening in te
clienen (3). (Impliciete oplossing.)
4° Wannee1· de belclaagde, die definitief
op de stmfvonle?·ing en bij voo1·1·aad
op cle btwge1"lijlce 1"echtsvonle1·ing is veroonleelcl, zich in cassatie voo1·ziet tegen
de ee1·ste beslissing, dan is de bu1·ge1"lijlce
pm·tij ontvanlcelijlc om een memo1·ie van
antwoonl op de voo1·ziening in te dienen ;
in geval van ve1·werping van de voo?·ziening, vallen de lcosten van deze mern01·ie
ten laste van de eise1· (4).
(RAE~IACKERS, T. HERTVELD.)

ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 juni 1970 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de strafrechtelijke beschikkingen van het arrest ;
(1) Cass., 2 oktober 1961 (Bttll. en PAsiC.,
1962, I, 133) en 24 maart 1964 (ibid., 1964,
I, 817).
(2) Cass., 4 januari 1971, sup1·a, biz. 420;

Overwegende dat eiser niet bevoegd
is om zich in cassatie te voorzien tegen
die beslissing waarbij verweerder wordt
vrijgesproken;

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 2, inzo~1.derheid 2,
1o en 4°, 7, inzonderheid 7-2, 16 en
104bis van het koninklijk besluit van
14 maart 1968 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
418 en 420 van het Strafwetboek en 97
van de Grondwet,
doonlat het bestreden arrest de telastlegging van onopzettelijk toebrengen van
slagen en verwondingen aan Hertveld
bewezen verklaart tegen eiser, op grond
dat laatstgenoemde, die op de Landsroemlaan in de richting van de Keizer
Karellaan reed, het groene licht is
voorbijgereden rechts van hem ter hoogte
van de halfcirkelvormige rijbaan die
de Landsroemlaan, de Broustinlaan, de
Sermonlaan en de Hm·tog J anlaan verbindt ; hij aldus beschermd was tot aan
het andere verkeersteken aan het einde
van de Sermonlaan, hetwelk op rood
stand ; er voorbij laatstgenoemd teken
in de richting gevolgd door eiser geen
ander verkeersteken meer was en hij,
bij het oprijden van het kmisptmt van
de Landsroemlaan en de Hertog J anlaan,
voorrang moest geven aan het voertuig
van Hertveld, dat, rechts van hem, uit
de Hertog Janlaan kwam gereden, wat
hij niet heeft gedaan,
te1·wijl eiser in zijn regelmatige conclusie in hager beroep stelde dat een
kruispunt het punt van samenkomst is,
niet aileen van twee of meer rijbanen,
maar van twee of meer openbare wegen,
dit wil zeggen de oppervlakte afgebakend
door de denkbeeldige lijnen in het verlengde van de voorgevels of afsluitingen
van de gebouwen of eigendommen la.ngs
de openbare wegen op de plaats waa.r

(3) Argt. cass., 6 februari 1956 (Bttll. en
PASIC., 1956, I, 575) en 6 januari 1969 (.An· .
cass., 1969, biz. 418).
(4) Cass., 6 januari 1969 (.A1-r. cass., 1969,
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deze elkaar ontmoeten en sam.enlopen,
Overwegende dat het hof van beroep,
en hieruit afl.eidde dat hij bij groen licht aldus steunende op de plaatsgesteldheid,
het enige kruispunt was opgereden, met op onaantastbare wijze heeft geoordeeld
name dat gevormd door het pLmt van dat het kruispunt, gevormd door d e
samenlmmst van de Landsroemlaan, die samenkomst van de Landsroeml aan met
hij volgde, met verschillende r echts van de Hertog Janlaan, 1noet worden onderhem uitlopende wegen, te weten de scheiden van h et kruispunt gevormd
Jacques Sennonlaan en de H artog Jan- door de samenkomst van eerstgenoemde
laan, vermits de gevellijn van de huizen laan met de Sermonlaan, de Broustinlaan
aan zijn rechter kant begint t er hoogte en de rijbaan gelegen ter hoogte van het
van het voorbijgereden groene licht groene licht dat eiser was voorbijgereen rechts van hem eindigt ter hoogte den ; dat het arrest aldus ammeemt dat
van het hoekgebouw dat a ls cafe client ; het kruispunt dat eiser was opgereden,
terwijl het bestreden arrest op die con- niet een enkel kruisptmt was, zoals deze
clusie geen passend antwoord geeft en beweerde, zodat het regelmatig eisers
inzonderheid in het onzekere laat of verweer verwerpt ;
h et de de:finitie van h et kruisplmt
Overwegende dat het hof van beroep
door eiser voorgesteld, aanneemt, 1naar
van oordeel is dat de gevellijn van de de feitelijke gegevens omschrijft op
rechts van hem gelegen lmizen niet ter grand waarvan het beslist dat d e Landshoogte van het voorbijgereden groene roemlaan vanaf het groene licht, dat
licht began en rechts van h em eindigde eiser was voorbijgereden, tot aan de
ter hoogte van het als cafe dienende samenloop met de Hertog J anlaan twee
hoekgebouw, dan wel intege11deel deze opeenvolgende luuispunten vormde, zode:finitie verwerpt, zodat het niet regel- dat het geen verder antwoord diende te
geven op de de:finitie van h et kruispunt
matig met redenen is o111;kleed :
die eiser had gegeven tot staving van
Overwegende dat eiser bij conclusie zijn stelling dat er slechts een enkel
in hager beroep zijn verweer, zoals het kruispunt was, vennits die definitie niet
middel h et aanstipt, hierop grondde, ter zake dienend is ;
dat het kruispunt dat hij, bij groen licht,
D at het middel niet kan worden aanwas opgereden, een enkel kruisplmt was,
gevormd door de samenkomst van de genomen;
En overwegende dat de substantiele
Landsroemlaan, die hij volgde, met v erschillende rechts van hem uitlopende of op straffe van nietigheid voorgeschrewegen, te weten de Broustinlaan, de ven vormen nageleefd zijn en dat de
Sermonlaan en de H ertog J anlaan, beslissing overeeukmnstig de wet is ;
vermits de gevellijn van de huizen aan
Overwegende dat het arrest eiser prozijn rechter kant begint ter hoogte van
visioneel tegenover de burgerlijke partij
het voorbijgereden groene licht, en eindigt ter hoogte van het hoekgebouw H ertveld v eroordeelde en alvorens over
de andere punten van de zaak uitspraak
dat als cafe client;
Overwegende dat, na erop te hebben te doeu, eeu ouderzoeksmaatregel beval,
gewezen dat het groene licht dat eiser zodat deze p artij outvankelijk was om
een me1norie van antwoord op d e voorwas voorbijgereden, ter hoogte was geplaatst van de halfcirkelvormige rijbaa.n ziening in te dieuen , hoewel de voorziedie achtereenvolgens de Lanclsroemlaan, ning niet tegen h aar in die hoedanigheid
waarop eiser reed, de Broustinlaan, de was gericht ;
Sermonlaan en de Hertog Janlaan verOm die redeneu, verwerpt de voorziebindt, het arrest va.ststelt dat eiser ning; veroordeelt eiser in de kosten.
aldus beschermd was vanaf dat groene
licht tot aan het andere verkeersteken
15 maart 1971. 2e kamer.
aan het einde van de Sermonlaan,
V oo?·zitte?' en Ve?·slaggeve?·, Baron Rih etwelk op rood stand, en dat er voorbij
laatstgenoemd teken in de door eiser chard, raadsheer waarnemend voorzitter.
gevolgde richting geen ander verkeers- - Gelijlcluidende conclttsie, d e H. P. Mat eken meer was ; dat het arrest daarna haux, eerste ad.vocaat-geueraal. - Pleizegt dat eiser bij het oprijden van . te?·s, de HR. D eBruyn en Van R yn.
<< het kruisptmt » van de Landsroemlaan
en de Hartog J anlaan voorrang 1noest
geven aan verweerder die , rechts van
hAm
nit. l<~.».ht.O'P.nnRmnA l an.n kwam
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16 maart 1971.

CASSATIEBEROEP.
VoRliL
TUCHTZAAIL VOORZIENING TEGEN
EEN BESLISSING VAN DE GEll'i:ENGDE
RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE VAN
APOTHEKERS.- KONINKLIJK BESLUIT
Nr. 80 VAN 10 NOVEMBER 1967. VOORZIENING NIET TER KENNIS GEBRACHT VAN DE :MINISTER TOT WIENS
BEVOEGDHEID VOLKSGEZONDHEID BEIIOORT. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is het cassatiebe1·oep
ingestelcl oncle1· cle gelcling van het
koninklijlc besluit n1·. 80 van 10 novembe1' 1967 bet1·efjencle cle 01·cle van
apotheke1·s, tegen een beslissing van cle
gemengcle 1·aacl van be1·oep van die 0Tcle
die niet te1' kennis is gebmcht van cle
ministe1· tot wiens bevoegclheicl Vollcsgezonclheid behoo1·t (1). (Kon. besluit
nr. 80 van 10 novmnber 1967, art. 26,
20.)

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 maart 1971. 2e kamer. Voo1·zittm· en Ve1·slaggeve1·, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijlcluiclencle concl~tsie, de H. Depelchin, advocaat-generaal.
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16 maart 1971.

1° UITLEVERING.- VERDRAG

TUSSEN
BELGIE EN DE VERENIGDE STATEN
VAN AMERIKA, ARTIKEL 1. VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAl"< HET
ll'llSDRIJF. BEGRIP.

2° UITLEVERING.- VERDRAG

TUSSEN
DE VERENIGDE STATEN VAN Aii'I:ERIKA
EN BELGIE, ARTIKEL 1. V AST STEL LING VAN HET BESTAAN VAN HET
lVIISDRIJF . DRAAG\VIJDTE VA-.'< DIT
BED~:G.

(VAN POUCKE, T. ORDE VL"< APOTHEKERS.)
ARREST.
RET HOF ; Gelet op de bestreden
beslissing, op 21 april 1970 gewezen
door de Nederlandstalige gemengde raad
van beroep van de Orde der apothekers ;

Over de grond van niet-ontvankelijkheid ambtshalve afgeleid uit de schending van artikel 26-2° van het koninklijk
besluit nr. 80 van 10 november 1967 :
Overwegende dat eiser, bij aangetekend stuk van 8 mei 1970, voorziening
in cassatie instelde tegen evengenoemde
beslissing, doch dat hij, in strijd met het
voorschrift van bovengemeld artikel,
toepasselijk sinds 1 april 1969, het
bewijs niet overlegt dat hij de voorziening
op de bepaalde wijze en binnen de
gestelde termijn ter kennis heeft gebracht van de minister tot wiens bevoegdheid de volksgezondheid behoort ;
dat de voorziening, dienvolgens, niet
ontvankelijk is;
(1) Vergelijk cass., 21 september 1970,
sup1·a, biz. 62. De cassatie-procedure, ·bepaald in artikel 26 van het koninklijk besluit
nr. SO van 10 november 1967, is vanaf9 augustus 1970 vervangen door die van artikel 67,
§ 1, van de wet van 15 juli 1970 tot wijziging
van de wet van 10 oktober 1967 houdende

bepalen clat cle ~titlevm·ing
alleen zal plaatsvinclen inclien het bestaan van het misd1·ijj zodanig is vastgestelcl (upon such evidence of criminality) dat de wetten vcm hetland waa1· de
voo1·tvlw;htige of de ve1·volgcle pm·soon
zal woTclen .gevonclen, zijn hechtenis en
be1·echting zouclen 1'echtvaa1·cligen ingeval
het jeit alclaa1· was gepleegd, ve1·eist a1·tilcel 1 van het Ve1·clmg van 26 olctobe1·
1901 tussen Belgie en de Ve1·enigcle
Staten van Ame1·ika voo1· cle oncle1'linge
uitleve1·ing van voo1·tvluchtige misdadige1'S (2) enkel dat ~tit het geheel van cle
voo1·gelegcle bewijzen volcloencle bezwa1'en blijken en niet dat het misd1·ijj
bewezen is (3).

1o Doo1· te

2o Het becling van het Venlmg van
26 olctobe1· 1901 tussen Belgie en cle
Ve1·enigcle Staten van Ame1·ika vooT
de oncle1·linge uitleve1·ing van voo1·tvluchtige misdadige1·s, volgens hetwelk de
~titleve1·ing alleen zal plaatsvinden inclien
het bestaan vcm het misd1·ijj zodanig is
vastgesteld (upon such evidence of
palingen; dit artikel wijzigt voornoemd artikel 26.
(2) Belgisch 8taatsblad, 29-30 juni 1902.
(3) Over het begrip « evidence , in het
strafrecht van de Vereuigcle Staten van
Amerika, zie : Wha1·ton's C1·iminal Ev-idence,
12• uitgave, bd. I, blz. 8 en vlg (Rochester,
New-York, The Lawyers co-operative Publish-
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land wam· de voo1·tvl~tchtige of de ve?'volgcle pe?'soon zal wonlen gevonclen,
ziJn hechtenis en be1·echting zow!en
?'echtvaanligen ingeval het jeit aldaa1·
was gepleegcl (a1·t. 1), shtit niet in clat
clegene wiens ~titleve1·ing doo1· de Rege?'in g van de V e?'eni gde Staten gevmctgcl
wonlt op g1·ond van een ctanhouclingsbevel, ~titgevaanligcl cloo1· cle bevoegde
ove1·heid van dit land, in Belgie doo1·
een onde?'Zoelcs?·echte?' moet wonlen onde?'vmctgcl voonlat dit ctanhoudingsbevel
u.itvoe1·bam· ve1·klaanl wonlt cloo1' de
?'aadkame?'.
(WIDAWSKI.)
ARREST.

RET I-IOF ; - Gelet op het bestreden
.arrest, op 22 december 1970 door het
I-Iof van beroep te Brussel, ka1ner van
inbeschuldigingstelling, gewezen;
Overwegende dat dit arrest een beschikki~Ig bevestigt, op 27 november
1970 verleend door de Raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te A.ntwerpe1I, waarbij, in het raam van een
uitleveringsprocedm·e, een bevel tot aanhouding in de Verenigde Staten door de
bevoegde overheid ten laste van eiser
afgeleverd, uitvoerbaar wordt verklaard;
dat dit bevel verleend werd wegens
feiten welke in het procedm·estuk genaamd " indictment n worden verhaald
en welke 11aar luid van dat stuk in het
" Vvesterndistrict of Texas n alsmede
elders, zoude~1 zij1l gepleegd; dat bedoelde feiten werden omschreven : 1° in het
bevel tot aanhoudi11g als " conspiracy to
receive, conceal and transport heroin,
in violation of title 21, United States
Code, section 174 n, 2° in de beschikking
van de Raadkamer als " herhaalde feiten
van mededaderschap aaii onwettige handel en invoer van verdove11de middelen
(heroi:ne) in de Verenigde Staten van
Amerika »;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1 en 7
van het uitleveringsverdrag, gesloten op
26 oktober 1901 tussen Belgie en de
Verenigde Stat~n van Amerika, bekendgemaakt i1l het Belgisch Staatsblad van
29-30 juni 1902, 3 van de wet van
15 maart 1874 op de uitleveringen,
47 tot en met 112, 127 tot en met 134
van het Wetboek van s~1:afvor<:{ering,

op de voorlopige hechtenis, 5, inzonderheid 5, 1, c, en 5, 2, van h,et Verdrag
tot vrijwaring van de rechten van de
nlens en de fundamentele vrijheden,
goedgekem·d door de wet van 13 mei
1955, 7 en 97 van de Grondwet,

doonlctt ter bevestiging van de beroepen beschikking, waardoor uitvoerbaar
wordt verklaard het bevel tot aanhouding, dat op 14 oktober 1970 door de
Amerikaanse autoriteiten tegen eiser
werd verleend, het bestreden arrest laat
gelden onder meer de verklaring, op
29 oktober 1970 onder eed afgelegd door
een genoemde Manuel Suarez Dominguez, zegt dat de onderzoeksrechtsmachten die gelast zijn de titel van hechtenis
uitgaande van de gerechtelijke instanties
van het verzoekende land uitvoerbaar te
verklaren, niet gemachtigd zijn de bewijskracht te onderzoeken van de stukken
tot staving bij het verzoek gevoegd noch
de schuld van de persoon waarvan de
uitlevering wordt gevraagd en beslist
dat ter zake, de voorwaarden en wettelijke formaliteiten voorgeschreven namelijk door de artikelen 1, 34°, en 3 van de
wet van 15 maart 1874 en door het
verdrag tot uitlevering, bestaande tussen
Belgie en de Verenigde Staten va~1
Alnerika, voorhanden zijn en werden
nageleefd,
teTwijl : 1° de uitlevering die door de
Alnerikaanse Regering aan de Belgische
wordt gevraagd aileen kan plaatsvinden
i1ldien het bestaan van het misdrijf,
wegens hetwelk de uitlevering is gevraagd, zodanig is vastgesteld dat de
wetten van het land waar de voortv luchtige of de vervolgde persoon zal
worden gevonden - ten deze, de Belgiselle wette11 zijn hechtenis en
berechting zouden rechtvaardigen ingeval
h et feit aldaar was gepleegd ; de Belgische
onderzoeksgerechten, die geroepen zijn
om een door de Amerikaanse autoriteiten
met het oog op uitlevering verleend
bevel tot aanhoudi11g uitvoerbaar te
verklaren, derhalve noodzakelijk onder
meer moeten onderzoeken of dusdanig
vereiste is vervuld in het hw1 voorgelegd
geval, hetgeen uiteraard impliceert dat
zij gemachtigd zijn de bewijskracht te
onderzoeken van de stukken tot staving
bij het verzoek gevoegd ; terwij l het
arrest, door het tegendeel te beslissen,
inzonderheid artikel 1 van het uitleveringsverdrag, op 26 oktober 1901
gesloten tussen Belgie en de V erenigde
Staten vail Alnerika, artikel 3 van de

f:·

r-·

-687gen en artikel 97 van de Grondwet heeft
geschonden ;
2o artikel 7 van het uitleveringsverdrag
van 26 oktober 1901 vereist dat, wanneer,
zoals ten deze, de persoon wiens uitlevering wordt verlangd, eenvoudig een
wanbedrijf is ten laste gelegd, het verzoek vergezeld zou zijn van een authentiek afschriH van het te zijnen laste
verleend bevel tot aanhouding en van de
verklaringen op grand waarvan dat bevel
is verleend ; het enig stuk dat voorkomt
onder die welke de Regering van de
Verenigde Staten bij haar verzoek tot
uitlevering heeft, gevoegd en dat schijnbaar het karakter van een verldaring
vertoont, de verklaring is onder eed afgelegd door de genoemde Manuel Suarez
Dominguez ; deze verldaring, afgelegd
zijnde op 29 oktober 1970, kennelijk niet
kan worden beschouwd als een verldaring
waarop het bevel tot aanhouding is
verleend, vermits dat bevel 14 oktober
1970 als datum draagt; het arrest geen
enkel ander stuk, daterend van v66r
14 oktober 1970, verm.eldt als zijnde de
verldaring waarop dat bevel tot aanhouding zou zijn verleend ; terwijl onder
verldaringen geenszins mogen worden
verstaan de klacht van de heer Marion
W. Hambrick van het «Bureau of
Narcotics and Dangerous Drugs " van
1 oktober 1970, of het «indictment"
van 13 oktober 1970, en terwijl derhalve het arrest, niet wettelijk heeft
kunnen beslissen dat ter zake, de voorwaarden eJ1. wettelijke formaliteiten,
voorgeschreven namelijk door de artikelen 1, 34°, en 3 van de wet van 15 maart
1874 en door het verdrag tot uitlevering,
bestaande tussen Belgie en de Verenigde
Staten van Am.erika, voorhanden zijn en
werden nageleefd (schending, inzonderheid, van de artikelen 7 van het uitleveringsverdrag gesloten op 26 oktober 1901
tussen Belgie en de Verenigde St,aten van
Amerika, en 97 van de Grondwet);
3° in ieder geval, noch de klacht van
de heer Marion W. Hambrick, noch het
"indictment >> (aanklacht) van 13 oktober 1970, noch de verklaring van Manuel
Suarez Dominguez van 29 oktober 1970
vaststelling inhouden van het bestaan
van het aan eiser ten laste gelegde misdrijf zodanig dat de Belgische wetten
zijn hechtenis en zijn berechting zouden
rechtvaardigen indien het feit was gepleegd in Belgie, en terwijl, dienvolgens,
de onderzoeksgerechten, met het oog
op de uitlevering, het bevel tot aanhouding dat op 14 oktober 1970 door de

Am.erikaanse autoriteiten tegen eiser
werd verleend, niet uitvoerbaar machten verklaren (schending van aile in het
middel aangeduide bepalingen) ;
4° en terwijl eiser noch door een
onderzoeksrechter, noch door een mag.istraat die dezelfde ftmcties uitoefent,
werd ondervraagd (schending van de
wet van 20 april 1874 en van het, Em·opees V erdrag tot bescherming van de
rechten van de mens) :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat zo artikel 1 van het
Belgisch-Amer.ikaans uitleveringsverdrag
vereist dat het bestaan van het misdrijf
zodanig zou zijn vastgesteld dat de wetten van het aangezochte land de inhechtenisnemi.ng en de vervolg.ing voor een
rechtbank zouden rechtvaardigen indien
het misdrijf aldaar was gepleegd, hierdoor
enkel bedoeld wordt dat de bewijsmiddelen voldoende bezwaren 1noeten opleveren ; dat het Verdrag geenszins vereist
dat de schuld zou zijn bewezen ;
Overwegende dat het arrest die bezwaren aanhaalt; dat derhalve de in het
onderdeel vermelde passus nopens de
bewijskracht enkel op de schuldvraag
betrekking kan hebben ; dat het onderdee! dat op een verkeerde interpretatie
van het arrest berust, feitelijke grandslag mist;
·vvat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat nit de derde zin van
het tweede lid van artikel 7 van het
Verdrag blijkt dat een afschrift van de
verklaringen op grand van dewelke het
bevel tot aanhouding werd verleend,
door het verzoekend land moet worden
voorgelegd wanneer het enkel om een
beklaagde gaat ; dat uit de stuld{en
waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat, buiten het bevel tot aanhouding gedagtekend 14 oktober 1970, tevens
een geschrift wordt voorgelegd waar.in de
in het middel vernoemde ambtenaar van
het "Bureau of Narcotics and Dangerous
Drugs>> op 1 oktober 1970, voor een
rechterlijke autoriteit en onder eed verklaart (« states n) welke fei ten aan eiser
worden ten laste gelegd en waarom ; dat
dit geschrift een verldaring uitmaakt
in de zin van artikel 7 van het Verdrag ;
dat het onclerdeel dan ook niet kan
worden aangenomen ;
W at het derde onderdeel betreft
Overwegende dat wat in dit 011.derdeel voorgehouden wordt er op neer-

-688komt de feitelijke beoordeling van de ' waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
rechter te kritiseren waar hij gemeertd de H. Chatel.- Gelijklttidende conclusie,
heeft dat de bezwaren, zoals ze uit het de H. ' Depelchin, advocaat generaal. voorgelegde bewijsm.ateriaal konden wor- Pleite1·, de H. D assesse.
den afgeleid, voldoe~>de wareJ> om, indien
het m.isdrijf in Belgie was gepleegd, eiser
aan te houden en te vervolgen ; dat het
onderdeel dan ook niet ontvankelijk is ;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat de wet van 20 april
1874 op de voorlopige hechtenis niet
toepasselijk is op de procedure voorzien doo1' de artikelen 3 en 5 van de
wet van 15 m.aart 1874 op de uitleve ringen ; dat artikel 1 van het BelgischAmerikaans uitleveringsverdrag enkel
slaat op de bewijsmiddelen in het aanzoekend land ingeroepen en geenszins
de verplichting inhoudt de persoon wiens
uitlevering wordt verzocht, in het aangezocht land te ondervragen ;
En voor zover eiser zich desaangaand
ook zou beroepen op het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de 1nens
en de fundamentele vrijheden te Rome op
4 november 1950 ondertekend, en goedgekeurd door de alde v an de wetge:vende
macht van 13 m.ei 1955, verdrag waarvan
hij artikel 5, inzonderheid 5, 1, c, en
5, 2, als geschonden vermeldt in de
hoofding van het m.iddel :
Overwegende dat de arrestatie of
gevangenhouding van een persoon tegen
welke een uitleveringsprocedm·e hangende is, 1>iet h et voorwerp uitmaakt van
artikel 5, 1, c, maar van artikel 5, 1, j,
van bedoeld verdrag; dat anderzijds uit
de stukken waarop h et Hof vermag acht
te slaan blijkt dat eiser de dag zelf
waarop de beschikking tot uitvoerbaarverklaring van het bevel tot aanhouding
door de raadkamer werd verleend, op
de hoogte werd gebracht van de redenen
van zijn arrestatie e1) van de beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht ;
dat a lclus de bepalingen van artikel 5,
1,j, en 2, van het Verdrag werd voldaan;
dat het laatste onderdeel dan ook niet
kan worden aangen01nen ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van niet.igheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
16 maart 1971. 2 8 kamer. Voo1·zitte1·, de H. D elah ave, raadsheer
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RECHTSREGELING VOOR DE INWER.KINGTREDING VAN DE ARTIKELE N 1140 EN
VOLGENDE VAN HET GERECHTELIJK
WETBOEK. AANVRAAG TOT VOORAFGAANDELIJK VERLOF. 0PTREDEN
VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET HoF
VAN CASSATIE NOODZAKELIJK.

De aanvmag tot voomjgaandeUjlc ve1·loj
om ve1·haal 01J de 1·echte1" ttit te oejenen,
zoals dit v661· de 1• janua1·i 1969, datttm
van de inwe1"lcingt1·ecling van de m·tikelen 1140 en volgende van het Ge1·echtelijlc
Wetboek (1), was bepaald in artilcel 510
van het Wetboek van bu1·gerlijke ?"echtsVO?'de?·ing, moest, om ontvanlcelijk te
zijn, ingeleid worden do01· een ve?·zoelcsch?·ijt getelcencl door een advocaat bij
het Hoj van cassatie (2). (Wet van
4 augustus 1832, art. 31, voor de
periode van v66r 1 november 1968,
datum van de inwerkingtreding van
artikel 478 van het Gerechtelijk Wethoek; art. 478 van dit wetboek sinds
de vermelde datmn.)
(DELRUE .)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift op 21 december 1968 en de
bijlage op 26 december 1968 ter griffie
van het Hof ingediend met aanvraag
tot verhaal op de rechter tegen verschillende rechtscolleges en de leden ervan
en naar aanleiding van de in gezegd
verzoekschrift vermelde zaken ;
Overwegende dat de aanvraag tot
verhaal op de rechter een burgerlijk
geschil is en dus krachtens artikel 478
van het Gerechtelijk Wetboek het optr.e (1) Koninklijk besluit van 4 november 1968,
a rt. 1, 6°, g.
(2) Raadpl. cass., 26 maart 1962 (Bttll. en
PASIC., 1962, !, 830); 19 januari 1970 (.A1·1·.
cass., 1970, blz. 448) .
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den van een advocaat bij het Hof van
cassatie vereist ;
Overwegende dat het verzoekscbrift
van eiser niet door een advocaat bij het
Hof ondertekend is ;
Dat het dienvolgens niet ontvankelijk
is;

instellen te gen de denle aanspmlcelij lee
voo1· het aan zijn we1-lcneme1' ove1·leomen
ongeval, is naa1· de wet bepe1·lct tot het
he1·stel van de we1·leelijlc cloo1· het slachtofje?· of de 1'echtve?·lc?·ijgenden geleden
schade.

Om die redenen, verwerpt b et ver·zoekschrift dat de aanvraag tot verhaal
·op de rechter omvat ; veroordeelt eiser
in de kosten.

{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VERZEKE·
RINGSlVIAATSCHAPPIJ « VERENIGDE PRO VINCJEN », T. NAAl\U.OZE VENNOOTSCHAP
« ETABLISSElHENTEN RAOUL SIMON » EN
EI,OY.)

16 maa rt 1971. 2e kamer. Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1', de H. Rut·s aert, raadsheer waarne1nend voorzitter. - Gel•:jlchtidende conclusie, de H. Depelcbin, advocaat-gener aal.

ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 2 april 1970 door bet Hof
van beroep te Brussel gewezen (2);

:2° De 1·echtsv01·de1'ing die de we1·legeve1·
kmchtens w·tilcel 10, § 1, .5, van de wetten
bet1·efjende het becliendencont1·act, gecoo?·dinee?'cl b~i leoninlelijle besluit van
20 juli 1955, in rle 1Jlaats van het
slachtofje1· of zijn 1'echtve1'lwijgcnclen lean

Gelet op bet middel afgeleid uit de
scbending van de artikelen 10, §§ 1 en 5,
van de gecoordineerde wetten betreffende
het bediendencontract, gewijzigcl bij de
wet van 10 december 1962, 1249, 1250,
1382 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondvyet,
doo1·dat, na te hebben vastgesteld dat
de tot de bindendverklaring van bet
arrest opgeroepen partij, in dienst bij
verweerster, ten gevolge van een verkeersongeval waarvoor een verzekerde
van eiseres gebeel aansprakelijk werd
geacht, een totale arbeidsongeschiktheid
gedurende dl·ie weken h eeft opgelopen
en dat verweerster hem voor die periode
zijn gewone wedde beeft betaald, dit
is een bedrag van 152.310 frank, het bestreden arrest eiseres beeft veroordeeld
dit bedrag aan verweerster terug te
betalen, en dit op grond van artikel 10,
§ 1, van de gecoordin eerde wetten
betreffende bet bediendencontract, waarbij aau de bediende, die h et slacbtoffer
is van een ongeval, gedurende de eerste
dertig dagen van zijn arbeidsongeschiktbeid bet recbt op de door de overeenkomst bepaalde bezoldiging wordt toegekencl, en op grond van § 5 van betzelfde
artikel, waarbij de werkgever van het
slachtoffer bet r echt heeft een recbtsvordering in te stellen tegen derden die
voor het ongeval aansprakelijk zijn,
te1·wijl, ee1·ste oncle.·deel, de rechtsvordering van de werkgever tegen de voor
bet ongeval aansprakelijke derde naar

(1) Over het begrip « midclel clat !outer in
rechte is », raadpl. cass. , 5 mei 1955 (Bull.
en PASIC., 1955, I, 967), de noot en cle conclusie
van het openbaar ministerie aangehaald in

noot 4 onder dit arrest, alsmede cle noot
getekend J. L . onder cass., 10 november
1932 (ibid., 1932, I, 303).
(2) PAsiC., 1970, II, 163.
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1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER·
LIJKE ZAKEN. - Nmuw :MillDEL. MIDDEL DAT LOUTER IN RECHTE IS. BEGRIP.
:2° HUUR V Al'f WERK. - ARBEIDS·
OVEREENKO:MST. - ARBEIDSOVEREEN·
KOMST VOOR BEDIENDEN. SCHOR·
SING. - 0NGEVAL. - GEWAARBORGD
LOON. ---: RECHTSVORDERING VAN DE
WERKGEVER TEGEN DE DERDE AAN ·
SPRAKELIJKE VOOR HET ONGEVAL . GRENZEN.
1° Is lottte1· in 1·echte en is de1'7wlve niet
nieuw, het middel hientit afgeleid dat de
feiten?·echte1' de ve1·zeleema1· van de dade1·
van een ongeval e1·toe heeft ve1·oo1·deeld
aan een we1'lcgeve1· de ve1·goeding doo1'
hem aan zijn we1'lcneme1· tijdens diens w·beidsongeschiletheid uitgeleee1·d te1'ug te
betalen, zonde1· de doo1· het slachtofje1·
wedcelijk geleden schade volgens de
1·egels van het gemeen 1·echt in feite te
beoonlelen ( 1).

-690de bewoordingen van artikel 10, § 5,
een rechtsvordering krachtens indeplaatsstelling is, die de werkgever inst.elt << in
de plaats van het slachtoffer » ; verweerster, vermits zij niet meer rechten
dan het slachtoffer kan bezitten. van hem
die het ongeval heeft veroorzaakt niet
meer kon eisen dan wat het slachtoffer
zelf van hem kon vorderen; volgens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
het slachtoffer van het besproken ongeval
van de verzekerde van eiseres slechts de
vergoeding kon eisen van de materiiile
schade welke het gevolg was van de
loonderving gedmende zijn drie weken
arbeidsongeschiktheid; volgens de conclusies van eiseres, welke op dat pw1t
door het bestredeu arrest ~wch tegengesproken, noch beantwoord werden,
het slachtoffer geen enkele materiele
schade heeft geled!iJn, nu het gedurende
de drie weken arbeidsongeschiktheid, die
samenvielen met de jaarlijkse vakantie,
het bedrag van de co~1tractuele wedde
heeft ontvangen, waarop het krachtens
zijn bediendencontract voor genoemde
vakantiedm.u· recht had ; n.u het door het
ongeval geen enkele materiiile schade
heeft gelede~1., het slachtoffer aldus tegen
eiseres geen vordering bezat tot terugbetaling van welk bedrag ook en verweerster bij het instellen van ee~1. rechtsvordering krachtens indeplaatsstelling, niet
ontvankelijk was om in de plaats van
het slachtoffer een vordering in te stellen
die laatstgenoemde zelf niet kon instellen ;
door irrelevant te verklaren het feit dat
het slachtoffer geen materiele schade
heeft geleden noch enig loonderving medehrengend letsel heeft opgelopen, het
arrest artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek heeft miskend waarbij voor
het slachtoffer van een onrechtmatige
daad het recht op vergoeding afhankelijk
wordt gesteli van het bewijs van schade
ontstaan uit de schuld van degene die
de daad heeft gesteld ;

tweecle onclenleel, het arrest, doo1' een
rechtsvorclering luachtens indeplaatsstelli~l.g ontva~1kelijk en gegrond te verklaren, die er toe strekte meer te verkrijgen
dan waarop de subrogerende zelf recht
had, het begrip zelf van indeplaatsstelling
heeft geschonden alsmede de jm·idische
bepalingen waarbij deze krachtens artikel 1249 en volgende van het Burgerlijk
W etboek wordt geregelcl ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, die hierop berust, enerzijds, dat
son11nige aangevoerde feiten bij het
arrest niet -werden vastgesteld en, ander-

zijds, dat het tussen de verweerders
bestaancle bediendencontract niet bij het
verzoekscm·ift is gevoegd :
Overwegende dat het middel, in zover
het het arrest aanwrijft eiseres te hebben veroordeeld 01n aan verweerster
de aan verweerder uitgekeerde bezoldiging terug te betalen, zonder volgens de
regels van het gemeen recht de werkelijk
door laatstgenoemde geleden sclmde te
hebben beoordeeld, binnen cleze perken
louter in rechte is en dan ook ontvankelijk;
Over het middel :
Overwegende dat de rechtsvordering
welke een werkgever krachtens artikel10,
§ 5, van de gecoordineerde wetten
betreffende het bediendencontract in de
plaats van het slachtoffer of van de
rechtverkrijgenden kan instellen tegen
de voor het aan zijn werknemer overkomen ongeval aansprakelijke derde,
naar de wet beperkt is tot het herstel van
de werkelijk door het slachtoffer of de
rechtverlu·ijgenden geleden schade ;
Overwegende dat het bestreclen arrest
het aan verweerster te betalen hedrag
vaststelt, door slechts de bij artikel 10,
~ 1, van voornoemde wetten bepaalde
bezoldiging in acht te nemen, zonder
rekening te houden met de werkelijk
door het slachtoffer geleden materiiile
schade;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; verklaart het arrest bindend
voor verweerder; beveelt dat van het
thans gew'ezen 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 Luik.
17 maart 1971. 3e kamer.
Voo?'Zitte1·, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Legros.-Ancle1·sluiclencle conclttsie (1),
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Struye en Simont.

(1) Ret openbaar ministerie was van oordeel dat de grond van niet-ontvankelijkheid
door de verweerders opgeworpen moest worden aangenomen, aangezien de voorziening
steuncle eendeels op de door het bestreclen
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17 maart 1971.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.
- WERKRECRTERSRAAD VAN BEROEP
RECRTDOENDE ALS RECRTSCOLLEGE
WAARNAAR DE ZAAK IS VERWEZEN.RAAD DIE NAAR DE REDENEN VAN DE
DOOR RET HOF VERNIETIGDE BESLISSING VERWIJST EN BOVENDIEN OP EEN
AJ'.TDERE REDEN STEUNT.- BESLISSING
REGELJVIATIG MET REDENEN OJ\'lKLEED.

Regelmatig met 1·eclenen omkleed is cle
sententie van een we1'lc1·echte1·smad van
be1'0ep, ?'echtcloencle als ?'echtscollege
waa1·naa1' de zaak is ve1·wezen, die, ve?'wijzencl naa1· de 1·edenen van cle doo1· het
Hoj ve1·nietigde sententie, bovendien op
een ande1·e 1·eden stettnt. (Grondwet,
art. 97.) (Impliciete oplossing.)
(NAAJ\1LOZE VENNOOTSCRAP « COMPAGNIE
DES CHEMINS DE FER DU CONGO
SUPERIEUR AUX GRANDS LACS AFRICAINS "• TRANS «COMPAGNIE DES
GRANDS LAOS "• T. DENIS .)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op. de 'bestreden
sententie, op 21 november 1969 gewezen
door de vVerkrechtersraad van beroep
te N amen, kamer voor bedienden, rechtdoende als rechtscollege waarnaar de
zaak is verwezen ;
Gelet op het arrest van het Hof van
30 mei 1968;
Over de beide middelen samen, afge leid nit de schending van artikel 97 van
de Grondwet,
het ee1·ste, doordat de bestreden sententie beslist heeft dat de aan verweerder
verschnldigde opzeggingsvergoeding in
Belgisch geld moest worden berekend,
op grond dat nit de omzenrlbrief van
11 rnei 1960 van eiseres is gebleken dat
de uitbetaling van de opzeggingsvergoeding in Europa niet mt welwillendheid
geschiedde, en door voor het overige te
verwijzen naar de redenen uiteengezet
in de door de Werkrechtersraad van
arrest niet va.stgestelde omstandigheid dat de
periode van arbeidsongeschiktheid van het
slachtoffer samenviel met de periode van zijn
jaarlijkse vakantie, en anderzijds hierop dat
1.,.,.4- l-. ..... ,..l~ ,. ,....
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beroep te Bergen op 15 april 1967 tussen
de partijen gewezen sententie,
tenvijl de eigen overwegingen van de
bestreden sententie geen passend antwoord geven op het middel, dat eiseres in haar conclusie voor de Werkrechtersraad van beroep te N amen
hieruit had afgcleid dat, vermits de
opzeggingsvergoeding uit kracqt van het
Kongolese decreet van 25 juni 1949 een
vervangende bezoldiging was, deze vergoeding in Kongolese frank moest worden
berekend;
en te1·wijl, nu de sententie van 15 april
1967 van ·de Werkrechtersraad te Bergen
door het arrest van 30 mei 1968 van het
Hof vernietigd werd in zover daarbij
beslist was dat de opzeggingsvergoeding
in Belgisch geld diende te worden berekend, de bestreden sententie deze vraag
niet kon beslechten door naar de motieven van die vernietigde sententie te verwij zen, waaruit volgt dat het middel
van eiseres zonder passend antwoord is
gebleven, wat gelijkstaat met niet-mcitivering, in strijd met wat vereist is bij
artikel 97 van de Grondwet ;
het tweecle, doorclat de bestreden sententie beslist heeft clat de aan verweercler
verschuldigde opzeggingsvergoeding in
Belgisch geld moest berekend en betaald
worden, op grond dat uit de omzenclbrief
van eiseres van 11 mei 1960 is gebleken
dat de uitbetaling van de opzeggingsvergoeding in Europa niet uit welwillendheid geschiedde en door voor het overige
te verwijzer, naar de redenen uiteengezet
in de door de W erkrechtersraad van
beroep te Bergen op 15 april 1967 tussen
de partijen gewezen sententie,
tenvijl noah de eigen overwegingen
van de bestreden sententie, noah de
redenen van de sententie van de Werkrechtersraad van beroep te Bergen een
passend antwoord geven op het middel, dat eiseres in h aa.r conclusie voor
de W erkrechtersraad van beroep te
N an1en hieruit h ad afgeleid dat, vermits
de opzeggingsvergoeding uit kracht van
het Kongolese decreet van 25 juni 1949
een vervangende bezoldiging was, deze
vergoeding in Kongolese frank moest
worden berekend, dat zij ooit slechts
bepaalde vergoedingen en een gecleelte
van het loon in Belgisch geld had uitbetaald, dat, zo de bezoldiging van verweerder, die contractueel in Kongolese
niet bij de voorziening was gevoegcl, een jaarlijkse bezoldiging vaststelde die onafhankelijk
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zulks aileen geschiedcle bij toepassing
van de Kongolese regeling betreffende
het overbrengen van deviezen, die toeliet
een gedeelte van de bezoldiging die aan
de bedienden in Kongolese frank werd
uitbetaald a pa1·i naar Belgie over te
brengen, alsmede dat de gedeeltelijke
betaling in Belgische frank bevestigde
d at de bezoldiging Kongolese frank tot
voorwerp had :

H. Legros . Gelijkluiclencle conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleitm·s, de HH. Bayart en Dassesse.

Overwegende dat het Hof bij arrest
van 30 mei 1968 de sententie van
15 april 1967 van de Werkrechtersraad
van beroep te Bergen heeft vernietigd
wegens het ontbreken van antwoord op
het verweer van eiseres, dat hierin zijn
steun vond, dat uit de betaling in
Belgisch geld van sommige vrijwillige
uitkeringen niet kon afgeleid worden dat
de contractuele bezoldigin.gen en aldus
de opzeggingsvergoedingen eveneens in
Belgisch geld moesten worden uitbetaald ;
Dat eiseres voor de Werkrechtersraad
van beroep te Namen, rechtscollege
waa.r naar de zaak werd verwezen, beweerd· heeft dat de opzeggingsvergoeding, vermits zij een vervangend loon
is, eveneens zoals de bezoldiging, in
Kongolese frank moest worden berekend en dat, zo zij een gedeelte van de
bezoldiging in Belgisch geld had betaald,
zulks geschiedde om d.e Kongolese regeling betreffende het overbrengen van
deviezen na te leven, zonder dat hieruit
een argument kon worden afgeleid in
verband met de m1.mt waarin de opzeggingsvergoeding moest worden betaald ;
Overwegende dat de bestreden sententie, door te beslissen dat de opzeggingsvergoeding in Belgisch geld moest wor·den
betaald, omdat luidens de omzenclbrief
van l l mei 1960, deze vergoeding « voortaan in Europa zal worden uitbetaald ,,
er zich nopens dit punt niet toe beperkt
te verwijzen naar de redenen van de
door het Hof vernietigde sententie, zodat
het op passende wijze antwoordt op de
conclusie die in het middel wordt aangevoerd en derhalve voldoet aan het
vormvereiste van artikel 97 van de
Grondwet;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;

1o WETTEN EN BESLUITEN.
TOEPASSING IN DE TIJD. - -ARTI·
KEL 1351 VAN RET BURGERLIJK \iVET ·
BOEK VERVANGEN DOOR ARTIKEL 23
VAN RET GERECRTELIJK WETBOEK.BEPALING NIET VAN TOEPASSING OP DE
RECRTSVORDERINGEN DIE ZIJN INGESTELD V66R DE 1e JANUARI 1969.

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
17 maart 1971. 3e kamer. Voo1·zitteT, de H. Polet, raadsheer waar-

1e KAMER.- 18 maart 1971.

2o RECHTERLIJK GEWIJSDE.
BURGERLIJKE ZAKEN. - RECRTSRANDELING INGESTELD VOOR DE 1e JANUARI 1969. - AATIKEL 1351 VAN RET
BURGERLIJK WETBOEK BLIJFT VAN
TOEPASSING, MET UITSLUITING VAN
ARTIKEL 23 VAN RET GERECRTELIJK
WETBOEK.
30 ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING

vAN TAFEL EN BED. - 0MZETTING
VAN DE SCREIDING VAN TAF.E<L EN
B.E<D IN .E;CRTSCREIDING. - \NET VAN
20 JULI 1962, ARTIKEL 23, DAT ARTIKEL 310 VAN RET BURGERLIJK WETBOEK VERVl\.NGT. DRAAGWIJDTE
VAN DEZE BEPALING.

4o RECHTERLIJK GEWIJSDE.
BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSINGEN WAARBIJ WORDT AFGEWEZ.E<N EEN
EIS TOT OMZETTING VAN DE SCHEIDING
VAN TAF.E;I, EN BED .IN ECRTSCHEIDING,
WELKE EIS GEGROND IS OP ARTIKEL 310
VAN RET BURGERLIJK WETBOEK, GE·
WIJZIGD BIJ RET ENIG ARTIKEL VAN
DE WET VAN 20 MAART 1927. LATERE BESLISSING WAARBIJ WORDT
TOEGEWEZEN EEN EIS TOT OMZETTING,
'WELKE EIS GEGROND IS OP ARTIKEL 31(}
VAN RET BURGERLIJK WETBOEK, VER·
VANGEN DOOR ARTIKEL 23 VAN DE
WET VAN 20 JULI 1962. GEEN
1\HSKENNING VAN RET GEZAG VAN
GEWIJSDE VAN DE EERSTE BESLISSIN ·
GEN.
5o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED.- 0MZETTING
VAN DE SCREIDING VAN TAFEL EN BED
IN ECRTSCHEIDING. - RECRTER 111:0ET

__. 1

r-- ·

k-

1

-

693

DIGHEDEN.
BEGRIP. BEOORDE·
LING DOOR DE FEITENRECHTER.

1° en 2 ° H oewel m·tilcel 1351 van het
Bu1·ge1·lijlc H' etboelc vanaj de Je janua1•i 1969 is opgeheven en vanaj deze
datmn de bepalingen e1·van ve1·vangen
zijn cloo1· die van m·tilcel 23 van het
Ge1·echtelijlc Wetboelc, blijjt a1·tilcel 1351
van het Bu1·gerlijlc Wetboelc, dat de
voo1·waanlen van het gezag van gewijsde
in btwge1·lijlce zaken Tegelt, van toepassing indien de nieuwe 1·echtsvorde1·ing
v661· deze datum is ingesteld , claar de
opheffing van dit m·tilcel niet ten~g
we1'1ct ( 1 ).

3° A1·tikel 23 van de wet van 20 juli 1962
dat a1·tilcel 310 van het Btwge1'lijlc
JiVetboelc veTvangt, ve1·leent aan de 1'echte1' het 1·echt om, wannee1· de scheiding
van tajel en bed op g1·ond van bepaalde
jeiten d1·ie jaTen heeft gechmnl, de ec.htscheiding toe te stacm, alle omstandigheden in acht nemend, en ve?'n~imt de
beoo1·delingsnwcht die aan cle 1'echte1·
we1·d toegelcend dom· c~1·tikel 310, gewijzigd bij het enig a1·tilcel van de wet van
20 mam·t 1927 (2).
4° H et gezag van gewijsde van de beslissingen wc~a1·bij wonlt ajgewezen een eis
tot omzetting van de scheiding van tafel
en bed in echtscheiding, wellce eis
geg1'0nd , is op a1·tilcel 310 van het
Bu1·ge1'lijlc T'Vetboelc, gewijzigd bij het
enig cwtilcel van de wet van 20 mam·t
1927, wonlt niet mislcend doo?' de beslissing waaTbij wonlt toegewezen een late?'e
eis tot omzetting, die geg1·ond is op
a1'tilcel 310 van dit wetboek, vm·vangen
b~j a1·tilcel 23 van de wet van 20 juli
1962, aangezien de oo?'zalcen van deze
eisen ve?·schillencl zijn. (Burg. vVetb.,
art . 1351; Gerecht. Wetb., art. 23 .)
(1) Oass., 20 nQvember 1969 (Arr. cass.,
1970, biz. 283) en noot 1 ; 7 september 1970,
sup1·a, biz. 13 en noot 1 ; raadpl. cass., 25 september 1970, 8U1J1'ct, biz. 85 en noot 3 .
(2) Raadpl. de verklaringen clie in de
Kamer van Volksvertegenwoordigers werden
afgelegd door de indieners van het amendement dat artikel 23 van de wet van 20 juli
1962 is geworden (Pa1·l. hand. Kamer, 12 april
1962, biz. 13 en 14) en het aanvullencl verslag
van de Commissie van Justitie bij deze
Kamer (Pari. st.. 1961-1962, nr. 246-6) ;
raadpl. ook J. EECKHOUDT, « Commentaire
legislatif de Ia loi du 20 juillet 1962 », J. T.,

5° De 1'echte1·, bij wie aanhangig is een e£s
tot omzetting van scheiding van tajel en
bed in echtscheiding, wellce eis geg1·ond
is op a1·tilcel 310 van het Btwge1'lijlc
T'Vetboelc, ve1·vangen bij m·tilcel 23 van
de wet van 20 jt~li 1962, rnoet deze eis
beoo1·delen, 1·elcening houdende met alle
omstandigheden, met name met de
rnogelijlcheid tot ve1·zoening van de
echtgenoten en de 1·egula1·isatie van
abno1·male sociale toestanden, evenals
met het belang van de families en van
de lcinde1·en; hij beoo1·deelt deze omstandigheden in jeite op onaantastba?'e
wijze (3).
(G ... , T. DE LA K .... )
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 maart 1970 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Gelet op het eerste middel, afgeleid
uit de schending van de artikelen 1351
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
doo?'dat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat bij arresten van
27 mei 1950 en 16 decen1.ber 1955, het
Hof van beroep te Gent de door verweerder ingestelde eisen tot omzetting van
de tussen partijen uitgesproken scheiding
van tafel en bed in echtscheiding voor
ongegrond verldaard had, en na beslist
te hebben dat deze arresten met het
gezag van gewijsde verworven blijven,
een derde eis door verweerder ingesteld
tot omzetting van de scheiding van tafel
en bed in echtscheiding voor gegrond
verklaart,
te1·wijl het arrest niet tegenspreekt
dat de derde eis tussen dezelfde partijen
tot hetzelfde doel strekte en op dezelfde
(3) Raadpl. de samenvatting van de voorbereiclende werken van artikel 23 van de
wet van 20 juli 1962 in Rep. pmt. d1·. belge,
Bijv., d. I, v 0 Divorce et sepa?·ation de C01'p8,
nr. 456, inzonderheid de verklaringen in
de Kamer van Volksvertegenwoordigers afgelegd door de HH. Vanclerpoorten en Pierson
(Pa1·l. Hand. Kamer, 12 april 1962 , biz. 13
en 14, en in de Senaat door de H. Rolin
en de Minister van justitie (Pa1·l. hand.
Senaat, 21 juni 1962, biz. 1194 en 1195);
raadpl. ook J. EECKHOUDT, op. en loc. cit.,
evenals ca.ss., 11 maart 1965 (Bttll. en PASIC.,
1965, I, 722) en 20 januari 1966 (ibicl., 1966,
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1950 en 16 december 1955, zodat, krachtens artikel 1351 van het Bmgerlijk
W etboek, deze arresten gezag van gewijsde hadden en, bijgevolg, de derde
eis tot mnzetting niet o~1.tvankelijk was,
terwijl, alleszins, het tegenstrijdig is
en bij gevolg strijdig met artikel 97 van
de Grondwet, enerzijds, vast te stellen
dat de arresten vaJ1. 27 mei 1950 en
16 december 1955 «met het gezag vaJ1.
gewijsde verworven blijven » eJl, anderzijds, te beslisseJ1. dat dit gezag van
gewijsde de rechter niet belet een nieuwe
eis tot omzetting in echtscheiding tussen
dezelfde partijen, op dezelfde rechtsgronden gestetmd, OJ1.tvaJ1.kelijk en gegrond te verklaren ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder opgeworpen :
Overwegende dat, sinds 1 januari 1969
artikel 1351 van het Bmgerlijk Wetboek
opgeheve~1. is en door artikel 23 van het
Gerechtelijk W etboek vervangen werd ;
Dat eerstgenoemd artikel 1351 nog
steeds van kracht was op het oge~1.blik dat
verweerder zijn eis tot omzetting van de
scheiding van tafel en bed iJ1. echtscheiding, op 22 januari 1968, heeft ingesteld
en ZOJ1.der terugwerkende kracht opgeheven werd ;
Dat de grond vaJ1. niet-ontvankelijkheid Jliet kan worden aange~1omen ;
Over het middel :
Overwegende dat, luidens artikel 1351
van het Bugerlijk W etboek, onder meer
vereist wordt, opdat er gezag van rechterlijk gewijsde zou zijn, dat de eis op
dezelfde oorzaak berust ;
Overwegende dat, ten deze, voonneld
vereiste niet vervuld is ;
Dat immers uit het arrest en uit de
stukken van de rechtspleging blijkt dat
de eisen waarop de vorige arresten
werden gewezen op voonna.Iig artikel 310
van het Burgerlijk Wetboek stetmden,
terwijl de huidige eis stetmt op h et
nieuw artikel 310 zoals dit bij artikel 23
van de wet van 20 juli 1962 werd vervangen;
Overwegende dat, nu uit de bewoordingen « aile omstandigheden in acht
nemend '' van laatstgenoemde wetsbepaling blijkt dat de wetgever aan de
rechter een ruimere beoordelingsmacht
heeft toegekend dan voorheen, het
arrest, zonder het gezag van het rechter••
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n1iskennen, de gevorderde omzetting van
de scheiding van tafel en bed in echtscheiding heeft km1.11en toestaan ;
Overwegende dat het arrest, in strijd
met de aanvoering van het middel,
geenszins beslist dat de nieuwe eis « op
dezelfde reohtsgronden » zou stetmen ;
dat het arrest, door vast te stellen dat
onderhavige eis « een an~ere rechtsoorzaak » heeft, het tegenovergestelde beslist, zodat geen tegenstrijdigheid in die
beslissing sohuilt ;
Dat het ruiddel gedeeltelijk naar recht
faalt en gedeeltelijk feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 310 van
het Bm·gerlijk VVetboek en 97 van de
Grondwet,
cloO?·dat het bestreden ·arrest de scheiding van tafel en bed tussen partijen
omzet in eohtscheiding, en deze beslissing
staaft op de overwegingen " clat de vraag
tot omzetting, als beoefening van strikt
persoonlijk recht, geen andere verantwoording eist clan de vervulling van de
door de wet gestelde voorwaarden; dat
de status van nit de echt gescheiden
persoon, voorwerp van het vorderingsrecht de van tafel en bed gescheiden echtgenoten toekomende, op zichzelf en als
zodanig geen omstandigheid is waarmede
rekenil1.g te houden valt om de echtscheidillg te kunnen toestaan ... ; dat
appellante tegen de echtscheiding geen
gronden aanvoert gestem1d op financieel
nadeel of wangedrag van gei:ntimeerde ;
dat ze enkel de wettelijk erkeJlde echtsch eiding aarunerkt als zijnde een krenking van morele belangen, in haren
hoofde en in hoofde van haar gehuwde
zoon en dezes gezin dat twee doohters
telt », doch dat « de ethische ingesteldheid van de familiekring .. . geen hinder
mag zijn voor de toepassing van een
wetsbepaling die, tot bevordering van
de sociale orde, de volledige brenk toelaat
door ontbinding van het huwelijk ... »,
tenvijl, ee?'ste onclenleel, deze beslissing
er op neerkomt de omzetting van de
scheiding van tafel en bed in echtscheiding als een algemeeJl en onbeperkt recht
voor verweerder te beschouwen, met een
eJlkele en enige uitzondering in geval
van « :finai.1cieel nadeel » voor eiseres « of
wangedrag » val1. verweerder, hoewel
artikel 310 van het Burgerlijk Wetboek
verweerder geen algemeen recht verleent
doch
alleeJ1.- - een
mogelijkheid
laat,_
_,...,..., _ _,.;.L.
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« alle omstandigheden in acht te nemen , ,

zonder onderscheid tussen elementen van
financieel of moreel belang ;

tweecle ondenleel, minstens uit de
bewoordingen van het arrest niet kan
uitgemaakt worden of de rechter in
rechte heeft willen beslissen dat hij voor
de toepassing van artikel 310 van het
Burgerlijk Wetboek slechts omstandigheden moest in acht nemen die in verband waren met het financieel belang
van eiseres of met het wangedrag van
verweerder, dan wel of hij in feite heeft
willen beslissen dat al de andere omstandigheden, zonder onderscheid, die in
acht moesten genomen worden, niet van
die aard waren dat de echtscheiding
niet moest toegestaan worden, zodat de
onduidelijkheid en dubbelzinnigheid van
deze motivering het Hof in de onmogelijkheid stellen zijn controle uit te oefenen
over de wettelijld1eid van het arrest en
met het gebrek aan de door artikel 97
van de Grondwet vereiste motivering
gelijkstaan :
Overwegende dat uit de parlementaire
voorbereiding van de wet van 20 juli
1962 blijkt dat, volgens de bedoeling
van de wetgever, telkens de .verzoening
tussen de echtgenoten uitgesloten is en
de echtscheiding de regularisatie van
abnormale sociale toestanden zal mogelijk maken, de rechter de eis tot omzetting
kan toestaan, rekening houdende onder
meer met het belang van de families,
namelijk van de kinderen;
Dat de rechter a l die omstandigheden
soeverein in feite beoordeelt;
Overwegende dat na eraan herinnerd
te hebben dat, luidens het vigerende
artikel 310 van het Bmgerlijk Wetboek,
wanneer de scheiding van tafel en bed
op grond van bepaalde feiten drie jaren
heeft geduurd sedert de overschrijving
van het beschild~end gedeelte van h et
vonnis of van het arrest, waarbij de
scheiding is toegestaan, ieder van de
echtgenoten het recht heeft een eis tot
echtscheiding in te stellen bij de rechtbank, die, « alle omstandigheden in acht
nemend ,, de echtscheiding kan toestaan,
en dat de status van uit de echt geschei den persoon op zichzelf geen omstandigheid is waarmede rekening dient gehouden te worden om de omzetting toe
te staan, het arrest releveert dat partijen
sedert dertig jaren gescheiden !even, dat
de mislukking van hun huwelijk hun
familie en sociaal milieu noodzakelijk
bekend is, dat geen van beiden blijk

geeft enige toenadering te zoeken en dat
iedere hoop op verzoening moet worden
uitgesloten;
Dat zodoende h et arrest zijn beslissing
ondubbelzinnig motiveert en wettelijk
rechtvaardigt ;
Dat, gelet op voormelde herinnering
en vaststellingen, er uit de in het middel
overgenomen beschouwingen van het
arrest niet kan worden afgeleid dat de
omzetting een algemeen en onbeperkt
recht is voor verweerder, behalve in
geval van financieel nadeel voor eiseres
of wangedrag van verweerder ;
Overwegende dat derhalve het middel
niet kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
18 maart 1971. 1• kamer. Voo7·zitte7·, de H. Belpaire, voorzitter. Ve7·slaggeve1·, de H. Gerniers. - Gelijkluiclencle conclusie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s, de
HH. Struye en Ansiaux.
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1° WEGEN. - BuuRTWEGEN. - VERKRIJGEN VAN EEN BUURTWEG.
DERTIGJARIG BEZIT.

2° STEDEBOffiV. -

BESLrssrNG wAARBIJ WORDT BEVOLEN EEN BUURTWEG
IN DE VORIGE STAAT TE RERSTELLEN.
MIDDEL TEN BETOGE DAT RET
BEVOEGD BESTUUR INZAKE STEDEBOUW
DE VERGUNNING REEFT VERLEEND
VOOR DE WERKEN WAARVA.L"f DE AF·
BRAAK ALDUS IS BEVOLEN.- DERGE·
LIJKE VERGUNNING BLIJKT NOCR UIT
DE BESTREDEN BESLISSING NOCR UIT
DE REGELMATIG AAN RET HOF OVERGELEGDE STU=EN. - MID DEL JVIIST
FEITELIJKE GRONDSLAG.

1° Ongeacht de bijzonde1·e wijzen bij cle wet
bepaald en oncle1· mee1· bij de a1·tikelen 1,
28 en 28bis van de wet van 10 ap1·il
184·1, kan een gemeente een butwtweg
veTk?"ijgen doo1· het bezit m·vcm te hebben
gedu1·ende de1·tig jm·en, ove1·eenkomstig
de voo?·sch?-~ften van aTtilcel 2229 van
het Bu?·ge?·lijk Wetboek (1). (Bmg.
Wetb., art. 2229 en 2262.)
(1) Cass., 10 december 1805
1806, I, 48).
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2° Is doo1· een beslissing bevolen een
btttwtweg in cle vo1·ige staat te heTstellen
en betoo gt cle eise1· tot cassatie clat het
bevoegd bestuu1· inzake steclebotttv cle
ve1·gttnning heejt ve1·leend voo1· cle we1'7cen
wctm·vcm de ajbmalc alcltts is bevolen en
blijkt cle1·gelijke ve1·gunning noch uit
de bestTeclen beslissing noch ttit cle
stttlcken waa1'0p het H of ve1·mag acht
te slaan, clan mist het micldel jeitelijlce
g1·onclslag (1).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 27 tot 29
van de wet van 10 april1841 op de bum·twegen, 1 tot 4, 6, 8, 10 van de besluitwet
van 2 december 1946 betreffende de
stedebouw, 1, 2, 14 tot 29, 73 van de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw, 76, 7°, van de gemeentewet
en 97 van de Grondwet,
doonlat de rechtbank bij het tussenvonnis van 13 jtmi 1967 oordeelt dat
buurtwegen, waarvan de regelmatige
inschrijving in de gemeentelijke atlas
door de bestendige deputatie werd goedgekeurd, slechts volgens de procedure
bepaald door de artikelen 27 en volgende
van de wet van 10 april 1841 konden
worden afgeschaft tenzij deze buurtwegen htm publiek karakter eveneens
geheel of gedeeltelijk hebben verloren als
gevolg van een feitelijke verdwijning van
het publiek gebruik van de weg, zodat de
eisers ambtshalve werden toegelaten om
door alle m.iddelen te bewijzen dat het
publiek karakter van de weg ten deze
door een dertigjarige onbruik vanwege
het publiek en afstand vanwege de
administratie is verdwenen,

te?·tvijl, ee1·ste onde1·deel, de atlas van
de buurtwegen slechts geldt bij afwezigheid van algemene of bijzondere gemeentelijke plalmen van aanleg (schending
van alle artikelen) ;
tweede onclenleel, althans het publiek
karakter van de buurtweg eveneens goheel of gedeeltelijk kan worden afgeschaft
door de niet-wederopneming van deze
bmn·tweg in de goedgekem·de gemeentelijke plam1en van aanleg (schending inzonderheid van de artikelen 1, 27 tot 29
van de wet van 10 april 1841, 1 tot 3
van de besluitwet van 2 december 1946,
2, 15, 16 en 73 van de wet van 29 maart
1962);
cle1·cle oncle1·cleel, het vonnis niet vaststelt dat de buurtweg niet werd afgeschaft (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :
Overwegende dat het voru1is van
7 april 1970 zijn beslissing niet aileen
stetmt op de inschrijving van de kwestieuze weg in de gemeentelijke atlas van
de bum·twegen ;
Dat het bovendien releveert « dat,
overigens, aan de hand van de gegevens
verstrekt door het getuigenverhoor eveneons blijkt dat, zelfs indien de betwiste
weg niet ingeschreven ware geweest in
de atlas, hij dan toch nog als buurtweg,
zou moeten beschouwd worden omdat hij
door de gemeente verworven werd door
een meer clan clertigjarig bezit, beantwoordend aan de vereisten van artikel 2229 van het Burgerlijk Wetboek »;
Dat het vercler er op wijst « clat de
gemeente haar recht op de weg duidelijk
heeft doen blijken door, bij gemeenteraadsbeslissing van 27 juli 1961, de vraag
af te wijzen » waarbij eiser Lecluyse om
de afschaffing van het publiek lmrakter
van die weg verzoekt ;
Overwegende dat deze overwegingen,
die door de voorziening niet worden aangevochten, het dispositief wetteliJ'k rechtvaardigen Bl1 regehnatig motiveren ;
Overwegende dat het middel, derhalve,
in zover het tegen het tussenvonnis van
13 jLmi 1967 grieven laat gelden met
' betrekking tot de vereisten tot afschaffing
van buurtwegen waarvan de regelmatige

(1) Om te weten of de rechterlijke macht
de afbraak mag bevelen van werken waarvoor
het bevoegd bestuur inzake stedebouw de
vergunning heeft verleencl en of zij het recht
heeft daarom na te gaan of cle vergtmning
met de desbetreffende wetten en verordeningen strookt, raadplege men de artikelen 65
en 67 van de wet van 29 maart 1962 houdende

organisatie van de ruiintelijke ordening en van
de stedebouw, de artikelen 21 en 23 van de
wet van 22 december tot wijziging van deze
bepalingen, cass., 6 oktober 1966 en de
conclusie van Aclvocaat-generaal Colard (Bull.
en PAsiC., 1967, I, 147 en volg.) evenals cass.,
27 april 1962 (ibid., 1962, I, 938) en de con

(LECLUYSE EN DEVORTE,
T. CLAERHOUT EN LITISCONSORTEN . )
ARRE.ST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
vonnissen, op 13 juni 1967 en 7 april
1970 in hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk;

-697inschrijving in de gemeentelij ke atlas
door de b estendige deputatie ward goedgekeurd, b ij gebrek aan belang n iet
ontvankelijk is, en , in zover het het
gebrek aan vaststelling van de nietafschaffing van de buurtweg aanvoert,
feitelijke grondslag mist ;
Over h at tweede m.iddel, afgeleid uit
de sch e.1ding van de artikelen 18 van de
besluitwet van 2 decem.ber 1946 betreffende de sted.ebouw, 67, 73 van de wet
van 29 maart 1962, houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw, 90, 8°, van de gemeentewet,
33 van de wet van 10 april 1841 op de
buurtwegen, 556 van het Gerechtelijk
Wetboek, 92 tot 94 en 97 van de Grandwet,
doo1·dat het b estreden vonnis van
7 april 1970 oordeelt dat de buurtweg
in zijn vorige staat en op een breedte
van vijf meter client te worden hersteld
en de eisers tot de uitvoering van de
daar toe nodige werken veroordeelt,
tm·wijl, eerste onde1·deel, de deskundige
in zijn onder eed opgesteld verslag vaststelde dat " een bouwaanvraag van
15 d ecem.b er 1961 met overbouwing van
de voetweg van 1,50 meter ·breed en
uitgevende op de Albertstraat n1.et een
deurgat of portaal van 1,30 m eter breed
bij ongeveer 2,45 meter hoog (door de
eiser s werd ingediend) » en dat " dit
laatste plan ter goedkeuring de stempel
draagt van h et bestuur van de stedebouw
van V..T est-V laander1m en van h et gemeentebestuur van Kuurne », zodat h et
vonnis om r edenen van openbare or de
met deze vaststelling moest rekening
houden en d e wetten van 2 december
1946 en 2 9 m aart 1962 diende toe te
passen (schending van d e artikelen 18
van de besluitwet van 2 december 1946,
67, 73 v a n d e wet van 29 m aart 1962,
90, 8°, van de gemeentewet, 33 van de
wet van 10 april 1841 en 97 van de
Grondwet);

(schending v a n d e a.rtikelen 27 van de
b esluitwet van 2 december 1946, en 64
tot 67 van de wet van 29 maart 1962)_;
clenle oncle1·deel, althans de rechtbank
onbevoegd was om werken t e hevelen
die strijdig zijn met de v oorwaarden van
de bouwvergtmning die door de afge vaardigde van hat lVIinisterie van Openbare W erken en door hat Schepencollege
in het algemeen belang genomen warden
(schending van al de aangeduide artikelen) :
Overwegende dat no ch uit de bestreden
vonnissen noch uit de regelmatig overgelegde stukken van de procedure b lijkt
dat de eisers zich voor de feitenrechter
op een botiwvergunning beroepen hebben.;
Overwegende dat de enk ele vermelding,
in het deskundig verslag, van h et bestaan
van een bouwaanvraag en van een p lan
b ekleed met de stempel van h et b estuur
van de stedebouw van West-Vlaanderen
en van h at gemeentebestum· van Kuurrre
niet volstaat om het bewij s te lever en
van hat b estaan en van de voorwaarden
van een bouwvergunning ; dat uit geen
element blijkt en niet aangevoerd wordt
dat andere stukken tot bewij s van die
v ergunning voor de feitem·echter overgelegd warden; d a t de feitenrechter dus
niet kan verweten worden werken te
h ebben bevolen die strijdig zouden zijn
met de voorwaarden van een bouwver gunning welke door partijen niet ingeroepen ward ;
D at h et middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt d e voorziening : veroor deelt de eisers in de kosten.
18 m aart 1971. 1e k amer. Voo1"zitte1·, de H. Belpaire, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de H. Wauters . - Gelijlc.hddencle conclttsie, de H. Paul Ma ha.ux,
eerst e advocaat-generaal. - Pleite?"s, de
H I-I. Van R yn en Bayart.

tweede onde1·deel, d e wetten op de
stedebouw nergens, hij h et verlenen van
de bouwvergtmning als een overtrading
beschouwen een niet-naleving van de
gemeentelijke atlas van de buurtwegen

1e KAMER. clusie van Advocaat-generaal Duman (R. W.,
1962-1963, kol. 57 en volg. ); zie 'oak beroep
Gent, 28 mei 1964 (B·ttll. en PAsiC., 1965,
II, 80) en de n oot van staatsraad BucH
(Rev . c1·it. itt1'. belge, 1966, I , biz. 275 en volg.) .

18 maart 1971.

OVEREENKOMST.
WEDERKERIG
CONTRACT. EXCEPTIE VAN NIElT·
UITVOERING VAN HET CONTRACT . E XCEPTIE DIE NIET KAN WORDEN

-698OPGEWORPEN ONDER OMSTANDIGHEDEN
STRIJDIG ll'lET DE GOEDE TROUW.

De exceptie van niet-uitvoe?"'ing van het
cont1·act, waa1·op men zich in de wede1·ke1·ige cont1•acten 1·echtens mag be1·oepen,
lean niet wonlen opgewo1·pen 01ule1·
omstandigheden st1·ijdig met de goecle
t1·mtw (1). (Bmg. ·vvetb., art. 1134,
lid 3, en 1184.)
(lVIOYAERT EN DANNEELS,
T. VE.RSTRAETE 0. EN M.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 maart 1970 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scheJJ.ding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1101, 1102, 1131, 1134, 1135 en
1184 van het Bmgerlijk vVetboek,
cloonlat het bestreden arrest het middel
verwerpt waardoor de eisers, i~"l hun
conclusie, gei:ntituleerd « grievenschrift »,
hadden laten gelden dat de verweerders
niet vermochten de uitvoering van de
overeenkomst van 3 december 1963, en
inzonderheid van artikel 1 van die overeenkomst, tegen de eisers te vervolgen
zolang de verweerders in gebreke bleven
artikel 4 van de overeenkomst uit te
voeren, zulks om , de reden dat deze
exceptie door de eisers ingeroepen werd
in strijd met de goode trouw waarmede
de overeenkornsten uitgevoerd dienen
te worden, vermits de eisers zelf van
stonde af volkomen tekortgekornen waren
aan de verbintenisse~"l die zij hadden
aangegaan,
tenvijl, ee1·ste ondenleel, zodoen de het
arrest impliciet doch duidelijk aanvaardt
dat in de overeenkomst van 3 december
1963 de eisers en de verweerders zich,
over en weder, jegens elkaar verbonden
hadde~"l, zodat men te cloen had met een
wederkerig contract in de zin van de
(1) Raadpl. DE PAGE, Tmite de d?·oit civil
belge, d. II, nr. 8G6, A, 3°; DE BERSAQUES,
noot met opmerkingen in Rev. c1"it. ittr.
belge, 1949, blz. 127 en volg., inzonderheicl,
blz. 133, nr. 9. De exceptie van niet-uitvoering

kan in de wederkerige contracten rechtens
worden opgeworpen. Men raadplege hleromtrent cass., 24 april 1947 (Bttll. en PASIC.,
1947, I, 174)..

artikelen 1101 en 1102 van het Burgerlijk
Wetboek; hieruit volgt dat, nu in een
dergelijke overeenkomst, de oorzaak van
de verbintenissen van een van de partijen, in de zin van artikel 1131 van het
Burgerlijk Wethoek, te vinden"' is in de
verbintenisseJ."l van de andere partij,
zolang een van de partijen haar verbintenissen niet 11itvoert, de andere partij,
overeenkomstig artikel 1184 van gezegd
wetboek, gerechtigd is van stonde af
volkmuen te weigeren haar verbintenissen uit te voeren, en dienvolgens dergelijke weigering geen gehrek uitrnaakt
aan de goede trouw waarmede, luidens
de artikelen 1134 en 1135 van bet Burgerlijk W etboek, de overeenkomste~"l moete~"l worden uitgevoercl ;
_tweede onclenleel, minstens, uit de artikelen 1101, 1131 en 1184 van het Burgerlijk WetboE'k volgt dat het feit dat in
een wederkerige overeenkomst een van
de partijen van stonde af volkomen
weigert haar verbintenissen uit te voeren
zolang de andere partij zulks niet doet,
op zichzelf geen gebrek kan uitmaken
aan de goede trouw waarmede de overeenkomsten luidens de artikelen 1134 en
1135 van het Burgerlijk vVetboek uitgevoerd moeten worden, en dat dergelijk
gebrek aan goede trouw slechts kan
blijken uit omstm"ldigheden eigen aan de
overeenkomst en aan haar uitvoering ;
clenle onclercleel, voor zover het de
mexling van de rcchter zou geweest zijn
dat ten deze de eisers niet te goeder trouw
waren geweest gezien de omstandigheden
eigen aan de overeenkomst en aan haar
uitvoering, het arrest nalaat die omstandigheden aan te duiden, zodat het arrest,
in strijd met artikel 97 van de Grondwet,
niet voldoende gemotiveerd is :
Overwegende dat, opdat de exceptie
van niet-uitvoering van het contract zou
kunnen worden ingeroepen, het vereist
is dat zij niet in met de goede trouw
strijdige omstandigheden zou worden
ingeroepen ;
Overwegende dat het arrest beslist dat
voormelde exceptie door de eisers opgeworpen wordt in strijd met de goede
trouw waarmede· de overeenkomsten dienen uitgevoercl te worden, vernlits de
eisers zelf van stonde af volkomen tekortgekomen zijn aan de verbintenissen die
zij hadden aangegaan ; dat het aldus het
gebrek aan goede trouw bij de eisers
afleidt, niet uit het ]outer i~"lroepen van
bedoelde exceptio, maar uit de vaststelling dat de eisers volkomen tekortgekomen zijn aan h1.m verbinte~"lissen ;
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Overwegende dat het arrest er verder
op wijst dat de eisers tot heden niets
betaald hebben noch aan de verweerders
noch aan de vennootschap << GalvanoAnkar " en dat ze geweigerd hebben de
bedongen ~r.ekerheid te verstrekken ; dat
het aldus de omstancligheden preciseert
waaruit h et gebrek aan goede trouw bij
de eisers wordt afgeleid ;
Overwegencle dat zodoende h et hof
van beroep het verwerpen van de door de
eisers opgeworpen exceptie regelmatig
motiveert en meteen wettelijk rechtvaardigt;
Dat geen van de onderdelen van h et
middel Kan worden aangenomen ;
Om die red.enen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
18 maart 1971. 1• kamer. VooTzitte1·, de H. Belpaire, voorzitter. Ve1·slaggeve1', de H. Gerniers. - Gelijlcluidende conclttsie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - Pleite1's, de
HH. Bayart en van Heeke.
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HUUR VAN GOEDEREN. HANDELSHUUROVEREENKOl\iSTEN. WET
VAN 30 APRIL 1951. r\ARD VAN DIE
BEPALINGEN.
CASSATIEMIDDELEN.- BcRGERLIJKE ZAKEN. MID DEL AFGELEID
UIT DE. SCHENDING VAN EEN DWINGENDE WE'fSBEPALING . MIDDEL DAT
VOOR DE EERSTE lVIAAL KAN WORDEN
OPGEWORPEN VOOR HE1' HOF VAN
CASSA'l'IE.

KRITIEK GEOEFEND WORDT OP EE_N TEN
OVERVLOEDE GEGEVEN REDEN VAN DE
BESTREDEN BESLISSING. NIET ONTV ANKELIJK l\UDDEL.

l o De bepalingen van de wet van 30 ap1·il
1951 op de handelshtttwove1·eenlcomsten

zijn in beginsel dwingend ?'echt, zodat de
pa1·tijen e1· niet mogen van ajwijlcen dan
wannee1· dit ?'echt htm ttitdndclcelijlc of
impliciet bij de wet ve1·Zeencl wontt (1).
2° Een midclel clat in bw·ge1·lijlce zalcen,
a,fgeleid is uit cle schencling van een
clwingencle tvetsbepaling, kc.n voo1· cle
eeTste maal wonlen opgewm·pen vom·
het Hoj van cassatie (2).
3° Feiten en 1·echt zijn ve1·mengcl in een
miclclel, dat cledwlve niet ontvanlcelijk
is, als dit miclclel het Hoj zou ve1·plichten
gegevens van jeitelijlce aa1·d na te
gaan (3).

4° Zoncle?' belang en cled~alve niet ontvanlcelijlc is een micldel clat lc7·itiek oefent
op een ten ove1·vloecle gegeven 1·eclen
van cle best1·eclen beslissing (4).
(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « lVIAAS · RIJN SCHELDE ll, T. COMMISSIE VAN OPENBARE ON:qERSTAND VAN lVIERKSEl\L)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 februari 1970 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerst.e aanleg te Antwerpen;

BURGERWAARBIJ

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending va).1. de artikelen l, 3, 4, 2°, vervat in de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het oog
op de bescherming van h et handelsfonds
(afdeling !Ibis van hoofdstuk II van
titel VIII van hoek III van het Burgerlijk Wetboek), 1131 en 1322 van het
Bm·gerlijk Wetboek, l, 2, 1° en 3°, van
de wet van 15 december 1872 zoals
gewijzigd door de wet van 3 juli 1956
en titel I van hoek I van het Wetboek

(1) Cass., 10 juni 1954 (Bttll. en PASIC.,
1954, I, 857).
(2) Cass., 24 september 1953 (Bnll. en
PASIC., 1954, I, 36) met de conclu sie van
Eerste Aclvocaat-generaall\'Iahaux, toen aclvocaat-generaal; 13 november 1959 (ibid., 1960,

I, 316) en 26 februari 1970 (A?'?'. cass., 1970,
blz. 599).
(3) Cass., 18 januari 1968 (A?'?', cass.,
1968, blz. 678).
( 4) Cass., 17 september 1970, supra,
blz. 50.
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CASSATIEMIDDELEN. BuRGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL WAARIN
FElTEN EN RECHT VERlVIENGD ZJJN . NIET ONTVANKELIJK lVIIDDEL.

4°

CASSATIEMIDDELEN. LIJKE ZAAK. MIDDEL

-700van koophandel vormend, en 97 van de den " zijn ; dat uit al deze stukken
genoegzaam blijkt dat de werkelijke
Grondwet,
doonlrtt het bestreden vonnis voor recht handel van gedaagde gevestigd is op
zegt « dat de verhm·ing van het auto- de zee~·, commermele Bredabaan ; dat hij
kerkhof gelegen aan de Bremstraat 80 maar een telefoon heeft ; dat er aan de
te Merksem geen kleinhandel gold, noch Lange Bremstraat geen uitstalraam
ambacht in contact met het pubhek, winkel, of uithangbord is; dat de inge:
zodat de wet van 30 april 1951 er nooit · kochte tweedehandse auto's er maar
op toepasselijk was " en zegt dat de gebracht worden om gesloopt te worden
opzegging van 27 december 1968, lTtin- (« Auto-slachterij ") en het schroot om
stens die van de inleidende dagvaarding, opgestapeld te worden en dan later in het
gel dig IS . en d1envolgens de opzegging groot verkocht te worden ; dat indien
tegen 1 Januan 1970 bekrachtigt, om het n iet onmogelijk is dat per toeval
reden « dat appellante (thans verweerster) een k11ent van de Bredabaan naar de
terecht doet opmerken dat dergelijke Lange Bremstraat gestuurd wordt om
expertise overbodig is omdat de handel een oud onderdeel. te kopen, dit toch
van gedaagde (thans eiseres) in het uitzondel'lijk zal zijn en niet opweegt
gehuurde geen kleinhandel is die een tegen het vernietigen v an de oude
rechtstreeks cm1tact met het publiek wagens en opstapelen van oud ijzer;
dat het kenschetsend is dat de handel
e~st, reden waarom de ligging enig
belant zou hebben ; dat dit zowel uit de wel gespecifieerd wordt in de huur zelf :
bewoordingen van het oorsprm1kelijk autokerkhof en stapelplaats, en niet
huurceel spruit als uit die van de voor- verkoop van onderdelen ; dat ook in de
waarden va11 de toelating om een hin- toelating enkel sprake is van « afbreken
derlijke en ongezonde uitbati.ng te openen en stapelen " en nergens van verkoop ;
die door gedaagde in hoger berocp dat het begrijpelijk is dat, buiten zijn
verkregen werd; dat de huurovereen- handel gekend aan de Bredabaan, gekomst van 20 december 1964 op een huis daagde een grote braakliggende weide met
met groncl gelegen te Merksem, Lange oude gebouwen van een hoeve gehuurd
Bremstraat 80 tege11 de maandelijkse had om zijn hinderlijk bedrijf te lumnen
huurprijs van 4.000 frank slaat ., de uitoefenen en grote oppervlakten van
huurder gemachtigd is dit huis met grond oude m.etal~n op te stapelen vooraleer
te gel::ruiken voor zijn handel, 11amelijk : ze met grote partijen verder te verkoautokerkhof en stapelplaats voor tweecle- pen; dat hier nooit sprake kan zijn van
ha11dswagens en onderdelen, en tevens verk?_OI;l in. 't klein, die de bijzonderste
als woonstverblijf ... , beide partijen hij bedr1~~-Ighe1d van gedaagde ter plaatse
eventuele verbreking van dit contract zou ZIJn, noch van levering van diensten
het zes Inaanden daarvoor zullen op- ter plaatse, noch van de bedrijvigheid
zeggen ... ; dat de toelating van 17 sep- van een ambachtsman in co11tact met
tember 1962 der gemeente Merksem het het publiek ; dat partijen trouwens een
bedrijf van gedaagde Lange Brem- opzegging van zes maanden voorzien
straat 80 volgens de aanvraag beschrijft hadden zeals dat in het kanton voor
als « autoke!.'khof (afbreken van tweede- industriegrond gebruikelijk is ;
handswagens en stapelen van oude metatm·wijl : 1° eiseres in haar conclusie
len of schroot) " ; dat de toelating dan staande hield en ook uit de door haar
gegeven wordt mits zekere veiligheids- neergelegde en in het bestreden vonnis
voorwaarden zeals de afstand van min- opgenomen stukken blijkt dat zij een
stens 1,50 m van hagen of afsluitingen, handel drijft in koop en verkoop van
maximum hoogte van 2,5 m . stapel tweedehandswagens en onderdelen geleschrootijzer enz ... ; dat gedaagde een gen te ~erksem, Bredabaan, waar zij
reklaamkaartje voorlegt vermeldende regelmat1g met het publiek in contact
naast elkaar, enerzijds « Auto-park, staat (schending van de artikelen 1 en 2,
Bredabaan 938-948, Inkoop Tweede- 1° en 3°, van de wet van 15 december
handswagens " en anderzijds « Auto- 1872 en 1 van de wet van 30 april 1951);
slachterij, Lange Bremstraat, 80-82, Ver2° eiseres, zoals door het vonnis uitkoop Tweedehandsonderdelen " ; dat
hij ook bet liggingsplan van de Lange drukkelijk wordt. vastgesteld, de goedeBremstraat nr. 80 voorlegt; dat hieruit ren, zijnde een grote braakliggende weide
blijkt dat het over een onregehnatig met oude gebouwen van een hoeve van
stuk achtergrond gaat, best geschikt verweerster gelegen te Merksem, Lange
voor stapelplaats, en dat de gebouwen Bremstraat, als autokerkhof had gehuurd
een
oude hoeve 1net aanhorighe- ten einde haar handel te kllllllen u itba-
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ten, zoals in het contract vermeld was,
zodat deze gehuurde percelen voor de
handel van eiseres nodige bijlokalen zijn
en dus onder toepassing van de wet
van 30 apri l 1951 vallen (schending van
de artikelen 1131, 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 4, 2°, van de wet van
30 april 1951);
3° het feit dat slechts bij toeval een
klient van de handel van eiseres van de
Bredabaan naar de Bremstraat gestuurd
wordt en dat de verkoop aldaar niet
-opweegt tegen het vernietigen der oude
wagens en het opstapelen, noch de specificatie van autokerkhof noch de door de
partijen voorziene opzegging afbreuk
doen aan de dwingende toepassing van
de wet van 30 april 1951 noch aan het
lmrakter van bijlokaal van de gehuurde
.gronden van verweerster, zoals door het
bestreden vonnis zelf vastgesteld wordt
(schending van de artikelen 1, 3, 4, 2°,
-van de wet van 30. april 1951 en 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat eiseres voor de rechter in hager beroep staande hield dat de
·Op de Bremstraat nr. 80 te Merksem
.gelegen onroerende goederen, welke zij
in huur heeft, in hoofdzaak gebruikt
worden voor het uitoefenen van een
ldeinhandel aldaar en dat de huur derhalve a ls een handelshuur moet aangemerkt worden ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
-die stelling verwerpt om de redenen dat
de werkelijke handel van eiseres gevestigd is op de Bredabaan, te Merksem,
-en dat op de Bremstraat de hoofdbedrijvigheid van eiseres noch in een kleinhan·del, noch in de levering van diensten,
noch in het bedrijf van een ambachtsman
-die rechtstreeks in contact staat met het
publiek bestaat ;
Overwegende dat eiseres thans voor
de eerste n1.aal aanvoert dat zij op de
~redabaan een handel drijft in lwop
en verkoop van tweedehandse wagens en
-onderdelen, waar zij regelmatig in contact staat met het publiek, en dat de
goederen welke zij in huur heeft aan de
·Bremstraat, uit een grote braaldiggende
weide met oude gebouwen van een hoeve
·bestaande, bijlokalen zijn die tot de
uitoefening van haar handel op de
Bredabaan nodig zijn, zodat de door de
wet van 30 april 1951 bepaalde huurtijd,
ingevolge artikel 4, 2°, van de wet, op
-de huur van die goederen toepasselijk
is;
Overwegende dat bedoelde wetspeba1ing van dwingende aard is, zodat het

middel, uit de schendi.ng ervan afgeleid,
voor de eerste maal in het cassatiegeding
kan opgeworpen worden ;
Overwegende evenwel dat het Hof,
om de gegrondheid van dit middel te
ktmnen onderzoeken, eerst zou moeten
nagaan 1° of de huur van de o~1.l'oerende
goederen gelegen aan de Bremstraat
hoofdzakelijk lokalen of een grote braakliggende weide tot voorwerp heeft, 2° of
eiseres aan de Bredabaan een ldeinhandel
uitoefent, 3° of de bijlokalen aan de
Bremstraat _tot de uitoefening van die
kleinhandel nodig zijn, 4° of van de
h andelsbestemming van die bijlokalen
uitdrukkelijk melding is gemaakt in het
huurcontract ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
dienaangaande geen gegevens bevat,
zodat het onderzoek van het middel
het Hof ertoe zou noodzaken tot navorsingen van feitelijke aard over te gaan ;
Dat het middel, dat feiten en recht
vermengt, niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 12, 2°, 16,
1° en 2o, vervat in de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten
met het oog op de bescherming van het
handelsfonds (afdeling IIbis van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van
het Burgerlijk Wetboek), 1319, 1320 eJJ.
1322 van het Burgerlijk Wetboek),
doo1·dat het bestreden vonnis voor recht
zegt « dat de verhuring van het autokerkhof gelegen aan de Bremstraat 80
te Merksem geen kleinhandel gold, noch
ambacht in contact met het publiek,
zodat de wet van 30 april 1951 er
nooit op toepasselijk was, dat de opzegging van 27 december 1968, minstens
die van de inleidende dagvaarding, gel dig
is, en dienvolgens de opzegging tegen
1 januari 1970 bekrachtigt » om reden
dat « vooreerst client opgemerkt te worden dat zelfs indien de wet op de handelshuurcelen toepasselijk was, artikel 12
aan de koper de mogelijlrneid laat een
einde aan de verhuring te stellen mits
opzegging van een jaar gegeven binnen de drie maanden om de redenen
bepaald in de artikelen 16, 1°, 2°, 3° en
4° ; dat het oprichten van een ziekenhxus
de reden van artikel16, 2o, zou uitmaken:
het vrijstellen van ieder commercieel
gebruik, maar dat het ook de reden van
artikel 16, 1°, kan uitmaken : eigen gebruik, vermits het opbouwen van een
ziekenhuis voor een Commissie van
openbare onderstand als eigen gebruik
kan beschouwd worden, dus vrij van

-702iedere uitzettingsvergoeding ; dat gedaagde in hoger beroep (thans eiseres)
zich tevergeefs beroept op het feit dat
appellante (thans verweerster) kennis
zou gehad hebben van de voorwaarden
en aard van de bestaande verhuring
voor de verkoping ; dat een feitelijke
kennis van het hum·contract het niet
tegenstelbaar zou 1nake1l aan de lwop ster ; dat de verkoopakte nergens verwijst naar de voorwaarden van de
verhuring en geen verplichting oplegt
aan de koopster die voort te zetten ;
dat er enkel voorzien is : de koopster zal
van het aangekochte goed de voile
eigendom en het genot hebben te rekenen
van de eerstvolgende vervaldag door het
optrek.ken van de huur ; dat appellante in
ieder geval opzegging betekende op
2,7 december door aangetekend schrijven
en dat de dagvaarding nogmaals opzegging inhield ; dat deze opzeggulg geldig
zou zijn voor 1 januari 1970 ,,

tenvijl : 1° de door het gedinginleidend
exploot gegeven opzegging tegen 1 januari 1970 betekend was overeenkomstig
de gebruiken van het kanton Borgerhout,
zijnde ch·ie maanden voor het verstrijken
van het huurjaar, en hoegenaamd niet
stemlde op de a rtikelen 12, 2°, 16, 1° en
2o, vervat in de wet van 30 april 1951,
daar deze opzegging geen .enkele reden
vermeldde (schending van de artikele!l 1319, 1320 en 1322 van het Bmgerlijk
Wetboek);
2,0 deze alzo door de gedinginleidende
dagvaarding gegeven opzegging geenszins de duidelijke opgave bevatte van
de reden waarop de opzegging stetmde,
hetgeen op straffe van verval vereist is,
en het oprichten van een ziekenhuis in
deze geldig verklaarde opzegging niet
voorzien is, zomin als zij voorzien is in
de opzegging door het aangetekend schrij ven van 27 december 1968 gegeven
(schending van de artikelen 12, 16, 10
en 2o, vervat i!l de wet van 30 april1951) ;
3o eiseres de goederen huurde sinds
20 december 1964, d. i. meer dan zes
m.aanden voor de door verweerster gedane
aankoop, en eiseres derhalve beschermd
is en artikel 12 kan inroepen (schending
van artikel12 , lid 2, vervat in de wet van
30 april 1951);
4o verweerster noch in haar dagvaarding, !lOCh in haar gemotiveerde akte
van beroep als grond van de opzegging
de artikelen 12 of 16, 1° en 2°, vervat in de
wet van 30 april 1951 ingeroepen heeft
(schending van de artikelen 1319, 1320

en 1322 van het Bmgerlijk Wetboek en
12, 16, 1° en 2°, vervat in de wet van
30 april 1951) :
Overwegende dat het middel gericht is
tegen redenen wel.ke door het bestreden
vonnis gegeven worden in de onderstel ling dat de wet op de handelshuur ten
deze toepasselijk zou zijn; da.t, nu het
v01mis die onderstelling verwerpt, het
middel overtollige redenen bestrijdt en
derhalve, bij gebrek aan belang, niet
ontvan.kelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
19 maart 1971. 1e kamer.
Voo1·zitte?·, de H. Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Naulaerts . Gelijkluidende conclttsie, de H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH . Houtekier en Fally.
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1o HUUR VAN GOEDEREN.- HAND:E<LSIIUUROVERE:E<NKOMSTEN. ARTIKEL 1717 VAN IIET BURGERLIJK
WETBOEK. - TOEPASSING. - VooRWAARDEN.
2° HUUR VAN GOEDEREN.- HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN. 0NDERHUUR OF HUUROVERDRACIIT . 0NDERHUUR OF OVERDRACIIT NIET
ONTZEGD DOOR DE HUUROVEREENKOll'lST. ARTIKEL 10 VERVAT IN
DE WET VAN 30 APRIL 1951 NIET
TOEPASSELIJK.
3° CASSATIE.- OMVANG.- BURGERLIJKE ZAAK.- 0NSPLITSBAAR GESCIIIL.
p ARTIJ VOOR DE FEITENRECIITER
IIEEFT GEEN CASSATIEBEROEP INGE STELD MAAR IS VOOR IIET HOF IN IIET·
G:E<DING GEROEPEN DOOR DE ElSER. V:mRNIETIGING STREKT ZICII UIT TOT
DE B:E<SLISSING GEWEZEN TEN AANZIEN
VAN DEZE PARTIJ .
1° De 1·egel gesteld bij m·tilcel 1717 van het
Btwge1·lijk W etboek, volgens welke cle
hutwcle1· mag oncle?'Ve?·htwen, e1~ zeljs zijn
hum· aan ancle1·en ovenl1·agen, inclien
clit 1·echt hem niet ontzegcl is, is van.
toeJJassing op cle hanclelshtttt1'0Ve?'eenkomsten, behalve in zove1· bijzoncle1·e
bepalingen e1·van ajwijken (1).
(1) Te raaclplegen : DE PAGE, Bijv., cl. IV,

--
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-7032° A1·tikel 10 ve1·vat in de wet van 30 ap1·il
1951 bet1·efjende de handelshttw·ove1·eenkomsten is slechts van toepassing op de
onde1·htmr of op de ovenl1·acht van de
hanclelshtttt1' indien deze htttt1·ove1·eenkomst een verbod van ove1·d1·acht of van
onded~uw· bevat ( 1).
3° TtJ!annee1· een geschil onsplitsbaw· is
tttssen cle eise1· in cassatie en een pa1·tij
voo1· de feitem·echte1' die geen cassatievoo1·ziening heeft ingesteld maa1· die
voo1· het Hof in het gecling geTOe1Jen is
door eiser, en die voo1·ziening geg1·oncl
is, wo1·dt cle veTnietiging uitgesp1'olcen
zowel tegen de beslissing gewezen ten
aanzien van cle eiseT als tegen de beslissing gewezen ten aanzien van genoemde
pa1·tij (2).
(MALFAIT, VAN DIEVOORT,
T. VAN HEIROM EN CONSORTEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 maart 1970 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Mechelen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1717 van
bet Bmgerlijk vVetboek en 10 vervat in
de wet van 30 april 1951 op de handels11um·overeenkomsten met het oog op de
bescherming van het handelsfonds (Bm·gerlijk vVetboek, boek III, titel VII,
hoofdstuk II, afdeling IIbis),
cloonlat het bestreden vonnis de huur·O verdracht door de eisers aan de verweerders onder nummer 4, Steenackers De Meyer, toegestaa~1 ongeldig verklaart,
·en bijgevolg het huurcontract tussen de
eisers en de verweerders onder nmnmers 1, 2 en 3, de consorten Van Heirmn,
ten laste van de eisers verbreekt en de
-eisers veroordeelt tot een provisionele
schadevergoeding van 50.000 frank om
·de reden dat « de beroepers (thans de
eisers) voorhouden dat de overdracht
m·s. 778 en 779; VAN RYN, D1·oit comrner.cial, cl. I, m·. 281 ; Rep. pmt. d1· . belge,
Complement, v 0 Baux comme1·ciaux, m•. 152,
blz. 492; Les Novelles, Droit civil, cl. VI 2
-(1970), Les baux comme1·ciattx (LA HAYE en
"VAN li:ERCKHOVE), nrs. 1677 en 1681; Alge·
rnene P1·alct-ische Rechtsve1·zameling, PAUWELS,
Htttt1' van lwndelshttizen, nrs. 59 en 61.
(1) Zie voorgaancle noot.
(2) Cass., 12 d ecember 1968 (A1'1', cass.,
1969, blz. 368) ; verg. cass., 10 mei 1969
{ibid., 1969, blz. 874).

van hum mogelijk was op grand van
artikel 1717 van het Bmgerlijk W etboek
en artikel 10 vervat in de wet van
30 april 1951 geen toepassing vindt om
de reden dat er enkel een mondeling
huurceel bestaat ; verder dat het vonnis
van 4 april1967 wei definitiefis geworden
doch de beroepers thans op basis van
een andere rechtsgrond, namelijk a.rtikel 1717 van het Bmgerlijk Wetboek,
de geldigheid van de onderverhuring
inroepen; dat echter de beroepers (thans
de eisers) slecht gekomen · zijn thans
artikel 1717 van het Bmgerlijk W etboek
in te roepen ; dat h et hier ldaarblijkelijk
gaat om een handelsverhuring vermits
er een verhm·ing is slaande op een
onroerend goed, bestemd tot het drijven
van een kleinhandel en in hoofdzaak
daar·toe bestemd ; dat nergens de wet
een geschrift vereist en een stilzwijgende
handelsbestemming voldoende is ; dat de
wet van 30 april 1951 die van dwingend
recht is dan ook toepassing vindt en
niet de algemene bepaling van artikel 1717 van het Burgerlijk W etboek ;
dat dit middel van de beroepers faalt;
dat het beroepen vonnis dan ook dient
bevestigd te worde~1 in zover het beslist
heeft dat de partij Steenackers-De Meyer
het goed zonder recht noch titel betrekt
en de uitdrijving beveelt »,
teTwijl de algemene bepalingen van
artikel 1717 van het Bmgerlijk Wetboek
betreffende het recht van de huurder,
zijnde de eisers, het gehumde goed onder
te verhuren of de huur af te staan wel
toepasselijk zijn inzake handelshuurovereenkomsten, wanneer deze laatste,
zoals ten deze, voor de huurder geen
verbod van onderverhm·ing of afstand
bevatten, en noch het dwingend karakter
van de wet van 30 april 1951 noch artikel 10 vervat i~1 deze wet de toepassi~}g
ervan verhinderen, zodat het vonnis
de in het middel ingeroepen bepalingen
geschonden heeft :
Overwegende dat luidens artikel 1717,
lid 1, van het Burgerlijk W etboek, de
hum·der mag onderverhuren, en zelfs zijn
huur aan derden overdragen, indien dit
recht hem niet ontzegd is;
Dat de i~1 dit artikel gestelde regel
toepasselijk is op de ha~1delshuur, behalve
in zover bijzondere wetsbepalingen ervan
afwijken;
Overwegende dat artikel 10, lid 1,
vervat in de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het oog
op de bescherming va~1 het handelsfonds,
bepaalt dat het verbod de huur aan
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goed of een gedeelte van een onroerend
goed in onderhuur te geven, geen beletsel
kan zijn voor een overdracht of een
onderverhuring die same~l geschiedt met
de overdracht of de verhuring van de
ha~1.delszaak en
op de gezamenlijke
rechte~l van de hoofdhuurder slaat;
Dat het derde lid van het artikel de
vormen voorschrijft die de hoofdhuurder
moet naleven wanneer hij gebruik wil
maken van het hem in het eerste lid
toegekende recht van huuroverdracht of
o~1.derverhuring ;
Overwegende dat die bijz011-dere wetsbepalingen betreffende de handelshmn·
aileen van toepassing zijn wanneer de
huurovereenkmnst een verbod van huuroverdracht of onderverhm·ing bevat ;
Overwegende dat de eisers, zonder op
dit p1.mt tegengesproken te zijn, in hun
conclusie in hager beroep aangevoerd
hebben, dat de door hen mondeling
gesloten handelshum· geen verbod i~1.hield
van h1.nu·overdracht of onderverhuring ;
dat zij daaruit afieidden dat, op grand
van artikel 1717 van het Burgerlijk
W etboek, zij gel dig de handelshum
mochten overdragen of het gehuurde
goed onderverhmen, zonder de vormen
na te leven bij artikel 10, lid 3, vervat
il{ de wet van 30 april 1951 bepaald;
Dat het bestreden vonnis deze stelling
afwijst om de enkele reden dat niet
artikel 1717 van het Bmgerlijk W etboek
maar aileen de dwingende bepalingen van
artikel 10 vervat in de wet van 30 april
1951 van toepassing zijn op de handelshum ; dat het vonnis aldus zijn beslissing
niet wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat ingevolge de onsplitsbaarheid va~l de vorderingen door de
partijen ingesteld in verband met de
geldigheid van de humoverdracht of
van de onderverhuring, de vernietiging
moet worden uitgebreid tot de veroordeling welke, op de eis van de verweerders
consorten Van Heirom, uitgesproken
werd tegen de verweerders SteenackersDe Meyer, die tegen het vom1.is geen
cassatieberoep hebpen ingesteld;
Om die redenen, zonder acht te slaan
op het tweede middel dat tot geen
ruimere vernietiging kan leiden, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in
zover het de beroepen ontvangt en, bij
bevestiging van het beroepen vonnis, de
zaken samenvoegt, de kosten van het
deskundigenonderzoek Tambuyser begroat, en, op de eis door de verweerders

consorten Van Heirom tegen de eisers
ingesteld, beslist dat vanaf 1 j1.mi 1965
de maandelijkse hmu·prijs 13.000 frank
bedraagt en de eisers veroordeelt om de
huurprijs te betalen op basis va~l dit
bedrag; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
houdt de kosten aan om erover door de
feitenrechter te worden beslist ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen,.
zitting houdende in hager beroep.
19 maart 197L
1e kamer.
Voo?·zitte?', de H. Rutsaert, raadsheer·
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?·, _
de H. Meeus. - Gelijkltticlende conclnsie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
PleiteT, de H. Houtekier.
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VOORZIENING

IN

CASSATIE.

STRAFZAKEN. VEROORDELEND ARREST. BEVEL TOT ONl\iiDDELLIJKE.
.A.ANROUDING. VooRZIENINC+ TEGEN
RET BESCRIKKENDE GEDEELTE VAN DE.
VEROORDELING VERWORPEN. VOORZIENING TEGEN RET BEVEL TOT ONl\iiDDELLIJKE AANROUDING ZONDER BELANG.

Heejt de ve1·oonleelde zich in cassatie
voo1·zien tegen een ve1·oonlelend a?Test,.
waa1·bij zijn onmidclellijke aanhoncling
wonlt bevolen, en veTlc?·ijgt het beschilclcencle gecleelte tot ve1·oonleling doo1· cle
venve1·ping van de e1·tegen geTichte vooTziening k?-acht van gewijscle, clan heejt·
de voo1·ziening tegen het bevel tot onmicldellijke aanhoncling geen belang mee1· (1) .
(VERSCH.A.EVE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestredenarrest, op 16 december 1970 door het.
Hof van beroep te Gent gewezen ;

I. In zover de voorziening gericht is.
tegen de beslissing van veroordeling :
(1) Cass., 19 oktober 1970, sttpm blz. 165 ..

t:-
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Overwegende dat de substantiele . of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding:
Overwegende dat door de verwerping
van de ertegen gerichte voorziening de
beslissing tot veroordeling kracht van
gewijsde verkrijgt ;
Dat derhalve de voorziening tegen het
bevel tot onmiddellijke aanhouding zonder belang wordt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
23 maart 1971. 2e kamer.
Voo1·zitter, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. de Vreese. - Gelijkluidende con clusie, de H. Duman, advocaat-generaal.
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KAMER.-

23 maart 1971.

1°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN . STRAFVORDERING. VOORZIENING TEGEN EEN VEROORDELENDE
BESLISSING WEGENS
ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN VAN SLAGEN OF VERWONDINGEN AA,N VERSCHILLENDE PERSONEN . . EEN ENKELE STRAF. MIDDEL AFGELEID UIT HET GEBREK
AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE. 00NCLUSIE DIE ENKEL BETREKKING
HEEFT
OP
HET
TOEBRENGEN VAN
SLAGEN OF VERWONDINGEN AAN SOMMIGE VAN DEZE PERSONEN . STRAF
DIE
WETTELIJK
GERECHTVAARDIGD
BLIJFT DOOR DE MISDRIJVEN VAN
SLAGEN OF VERWONDINGEN WAARVAN
DE ANDERE PERSONEN HET SLACHTOFFER ZIJN GEWEEST. NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

20

CASSATIE. 0MVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN. VEROORDELENDE BESLISSINGEN DOOR DEZELFDE ONWETTELIJKHEID AANGETAST . EINDBESLISSINGEN
OP
ZEKERE BURGERLIJKE
RECHTSVORINGEN EN GEEN EINDBE SLISSINGEN OP DE ANDERE. VOOR-

(1) Raadpl. cass., 3 1 mei 1965 (Bull. en
PAsiC., 1965, I, 1061) en 9 november 1970,
supm, biz. 216 .
(2) Cass ., 17 januari 1966 (Bull. en PAsiC.,
1966, I, 624), 30 oktober 1967 (A1T. cass.,

ZIENING
VAN
DE
BEKLAAGDE . 0ASSATIE VAN DE EINDBESLISSINGEN.
NIET DEFINITIEVE BESLISSINGEN
GEGROND OP DEZELFDE ONWETTIGE
REDEN . 0ASSATIE DIE LEIDT TOT
DE VERNIETIGING VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSINGEN .

1° W 01·dt een enkele st1·aj uitgespmken
wegens het onopzettelijlc toeb1·engen van
slagen·oj ve1·wondingen aan ve1·schillende
peTsonen, dan is wegens het ontb1·eken
van belang niet ontvankelijk het middel,
dat de beklaagde tot staving van zijn
voo1·ziening heeft opgewo1-pen tegen de
beslissing op de · stmjvo1·de1·ing, en
hiemit heeft ajgeleid dat de 1·echte1· niet
heejt geantwooTd op de conclusie waa1·in
ontkend woTdt dat deze belclaagde aan
sommige van die pe1·sonen slagen of
ve1·wondingen had toegeb1·acht, wannee1·
de uitgesp1·oken st1·aj wettelijlc ge?·echtvaaTdigd blijjt doo1• de ande1·e misd1·ijven
van onopzettelijke slagen of ve1·wondingen (1). (Wetb. van strafv., art. 411
en 4 14.)
2° Heejt de 1·echte1·, bij wie ve1·schillende

bU1·ge1·lijke 1·echtsv01·de1·ingen tegen de
beklaagde aanhangig zijn, beslissingen
gewezen die doo1· dezeljde onwettelijkheid
zijn aarigetast, en zijn sommige van deze
beslissingen definitiej en de ande1·e
niet, dan leidt het aannemen van de
vooTziening van de belclaagde tegen de
eerste beslissingen tot de ve1·nietiging
van de ande1·e, hoewel de vooTziening
tegen deze laatste beslissingen niet ont•
vankelijk was op het ogenblik dat zij
we1·d ·ingesteld (2).
(I. VERDEYEN, , T. CLAUSE, CLAUSE -HADMONT, PHILIPPE, PHILIPPE-WIARD EN
NATIONALE BOND DER LIBERALE li<IUTUALITEITSFEDERATIEN VAN BELGIE.
II. J. VERCAMMEN, T. CLAUSE EN
VERDEYEN. III. L. VERCAMMEN, T.
CLAUSE, CLAUSE-HAUMONT, PHILIPPE,
PHILIPPE-WIARD EN NATIONALE BOND
DER LIBERALE MUTUALITEITSFEDERATIEN VAN BELGIE. IV. VAN GRIEKEN,
T. CLAUSE, VERDEYEN EN L. VERC
. CAMMEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 april 1970 door h et Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
1968, biz. 311}, 13 januari 1969 (ibid., 1969,
biz. 461), 23 juni 1969 (ibid., 1969, biz. 1052);
raadpl. cass., 18 juni 1968 (ibid., 1968,
biz. 127il en 16 februari 1971 Sttp1'a biz. 585.

-706I. N opens de voorziening van V erdeyen
.Theofiel, beklaagde :

ven rechtsvormen warden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
IS;

Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,

doo1·dat het bestreden arrest, dat h et
beroepen vomlis gedeeltelijk bevestigt,
eiser veroordeelt tot een geldboete van
4.000 frank, wegens onopzettelijke slagen
of verwondingen aan Jean Clause, Bernard Geuse, Michel Ligot, Jean Philippe
en Christiane Verbruggen, en tot de
'h elft van de kosten van de strafvordering, behalve die van de vervolgingen
tegen Jean Clause, en, rechtdoende over
de bm·gerlijke rechtsvordermgen, hem
veroordeelt, in solidum met Vercammen
.Lodewijk, tot schadeloosstelling van de
· bmgerlijke partijen Jean Clause, de
·echtgenoten Clause-Haumon~ •. Jean Philippe en cl.e echtgenote!l Ph1l1ppe-Wu;trd
en, afzonderlijk, tot schadeloosstellmg
van de Nationale Bond der L1berale
Mutualiteitsfederatien van Belgie, zonder
te antwoorden op de regelmatig voor
het hof van beroep neergelegde hoofden aanvullende conclusie waarin eiser,
na in hoofdorde volgehouden te hebben
.geen fout te hebben begaan die met het
ongeval in oorzakelijk verban~ s~~md,
liet gelden dat, zelfs zo een fout I.f!- ZIJnen
hoofde werd in acht genomen, hiJ geenszins aansprakelijk geacht k~m . worden
voor de door Clause en d e mz1ttenclen
van zijn wagen opgelopen letsels, noch
in solicl1tm met Vercarnmen veroordeelcl
.kon worden het ganse bedrag van de
schade aan die personen en aan de
goederen te betalen, vermits het ongeval
in feite uit twee achtereenvolgende aan.rijdingen bestaan heeft, en gezi~n de
eerste tussen zijn eigen wagen en dte van
Clause zeer licht was en maar een zeer
geringe schacle heeft veroorzaakt :
In zover het middel opkomt tegen de
beslissing over de strafvordering :
Overwegende dat he~ middel . ~lleen
opkomt tegen de beshssmg waarbtJ e1ser
veroordeeld worclt wegens onopzettel~jke
verwondingen aan Philippe Jean, L1got
Michel Geuse Bernard en Clause JeanMichel'; dat, alware het midclel gegrond,
de beslissing wettelijk gerechtvaarchgd
is door de veroordeling wegens onopzettelijke verwondingen aan Verbruggen
Christiane ;
Dat het middel dienvolgens niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantiele
,...,(.' ,........,.

e<-4-,..<"l#o

YTr.on

T'l~t:>.f-~n·holrl

YTI"\I"\1~n·nonl"l1~0 -

In zover het middel gericht is tegen de
beslissing over de burgerlijke vorderingen ingesteld door Clause Jean
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
voor het hof van beroep deed gelden,
enerzijds, dat ten gevolge van de aanrijding van zijn voertuig met dit . bestum·d door Clause, hij slechts een germge
schade aan de linkerachterzijde van dit
voert1.cig had veroorzaakt en dat het
geenszins vaststaat dat hij door deze
aanrijding enig lichamelijk letsel aan e~n
van de inzittenden va.n bedoeld voertmg
had veroorzaakt en, anderzijds, dat de
eerste rechter ten onrechte oordeelde
dat hij het voertuig van Clause uit zijn
normale richting had. gebracht en aldus
de tweed.e · aanrijding tussen de voertuigen van V ercammen en van Clause had
Inedeveroorzaakt ;
Overwegende dat het arrest beslist dat,
wegens gebrek aan oo.rzakelijk verb~nd,
eiser niet strafrechtelrJk aansprakehJk IS
voor de slagen en verwondingen aan de
inzittenden van de door Vercammen
bestuurcle wagen, feiten waarvoor deze
laatste alleen dient in te staan;
Overweo·ende dat door deze beschouwing het "' arrest noodzakelijk vaststelt
d.at eiser geen schuld trefb voor de
tweede aanrijding, die oorzaak is geweest
van een gedeelte van de schade aan het
voertuig van Clause en van de letsels,
of een gedeelte daarvan, aan de inzittenden van dit voertuig;
Overwegende dat het 'arrest eiser nie~
temin schuldig verklaa.rt aan de n:nsdriJven van onopzettelijke slagen en verwondingen aan de personen d1e zwh Ill
het voertuig van Clause bevonden en
hmn in solidttm veroordeelt, samen met
Vercammen, tot schadevergoedingen aan
Clause, de echtgenoten Clause-Haumont,
Philippe, de echtgenoten Philippe-Wiard;
Overwegcnde nochtans dat het arrest
bet hierboven venneld verweer van eiser,
volgens hetwelk hij slechts een geringe
schacle aan het voertuig h ad veroorzaakt
en door zijn aanrijcling met het voertuig
van Clause geen lichamelijk letsel aan
de inzittenden van clit voertuig veroorzaakt had, niet beantwoordt;
Dat het middel derhalve gegrond is ;
In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen over de burgerlijke
vorderingen ingesteld door de echtgenoten Clause-Haumo;~t, Philippe Jean
.o.1-.

rlo. nnl...,-f.n• nnn+o-n
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-707Overwegende dat h et arrest provisies
toekent en een deskundige belast met het
onderzoek van de slachtoffers ; dat deze
beslissingen geen eindbeslissingen zijn
in de zin van artikel 416 van het Wethoek van strafvordering en ook geen
uitspraak doen inzake bevoegdheid ;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende nochtans dat de vernietiging van de definitieve beslissing gewezen over de burgerlijke vordering van
Clause .Jean, de vernietiging medebrengt
van deze niet definitieve beslissingen die
op dezelfde onwettelijke motieven steunen;
In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de
burgerlijke vorde:.;ing van de N ationale
Bond der Liberale Mutualiteitsfederatiiin van Belgie
Overwegende dat eiser geen middel
inroept;
II. N opens de voorzieningen van
A) Vercammen Lodewijk, beldaagde :
a) tegen de beslissing over de strafvordering :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
1·echtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
b) tegen de beslissing over de burgerlijke vordering :
1o in zover de voorziening de beslissing
betreft gewezen over de burgerlijke
vorderingen van Clause Jean en van
Van Grieken Hubert :
Overwegende dat eiser geen middel
inroept;
2o in zover de voorziening de beslissingen betreft gewezen over de burgerlijke
vorderingen van de echtgenoten ClauseHaumont, Philippe Jean en de echtgenoten Philippe-Wiard :
Overwegende dat h et arrest provisies
toekent en een deskundige belast met
het onderzoek van de slachtoffers ; dat
deze beslissingen geen eindbeslissingen
zijn in de zin van artikel 416 van het
Wetboek van strafvordering en ook geen
uitspraak doen inzake bevoegdheid;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
jg;

B) Vercammen Julius, burgerlijke partij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof acht verma.g te slaan
niet blijkt dat de voorziening betekend

werd aan de partijen tegen w1e zij
gericht is;
Dat de voorziening dienvolgens niet
ontvankelijk is ;
III. Nopens de voorziening van Van
Grieken Hubert, burgerlijke partij, gericht tegen de beslissingen gewezen :
a) over de burgerlijke vorderingen
ingesteld tegen Verdeyen en Vercammen:

Overwegende dat uit de stuklcen
waarop het Hof acht vermag te slaan
niet blijkt dat de voorziening betekend
werd aan d e partijen tegen welke zij
gericht is;
Dat de voorziening, dienvolgens, niet
ontvankelijk is,
b) over de burgerlijke vordering ingesteld tegen Clause Jean :
·

Over h et middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, ...
Dat h et middel niet kan aangenomen
worden;
·
Om die redenen, uitspraak doende op
de voorziening van Verdeyen, vernietigt
het bestreden arrest in zover het de
burgerlijke vorderingen van Philippe
Jean, de echtgenoten Philippe-Wiard,
de echtgenoten Clause-H aumont, Clause
Jean en de kosten betreffende deze
vorderingen beslecht ; zegt dat deze vernietiging zich nochtans niet uitstrekt tot
de beslissing waarbij Verdeijen burgerlijk
aansprakelijk wordt verklaard voor een
gedeelte van de schade aan het voertuig
van Clause veroorzaakt ; , verwerpt de
voorzieningen voor het overige ; beveelt
dat melding van dit arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt Verdeijen in de helft van de kosten van zijn
voorziening en laat de andere helft ten
laste van de verweerder ; veroordeelt
Vercammen Julius, Vercammen Lodewijk en Van Grieken in de kosten van
hun voorziening ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
23 maart 1971. 2e kamer. lloo1·zitte1· en lle1·slaggeve1·, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijlclttidende conclusie, de H. Dumon,
advocaat-generaal.- Pleitm·s, de HH. Simont, Struye en Bayart.
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23 maart 1971.

1°

CASSAT!EMIDDELEN. STRAFZAKEN. VEROORDELING WE GENS
DIEFSTAI,. CASSATJEBEROEP VAN
DE BEKLAAGDE. MIDDEL RIERUIT
AFGELEID DAT RET FEIT ALS OPLICHTING MOEST WORDEN OMSCHREVEN.' STRAF BLIJFT WETTELIJK GERECRTVAARDIGD NIETTEGENSTAANDE DE AA.L'fGEGEVEN VERGISSING. NIET ONT.VANKELIJK MIDDEL.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.TELASTLEGGING VAN DEELNEMING AAN
RET li'IISDRIJF OMSCRREVEN IN DE
BEWOORDINGEN VAN ARTIKEL 66, LID 2
EN 3, VAN RET STRAFWETBOEK. GEEN CONCLUSIE RIEROVER. -ARREST
WAARIN DE IN AANMERKING GENOMJ~N
WIJZE VAN DEELJ'-o"'EMING NIET GEPRECISEERD WORDT. ARREST WAARBIJ
. DE TELASTLEGGING BEWEZEN WORDT
VERKLAARD. REGELMATIG METREDEJ'-o"'EN 01\m:LEDE BESLISSING.

1° Niet ontvanlcelijk, bij gem is aan belang,
is het middel hientit afgeleid dat het als
diejstal omsch1·even jeit wam·voo1· de
eise1· is ve1'001'deeld als oplichting had
moeten omsclweven zijn, te1wijl de ~tit
gesp1·olcen stmf binnen de wettelijke
pe~·ken van dit laatste miscl1·ijj blijjt (1).
(Wetb. van strafv., art. 411 en 414.)

'

2° I ndien aan de beklaagde worclt ten laste
gelegd aan het misd1·ijj te hebben deelgenomen op de wijzen vastgestelcl in
aTtikel 66, lid 2 en 3, van het St·rafwetboelc en deze deelneming omschTeven
w01·dt in de bewo01·dingen van die bepctlingen, moet de 1·echte·r, die de telastlegging bewezen ve1·lclam·t, bij gebTelc
aan een concl1tsie hie1·ove1·, niet 1J1'ecise?·en wellce van deze wijzen van deelneming hij in aannw1·lcing neemt om
de ve1'001'deling te staven (2).
(DE BAETS EN DE WALSCRE, T. VERNIEST.)
ARREST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 30 september 1970 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schendin.g van. de artikelen 97 van de
Grondwet, 461, 463 en 496 van het
Stra.fwetboek en. schending van de bewijs-

lu·acht die aan de processen-verbaal
moet worden gehecht,

doo1·dat het aan.gevochten a rrest beslist
dat er diefstal is,
tenvijl, ee1·ste ondeTdeel, in de overwegingen van het arrest en de elemen.ten
die het als bewezen vaststelt, niet blijkt
dat essentiele elemen.ten van het misdrijf
d1efstal zoals bepaald bij artikel 461 en
v~lgende van het Strafwetboek aanwezig
ZlJn, 1net name de wegneming van anderman.s zaak;
tweecle onclercleel, indien de verwijzing
naar de verklaring van de burgerlijke
partij van 19 september 1968 als een
volcloende aanduiding van de elementen
van het misdrijf zou ktnn1en worden
beschouwd, de elemen.ten uit dit relaas
voortsprnitend geenszins de elementen
zijn van een diefstal, cloch wel van
oplichting :
Overwegen.de dat de tegen. de eisers uitgesproken straffen wettig zouden'blijven,
zelfs wanneer de te hunnen laste als
bewezen aangegeven feiten onder toepassing van artikel 496 van het Straf'\vetboek zouden vallen, zoals het middel
h et beweert ; dat de b eslissing derhalve
ger echtvaardigd is ;
Overwegende dat de rechter, ten deze,
het b estaan van alle elementen van een
dief.stal vaststelt door erop te w ijzen dat
de eisers « tegen de wil in van de burgerlijke partij de door deze laatste voor
voldaan ondertekende sch1J.ldbevrijding
hebben weggenomen m et het voornemen
zich deze toe te eigenen » ;
Overwegencl.e voor het overige dat het
middel niet aanduidt waardoor de processen-verbaal zouden geschonden geweest zijn ;
Dat het middel deels niet ontvankelijk
is bij gemis aan belm1g en deels feitelijke
e rondslag rnist ;
Over het tweede middel , afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 66 van het Strafwetboek,
cloorclctt h et aangevochten arrest beide
eisers veroordeelt « als claders in de zin
van het artikel 66 van het Strafwetboek »,
zo11der echter in de termen van dit
(1) Cass., 20 oktober 1958 (Bttll. en PAsiC.,
1050, I, 176); raaclpl. cass., 26 oktober 1964
(ibid., Hl65, I, 210) en 2 oktober 1967 (.A,.,.,
cass., 1968, blz. 151) .
(2) Cass., 14 oktober 1963 (Bull. en PAsrc .,
1964 , I, 159); raa.clpl. cass., 22 mei 1967
(.A1'1'. cass., 1967, blz. 1150). ·
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artikel 66 van h et Strafwetboek te speci:fieren waarin het aand eel van elk v a n
de eisers in de volvoering van de diefstal
zou hebben b estaan :
O verwegende dat, bij ontstentenis van
conclusie op dit ptmt, de rechter het
vermag zich er toe te beperken de
]Jlededaderschap en het misdrijf wegens
l).etwelk de eisers v ervolgd werd en in de
termen van a rtikel 66 van het Strafwetboek te omschrijven ;
D at h et middel naar r echt faalt;
· Over h et d erde rniddel, afgeleid uit d e
schending van artikel 97 van de Grandwet ,
D at het middel feitelijke grondslag
n1ist;
En overwegende, wat d e b eslissing over
de strafvordering betreft, d at de subs tantiele of op straffe v a n nietigheid
voorgeschreven rechtsvorme n werden n ageleefd en dat d e b eslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzien ingen ; veroordeelt d e eisers in de
kosten.
23 m aart 1971.
2e kamer.
Voo1·zitte1' en Ve1'slaggeve1·, de H. Delahaye , r aadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijkluidencle conclusie, d e H. Dumon,
advocaat-generaal. - Pleite1·, d e H. Baert
(van d e b alie bij het Hof van b eroep te
Gent) .

2C KAMER. -

23 ma.a rt 1971.

HO GER BEROEP. - STRAFZAKEN.
EENPAlUGHEID. IATIJZIGING DOOR
DE CORRl!:<;TIONELE. RECHTBANK VAN
EEN VRlJ >:;l'l'!.EKEND VONNIS VAN DE
POLITIERECHTBA.NK. VERZWARING
DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBA.NK
VAN DE DOOR DE POLITIERBCHTIJANK
UITGESPROKEN STRAF . - GEEN EENPARIGHEID VAN STEMii'I:EN VEREIST
VOOR DE INvVERKINGTREDING VAN
ARTIKEL 2llbis VAN HET VVETBOEK
VAN STRAFVORDERING.

De correctionele 1·echtbanlc 1·echtdoencle in
hoge1· beToep, die v661' de intve1·lcingt1·e cling van anilcel 211bis van het Wet~o~k
van st1·ajvonle1·ing een cloo1· de poht~e1·echtbanlc vrijgesprolcen belclaagcle ve1·-

o01·cleelcle of de cloo1· deze 1·echtbanlc
tbitgespmken st1·aj ve1·zwaa1·cle, moest
niet met eenpm·ige stemmen van zijn
leden uitspmak cloen (I). (Wet van
18 juni 1869, art. 140, aangevuld bij
a rtikel 2 van de wet v a n 4 september
1891; wet van 10 oktober 1967 houd ende h et Gerechtelijk vVetboek, artik el 149 van de wijzigende b epalingen
onder artikel 3 en 5 van d eze wet.)
(PIRONET EN PERSONENVENNO OTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
«EUROPA DIVING n, T. QUANT.)
ARREST
HET HOF ; - Gelet op h et b estred en
vonnis , op 20 oktober 1970 in hoger
b eroep gewezen door de Correctionele
R ech tbank te Antwerp en :
I. W at
b etreft :

de

voorziening

van

eiser

A. In zover d e v oorziening de beslissing,
b edoelt gewezen over d e strafvorderiJ1g :
Over h et middel afgeleid uit d e schen-.
ding van artikel 2 v an d e wet van
4 september 189 1,
cloonlat, nadat eiser bij vonnis van de
politi er echtbank was veroordeeld wegens
d e telastlegging A tot een geldboete van
25 frank en wegens d e telastleggin g B
tot een geldboete van I 00 frank, en
vervallen was verklaard van b et r echt
tot h et b esturen van een voertuig voor
een d uur van twee maand, h et b estred en,
vonnis, h et b eroepen vonnis gedeeltelijk
h ervormend, eiser v eroordeelt hoofde.n s
het f eit A tot een geldboet e van 50 frank
en hoofdens het feit B tot een gelclboete
v an 200 frank en h em vervallen verklaart,
v an h et r echt t ot h et b estnren van ee n
voertuig voor een duur van drie m aand,
zonder d at uit d e t ek st van het vonnis
blijkt d at genoemde verzwarencle hervorming m et eenparigheid van stemmen
geschi edd e,
tenvijl d e r ech ters in hun vonni s hadd en moeten v erldaren da.t de v erzwaring
van de straffen m et eenp a ri gheid van
stemmen w erd b evolen :
Overwegende d at artikel 2 van d e wet
van 4 septemb er 1891, h etwolk op
(1) Cass., 23 februari 1970 (A?T . cass., 1970,
blz. 589); r aaclpl. cass., 2 maart 1970 (i bid .,
1970, b lz. 609).
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20 oktober 1970, datum van uitspraak
van het bestreden vonnis, nog in voege
was en luidens hetwelk h et hof van
beroep slechts met eenparigheid van
stemmen de straffen kan verzwaren die
door de rechter in eerste aanleg t egen d e
beklaagcle zijn uitgesproken, niet van
toepassing is wanneer de correctionele
rechtbank recht doet in hoger beroep ;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende voor het overige dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen warden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;

B. In zover de voorziening de beslissing
bedoelt gewezen over de door verweerder
tegen eiser ingestelde bmgerlijke vordering :
Overwegende dat het vonnis er zich
toe b eperkt alde te verle~1en aan verweerder van zijn verklaring geen eis
meer te stellen gezien de burgerlijke
belangen werden geregeld ;
Dat de voorziening bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is ;

II. vVat de voorziening van eiseres
betreft :
Overwegende dat uit geen enkel stuk
waarop het Hof acht vermag te slaan
blijkt dat eiseres, burgerlijk aansprakelijke partij, de voorziening heeft b etekend
aan de partijen tegen welke zij gericht is ;
Dat de voorziening dienvolgens niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; v eroordeelt de eisers in de kosten.
23 maa rt 1971. 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. d e Vreese .
Gelijkhtidende
conclttsie, de H. Dmnon, advocaat-generaal.- Pleite1·s, de H. van Doosselaere
(van de balie te Antwerpen).

2e
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KAMER. -

23 maart 1971.

ONTUOHT EN PROSTITUTIE.
MNSLAG TEGEN DE ZEDEN TEN EINDE
EENS ANDERS DRIFTE N TE VOLDOEN,
DE ONTUCHT, RET BEDERF OF DE PROSTITUTIE VAN EEN l\HNDERJARIGE OP TE
WEKKEN, . TE
BEGUNSTIGEN OF TE
VERGEl\1AKKELIJKEN.
STRAFWET-

BOEK, ARTIKEL 380. 00NCLUSIE
VAN DE BEKLAAGDE DIE DE FEITEN
ONTKENT.
DUBBELZINNIG
ANTWOORD. NIET REGELMATIG MET
REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE.
00NCLUSIE DIE DE FEITEN ONTKENT.
DUBBELZINNIG ANTWOORD.- NIET
REGELMATIG MET REDENEN 01\'I:KLEDE
BESLISSING.

1o en 2° Niet ?'egelmatig met 1·edenen
omkleed is de beslissing die, om de
beklaagcle te ve1'oo1·delen wegens het
plegen van een aan8lag tegen de zeden
ten einde een8 ande1·s d?·iften te voldoen,
de ontucht, het bede1j of de p1·ostitutie
van een minde1'ja1·ige, wiens staat van
minde1'ja1·igheid ten gevolge van zijn
nalatigheid hem niet bekend is, op te
wekken, te begunstigen of te ve?'gemaklcelijken, hie1·op stwnt dat de beklaagde
heeft bekend aan deze minde1'ja1·ige de
gelegenheid te hebben gegeven zich met
een mee1·de?'ja1·ige in een kame?' af te
zondeTen, te1·wijl de beklaagde in zijn
conclttsie had aangevoe1·d dat hij dit
niet e1·kende, zodat deze 1·eclen in het
onzekm·e laat of cle ?'echte?' vaststelt dat
een de1·gelijke bekentenis v661· of na
de neeTlegging van deze conclusie is
afgelegd dan wel of hij beschouwt dat
deze bekentenis in de conclusie vooTkomt (1). (Grondwet, art. 97.)
(BLOMMAERT.)

ARREST.
RET HOF ; Gelet op het arrest, op
24 ~1ovember 1969 in de zaak gewezen
door het Hof (2);
Gelet op het bestreden arrest, op 19 mei
1970 gewezen door het Hof van beroep
te Brussel, rechtdoende als hof waarnaar
de zaak was verwezen ;

Over het middel, afgeleid uit d e schending van artikel 97 van de Grondwet,
cloonlat het b estreden arrest beschouwt
dat de beklaagden, dit is onder andere
eiser, « toegeven" te Ruddervoorde in
de nacht van 7 op 8 april 1968 onderdak
(1) Raadpl. cass., 2 maart en 3 april 1967

(A1'1'. cass., 1967, blz. 824 en 929).
(2) Ar1·. cass., 1970, blz. 290.

---- r
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-711te hebben verschaft aan de meerderjarige ' waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?',
B ... die in gezelschap verkeerde van de de H. de Vreese.
Gelijkluidende
minderjarige D ... ,
conclusie, de H. Duman, advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. Heerman (van de
tenvijl eiser in conclusie voor het hof balie te Oudenaarde).
van beroep uitdrukkelijk stelde dat hij
uit het kwestieuze cafe (waarvan: hij de
exploitant of gerant was) is vertrokken
toen voornoemde B ... en D ... er zijn
binnengekomen, en deze laatsten ondertussen in het cafe achterbleven en zich
" blijkbaar met of zonder toestemming »
naar een slaapkamer hebben begeven,
2° KAMER. - 23 maart 1971.
zodat eiser geenzins heeft toegegeven
dat hij onderdak heeft verschaft ;
en doordat het arrest beslist dat eiser 1° VOORZIENING IN CASSATIE.
-g edoogd heeft dat voormelde B... en
TERMIJN. STRAFZAKEN. ARREST
D ... zich in de slaapkamer afzonderden
WAARIN BESLIST WORDT DAT RET RO;F
zonder zich om de leeftijd van de betrokVAN BEROEP REGELJ\iATIG VAN DE
kenen te bekommeren,
ZAAK KENNIS REEFT GENOMEN EN
terwijl eiser in conclusie stelde dat hij
WAARBIJ DE REROPENING VAN DE
DEBATTEN WORDT BEVOLEN. GEEN
niet eens aanwezig was toen voormelde
personen naar de slaapkamer togen ;
BETWISTING VAN BEVOEGDHEID.
zodat het arrest had moeten vaststellen
VaORZIENING VOOR RET EINDARREST .
NIET-ONTVANKELIJKHEID.
of eiser, in strijd met de co.nclusie, wei
aanwezig was en wel had geweten en dus
gedoogd dat de betrokken personen naar 2° VOORZIENING IN CASSATIE.
de slaaplmmer trokken :
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSAOverwegende dat het arrest beschouwt
dat de beklaagden, dit is onder andere
eiser, "toegeven te Ruddervoorde in de
nacht van 7 op 8 april 1968 onderdak
te hebben verschaft aan de genaamde
B ... J ... , meerderjarige, die in gezelschap
verkeerde van de minderjarige D ... M ... »;
Overwegende dat eiser in zijn conclusie duidelijk stelde dat hij de feiten niet
toegaf;
Overwegende dat de redenen van het
arrest het Hof niet in de mogelijkheid
stellen uit te maken of de rechter de
feiten a ls bewezen bescbouwt, ofwel
omdat hij oordeelt dat eiser ze in b edoeld e conclusie toegegeven had, ofwel
omdat hij vaststelt dat eiser de feiten
voor of na bet neerleggen van deze
conclusie had bekend ;
Dat bet middel gegrond is ;
Om die reclenen, vernietigt het bestreden a.n·est, in zover het eiser veroordeelt
wege11s de feiten omschreven onder de
telastlegging B, en in zover het uitspraak
doet over de kosten ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vemietigde
beslissing ; laat de koste.n ten laste van
d e Staat; verwij st de a.ldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
23 m aart 1971.
2° kamer.
Voo?·zitte?', de H . Delahaye, raadsheer

TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD
IN STRAFZAKEN . BESLISSING WAARBIJ DE STRAFVORDERING VERJAARD
WORDT VERKLAARD. VOORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE. NrET-ONTVANKELIJKREID.

1° Niet ontvankel·ijk is de voo1·ziening
v661· de eindbeslissing ingesteld tegen
een a?'Test, dat zonde1· uitspraak te doen
ove?' een bevoegdheidsgeschil, beslist dat
de dagvaa1·ding geenszins nietig is, dat
het hof van be1·oep 1·egelmatig van de
zaalc kennis neemt en de he1·opening van
de debatten beveelt om de belclaagde in
staat te stellen zijn ve1·wee?· ove1· een
ande1·e omsch1·ijving van de jeiten van de
telastlegging voo1· te dmgen ( 1). (\V etb .
van strafv., art. 416.)

2° Niet ontvanlcelijlc, ?ij geb1·elce van
belang, is de voo?'Z?,ening doo1· de
belclaagde ingesteld tegen een besl-issing
d ie de stmfvoTde?·ing wegens ve?jaTing
ve1·vallen veTklam·t (2).

(1) Raadpl. cass., 20 mei 1957 (Bull . en
PASIC., 1957 , I, 1136) en 14 september
1964 (ibid., J 965, I, 46).
(2) Cass., 16 februari 1970 (A?'1', cass., 1970,
b iz. 556) .

-712(BOHYN, T. ROBBE.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het arrest op
22 juli 1970 in de zaak gewezen door het
Hof (1);
Gelet op het bestreden arrest, op
2 december 1970 door het Hofvan beroep
te Brussel gewezen, rechtdoende als hof
waarnaar de zaak was verwezen ;

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing dat "er geen termen
zijn om de dagvaarding van 17 september 1970 nietig te verklaren, het hof van
beroep gevat zijnde door het arrest van
verwijzing en de akten van beroep », en
waarbij tevens de heropening van de
debatten werd bevolen teneinde eiser
in de mogelijkheid te stellen zijn verdediging in verband met een nieuwe omschrijving van de feiten voor te dragen :
Overwegende dat deze beslissingen
geen eindbeslissingen zijn in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van strafvordering;
D at, nu zij ook geen uitspraak doen
inzake bevoegdheid, d e voorziening niet
ontvankelijk is ;

B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij vastgesteld
werd dat de strafvordering tegen eiser
ingesteld ingevolge verjaring was vervallen :
Overwegende dat de voorziening bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzierring ; veroordeelt eiser in de kosten.
23 maart 1971. 2e kamer. Voo1·zittm·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Chatel. - Gelijklttidende concl~tsie,
de H. Duman, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Heyvaert (van de balie
bij het Hof van beroep te Gent) .

3e KAMER. -

24 maart 1971.

PARITAIR COMITE. - AANVULLEND
NATIONAAT- PARITAIR COMI'.rE VOOR DE
BEDIENDEN.
LOONKL.A,SSEN VAN
(1)

.A?T.

cass., 1970, biz. 1030.

BEDIENDEN. - VOORWAARDEN WAARAAN DE BEDIENDEN VAN DE TWEEDE
KLASSE MOETEN VOLDOEN. - PRAKTIJKERVARING VAN DE BEDIENDEN
MAG IN AANMERKING WORDEN GEN01\IEN.

Voo1· de toepassing van a1·tilcel 2, c, van
de beslissing van 15 olctobe1· 1963 van
het aanvttllend nationaal pa1·itai1· comite
voo1· de bedienclen, algemeen verbindend
ve1·klaa1·d bij koninlclijk besluit van
18 jeb1·um·i 1964-, volgens wellce de
bediende in de tweede loonklasse w01·dt
ge1·angschikt, inclien de doo1· hem uitgeoefende f~tnctie gelcenmerlct w01·dt doo1·
een lc01·te lee1·tijd voldoende om de
ve1·eiste vam·digheid in een bepaald
we1·k te ve1·we1·ven, mag de do01· de bediende opgedane pmlctijlce?·varing in
aanme1·king w01·den genomen.
(NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
«MARTIN
SHOP CORPORATION », T. DEN EXTER.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 9 maart 1970 gewezen door
de Werkrechtersraad van beroep te
Antwerpen, kamer voor bedienden;
Over het middel a.fgeleid uit de schending van de artikelen 2 van de beslissing
van 15 oktober 1963 van het aanvullend
Nationaal Paritair Comite voor de bedienden tot vaststelling van de bezoldigingsvoorwaarden der bedienden te werk
gesteld in de ondernemingen welke onder
dit paritair comite vallen, algemeen
verbin.dend verhlaard door het koninklijk beslnit van 18 februari 1964, 1317
tot 1320 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,

do01·dat de bestreden sententie, rechtsprekende over een eis tot betaling voor
d e periode van november 1962 tot .
december 1965 van het minimmn-loon
dat krachtens hogervermelde beslissing
verschuldigd was aan de bedienden van
de tweede categorie, na te hebben vastgesteld « dat uit het getuigenbewijs te
weerhouden is dat de bediende in het
nieuwknisbeclrijf van eiseres gehonden
was tot het berekenen van de voorop
v astgestelde prijzen, tot de invordering
van de gelden bij de aflevering , dit alles
echter onder het toezicht van de gerante
van het beclrijf en alleszins onder dezes
verantwoordeli]ld1eid, daar de b ediencle
voor eventu eel kastekort niet die:ncle in
te stam1, ... dat de gerante steeds in het

-
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bedrijf aanwezig was en kon bereikt
worden indien zich moeilijkheden voordeden », desondanks beslist dat verweerster « te aanzien is als een bediende van
tweede categorie vanaf 1 jarmari 1965 »
en deze beslissing steunt op de enige
overweging « dat uit het getuigenverhoor
enerzijds en uit het feit dat de bediende
bij haar aanwerving in 1962 geen enkele
praktische ondervinding had, anderzijds,
mag worden afgeleid dat deze eerst
vanaf 1965 een verantwoordelijkheid
heeft; gedragen welke haar overheveling
van eerste naar tweede categorie verantwoordt »,
te1·w~jl, ee1·ste onde1·deel, in h et procesverbaal van het getuigenverhoor van
29 februari 1968 geen verldaring voorkomt waaruit zou kunnen worden afgeleid dat bet werk van verweerster wat de
verantwoordelijkheid betreft gewijzigd
zou zijn in 1965 tegenover 1962, zodat
de sententie de bewijskracht van dat
proces-verbaal heefb miskend (schending
van de artikelen 1317 tot 1320 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweede onde1·deel, de beslissing van
15 oktober 1963 de rangschikking van de
bedienden in categorieen afhankelijk
stelt van de uitgeoefende functie en
geenszins van de leeftijd of de opgedane
ondervinding (schending van artikel 2
van de beslissing van 15 oktober 1963
en van het koninldijk besluit van
18 februari 1964);
de1·de onde1·deel, het tegenstrijdig is vast
te stellen enerzijds dat verweerster
gewerkt heeft « onder het toezicht van
de gerante van het b edrijf en a lleszins
onder dezes verantwoordelijkheid », en
anderzijds dat zij « vanaf 1965 een verantwoordelijkheid heeft gedragen welke
h aar overheveling van eerste n~ar tweede
<Jategorie verantwoordt », zonder enige
geldige feitelijke aanduiding te geven
over de wijziging die zich tussen 1962
en 1965 zou h ebben voorgedaan, zodat
de sententie niet naar behoren met
redenen is omkleed (schending van arti kel 97 van de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
. Overwegende dat de bestreden sententie niet beslist dat de verhoorde getuigen
hebben verklaard dat het werk van
verweerster in 1965 een wijziging onderging, maar wel dat uit het getuigenverhoor en uit het feit dat de bediende bij
haar aanwerving in 1962 geen enkele
praktische ondervinding had, mag worden afgeleid dat zij eerst vanaf 1965,

en niet vanaf 1962 zoals zij beweerde,
een verantwoordelijkheid heeft gecb:agen
welke haar overheveling van de eerste
naar de tweede klasse verantwoordt ;
Dat de sententie aldus uit de door h et
getuigenverhoor geopenbaarde feiten en
uit een andere gekende omstandigheid
een gevolgtrekking afleidt om tot een
onbekend feit te besluiten, dit is de in
1965 plaats gehad hebbende wijziging
wat de verantwoordelijkheid van verweerster betreft ;
Dat h et OJlderdeel niet kan aangenomen worden;
W at h et tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, naar luid van artikel 2 van de in het middel vermelde
beslissing van 15 oktober 1963, onder de
tweede klasse gerangschikt wordt de
bediende wier functie onder meer wordt
gekenmerkt door : « b) het uitvoeren van
eenvoudig en weinig afwisselend werk
dat, wegens een rechtstreeks en bestendig
toezicht, slechts beperkte verantwoord elijkheid m edebrengt ; c) een korte
leertijd voldoende om de vereiste vaardigheid in een bepaald werk te verwerven »;
Overwegende dat uit het bepaalde
onder c blijkt dat de opgedane praktijkervaring ook in aanmerking komt om de
b ediende in de tweede klasse te rangschikken;
Overwegende dat de sententie geen
rekening houdt met de leeftijd van verweerster maar beslist dat, gelet op de
door haar opgedane ervaring van 1962
tot 1965, zij geacht moet worden vanaf
1965 een verantwoordelijkheid te hebben
gedragen, welke haar overheveling van
de eerste naar de tweede klasse rechtvaardigt;
Dat de sententie aldus vaststelt dat
de door verweerster uitgeoefende functie
beantwoordt aan de aangehaalde criteria
om in de tweede klasse te worden opgenomen en a lzo een juiste toepassing van
het genoemde artikel 2 maakt ;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
vVat het derde orlderdeel betreft :
Overwegende dat uit het in het antwoord op het tweede onderdeel vermeld
artikel 2 van de b eslissing van 15 oktober
1963 blijkt dat, opdat een bediende in de
tweede klasse opgenomen zou worden,
h et volstaat dat hij slechts een beperkte
verantwoordelijkheid draagt, en dat die
verantwoordelijkheid beperkt is omdat
hij onder het rechtstreeks en bestendig
toezicht van een ander staat;
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Dat het derhalve geenzins tegenstrijdig
is aan te nemen dat verweerster gewerkt
heefb onder het toezicht en onder de
verantwoordelijkheid van de gerante van
het bech·ijf, en te beslissen dat zij vanaf
1965 een beperkte verantwoordelijkheid
heefb gedragen welke haar overheveli~1g
van de eerste naar de tweede klasse
rechtvaardigt ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
24 maart 1971. ae kamer. Voo?·zitte?', de H . Louveaux, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Naulaerts. - Gelijlclttidende conclttsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. van Heeke en Bayart.

3e

Overwegende dat de afstand door
verweerder is aanvaard zodat hij niet
moest worden betekend ;
·
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening ; veroor deelt eiseres
in de kosten.
24 maart 1971. ae kamer . Voo1·zittm· en VeTslaggeve1·, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijlcluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.- Pleite?'s, de
HH. Struye en Bayart.

Op dezelfde dag zijn drie andere
arresten in dezelfde zm gewezen op
voorziening van dezelfde eiseres gericht
tegen sententies welke op dezelfde dag
door dezelfde rechtsmacht werden gewezen.

24 maart 1971.

KAMER. -

3e
VOORZIENING

IN

AFSTAND . - BURGERLIJKE Z.A,KEN.
NIET BETEKENDE MAAR AANGENOMEN
AFSTAND . DECRETERING.

In btwge1·lijlce zalcen moet de ajstand
van een voo1·ziening in cassatie die doo1·
de ve1·weenle1· is aangenomen, hem niet
wo1·den betelcend (I). (Gerecht. Wetb.,
art. 824 en 1042.)
{NAAMLOZE

24 maart 1971.

KAMER . -

CASSATIE.

VENNOOTSCHAP
T . BOLLANSEE.)

« DIDA,K

l>,

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 17 oktober 1969 door de
Werkrechtersraad van beroep te Antwerpen, kamer voor werklieden, gewezen;
Overwegende dat eiseres, bij akte
ondertekend door Mr Struye en op
15 februari 1971 ter griffie neergelegd,
heeft verldaard afstand te doen van haar
voorziening ;

VOORZIENING

IN

CASSATIE .

TERJ\UJN. BURGERLIJKE ZA,KEN . IN EEN .A,ANGRENZEND LAND GEVESTIGDE VENNOOTSCHAP. DUUR EN
INGANGSDATUJ\'1: VAN DE TERMIJN.

In bw·ge1·lijlce zalcen moet de voo1·ziening,
ingesteld doo1· een in een aang1·enzend
lctnd gevestigde vennootschap, waa1·aan
de best1·eden beslissing ove?'eenkomstig
ct?'tikel 40 van het Ge?'echtelijk Wetboek
bij te?' post aangetekende b1·iej is betelcend, op stnt(je van niet-ontvankelijlcheid wo1·den ingecliencl binnen cl?'ie
maanclen en vijjt-ien clagen vanaf de
afgijte vctn het ajsch?-ift van het exploot
aan de post (2). (Gerecht. Wetb.,
art. 55, 1°, 57, 1073 en 1078.)

{NEDERLANDSE-AMERIKAA,NSE
STOOMVA,A,RTMA,ATSCHAPPIJ, T. MOONEN.)

ARREST.

(1) Cass., 29 oktober 1970, sttpm, biz. 197,
met noot.
(2) Raadpl. cass., 2 maart 1961 (Bt~ll. en
PASIC., 1961, I, 721).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 16 december 1969 gewezen
door de W erkrechtersraad van beroep te
Antwerpen;

k- --:. - -
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-715Over de grond van niet-ontvankelijkh eid van de voorziening door verweerder
afgeleid uit het feit dat zij te laat ingesteld werd:
Overwegende dat de bestreden beslissing aan eiseres, die in Nederland is
gevestigd, bij een ter post aangetekende
brief betekend werd op 24 maart 1970;
Overwegende dat mits de door artikel 1073 van het Gerechtelijk vVetboek
toegekende termijnverlenging, de voorziening binnen drie maanden en vijftien
dagen vanaf .de afgifte van een afschrift
van het exploot aan de post moest ingesteld worden ;
Overwegende dat het op 3 augustus
1970 ter griffie van het Hof neergelegd
verzoekschrift derhalve te laat ingediend
is eri de voorziening dan ook luachtens
artikel 1078 van h et Gerechtelijk Wethoek niet toelaatbaar dient verldaard te
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
24 · maart 1971. 3e kamer. VooTzitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijklttidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de
HH. Philips en De Bruyn.

1 e KAMER. -

25 maart 1971.

HUUR VAN WERK. HuuR VAN
DIENSTEN. 0VEREENKOMSTEN GE SLOTEN IN NAA.M VAN DE STA.A.T. WET VA.N 4 1\fAART 1963, ARTIKEL 8,
§ l. - 0VEREENKOIVISTEN BI.J AANBESTEDING. - BESLISSING DIE AA.N DE
INSCHRI.JVER, DIE DE LAAGSTE REGELMATIGE INSCHRI.JVING HEEFT INGEDIEND, ZIJN RECHTSVORDERING TOT
BETALING VAN SCHADEVERGOEDING
HEEFT ONTZEGD.- BESLISSING WAARBI.J WORDT VASTGESTELD DAT DE
BEVOEGDE MINISTER DIE VAN DE
AA.NBESTEDING HEEFT AFGEZIEN EN
DE BETROKKEN INSCHRIJVER HIERVAN
OP DE HOOGTE HEEFT GEBRA.CHT, DE
OVEREENKOMST NIET HEEFT AANGENOMEN DOOR ZE A.AN EEN ANDERE
INSCHRIJv""ER TOE TE WIJZEN. - WET-

W ettelijk ve1·antwoo1·d is het a1'1'est dat aan
de insclu·ijvm·, die de laagste 1·egelmatige
insch1·ijving heeft ingediend, zijn 1'echtsvo1·de1·ing tot betaling van schadeve1'goeding geg1·ond op m·tikel 8, § 1, van
de wet van 4 maa1·t 1963 op de in naam
van de Staat gesloten ove1·eenlcomsten,
heejt ontzegd, dam· de bevoegde ministe1·
die van de aanbesteding heeft ajgezien
en de betTokken insclwijvm· hie1·van op
de hoogte heejt gebmcht, de ove1·eenkomst
niet heeft aangenomen doo1· ze aan een
andm·e insch1-ijve1' toe te wijzen.
(FROMONT, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 december 1969 door het
Hof van beroep te Luik gewezen ;
Over h et middel afgeleid uit de scherrding van het beginsel van de gelijkheid
van de burgers voor de overeenkomsten
van de Staat, dat met name bij artikel 6
van de Grondwet wordt bekrachtigd, van
de artikelen 8, 11 , 12 van de wet van
4 maart 1963 betreffende het sluiten van
overeenkomsten voor rekening van de
Staat en 97 van de Grondwet,
do01·dat, na erop gewezen te hebben dat
de Belgische Staat, vertegenwoordigd
door de Minister van Openbare W erken,
die werken voor de aanleg van wegen,
riolen en waterleidingen van de. wijk
Wade te Vise openbaar had aanbesteed,
had beslist onwettelijk de onderhandse
procedure te volgen om, op die wijze, de
aanbestede overeenkomst aan een andere
inschrijver dan eiser toe te wijzen,
hoewel deze laatste, volgens de bewoordingen zelf van het arrest, " de inschrijver
is geweest die de laagste inschrijving
h eeft ingediend "• h et bestreden arrest
eisers rechtsvordering tot betaling van
de schadevergoeding bepaald bij artikel 8,
§ 1, van de wet van 4 maart 1963 niet
gegrond verklaart en deze beslissing
verantwoordt door de overweging dat de
inschrijver die het laagste r egelmatige
aanbod heeft ingediend slechts gerechtigd
is de in deze bepaling bedoelde schadevergoeding t e vorderen indien de Minister
beslist de overeenkomst " bij aanbesteding" toe te wijzen aan een andere
inschrijver dan d e inschrijver die het
laagste regelmatige aanbod h eeft ingediend, doch niet indien de Minister
beslist de overeenkomst, zelfs ongeoorl ......... .c..J
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-716steeling toe te wijzen aan onverschillig
welke concurrent van de in.schrijver aan
wie de overeenkomst bij toepassing van
voormeld artikel had moeten worden toegewezen,
te1·w·ijl, naar luid van artikel 8, § 1,
van de wet van 4 maart 1963, wanneer de
Minister besluit de overeenk01nst toe te
wijzen, hij dit, op straffe van schadevergoeding, moet doen aan de inschrijver
die h et laagste regelmatige aanbod heeH
ingediend ; door te beslissen dat de Staat
geen enkele vergoeding verschuldigd is,
hoewel de Minister heeft beslist de overeen.komst toe te wijzen, volgens een
wijze die de wet hem in het onderhavige
geval' Jliet toekende, aan een andere
in.schrijver dan degene die het laagste
regelmatige aanbod h eeft in.gediend, het
arrest cl.e gezamenlijke wettelijke bepalingen en het b eginsel als vermelcl. in het
middel heeft geschonden ;
terwijl het althans tegenstrijcl.ig is ten
deze, enerzijds, vast te stellen dat de
Minister de overeenkomst onderhands
heeft toegewezen aan een andere iJlschrijver dan de inschrijver die bet laagste
regelmatige aanbod heeft ingediend, en,
anderzijds, te stellen dat de Minister ervan heeft afgezien genoemde overeenkomst toe te wijzen; het arrest, wegens
de tegenstrijdige vermeldingen en vaststellingen waarop het steunt, niet l'egelmatig met redenen is omldeed en het
voor het Hof niet mogelijk maald de
wettelijlrneid van zijn beschildmnde gedeelte te toetsen (schencling van artikel 97
van de Grondwet) :
·
Overwegende dat de aannemer of de
leverancier die de laagste regelmatige
inschriJving heeft ingediend en aa.a wie
de overeenkomst niet werd toegewezen,
slechts op schadevergoeding aanspraak
kan maken indien deze overeenkomst bij
aanbestecling werd gesloten;
Overwe6ende dat h et. arrest, wat het
micldel ook verhlaart, niet beslist dat de
Staat geen enlcele vergoeding verschuldigd is hoewel de overeenkomst volgens
een onwettelijke wijze werd toegewezen
aari een andere inschrijver dan degene
die de laagste inschrijving heeft ingediend;
Overwegencle dat het arrest vaststelt
dat verweerder, na een beroep te hebben
gedaan op de mededinging, van de aanbesteding heeft afgezien, van zijn beslissing aan eiser kennis heeft gegeven en de
overeenkomst niet heeft toegewezen ;
Dat het uit bet feit dat er aan de

gegeven, afl.eidt dat er geen uitgesloten
inschrijver is geweest en, bij gevolg, clat
eisers rechtsvordering die enkel gegrond
is op artikel 8, § 1 , van de wet van
4 maart 1963, grondslag mist;
Dat het arrest, dat niettemin de hypotese onderzoekt volgens welke de beslissing van de Minister af te zien van de
an.nbesteding om vervolgens zijn toevlucht te nemen tot een onderhandse
overeenkomst en ze toe te wijzen aan
een aannemer die aan die aanbesteding
had deelgenomen, door ongeoorloofde
beweegredenen zo.1 zijn ingegeven, beslist
dat, hoewel de Minister een rechtsdwaling
h eeft begaan door onderhands te handelen, er niet is aangetoond clat hij heeft
gehandeld m.et de bedoeling de laagste
inschrijver onrechtmatig te weren ;
Overwegende dat h0t voor het overige
niet tegem:trijdig is vast te stellen,
enerzijds, clat de Minister heeft afgezien
van de aanb0stedingsprocedure en, a uderzijds, d at hij vervolgens onderhancls
h eeft gehancleld met een aannemer die
aan cl.e aanbestecl.ing had cl.eelgenomen ;
Dat h et middel niet lmn worden aangenonlen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
·
25 maart 1971.
1e kamer.
Voo1·zitte1·, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggevm·, de
H . Busin. - Gelijkluidende concl1tsie, de
H. Detournay, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. VanRyn en DeBruyn.

1e

KAMER. -

26 maart 1971.

10 HUUR VAN ZAKEN. - HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN.
UITZETTINGSVERGOEDING. GEZAM.ENLIJK
AANGEVOERDE REDENEN Ol\1 DE HUUR
TE HERNIEU"\VEN.- VERGOEDING UITGESLOTEN WEGENS EEN VAN DE REDENEN.- GEEN VERGOEDING TEN VOORDELE VAN DE HUURDER.

zo HUUR VAN ZAKEN.- HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN . AA.NVRAAG
TOT HERNIEUWING VAN DE
HUUR
DOOR DE HUURDER. WEIGERING
VAN DE VERHUURDER.- GEZAJ\l.ENLIJK
AANGEVOERDE REDENEN OM DE HERNIEUWING TE WEIGEREN. WElGE-
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ONRECHTlVIATIGE DA.AD VAN DE HUUR·
DER. HUURDER DIE DEZE REDEN
BETWIST. HUURDER MOET ZICH,
OP STRAFFE VAN VERVAL, BI:t-.TNEN
DERTIG DAGEN NA HET ANTWOORD VAN
DE VERHUURDER TOT DE RECHTER
WENDEN.

1o W annee1· de verhutt1·de1· om de he1·niett·

wing van de huttr te weige1·en ve?·scheiclene 1·edenen heejt aangevoe1·cl, wam·onde?' de on1·echtmatige claad van de
httu1·de1·, volstaat cleze laatste 1·eclen,
indien zij geg1·ond is, om elk 1·echt op
een uitzettingsve1·goeding ten behoeve
van de hutw·de?' ttit te sluiten, ook al
hadden de ande1·e aangevoe1·de 1·edenen,
afzonde?"lijk beschottwd, dat 1·echt laten
ontstaan (1). (Art. 16, I, 4°, vervat in
de wet van 30 april 1951.)
)lo W anneer cle ve1·httw·de1· om de herniett·

wing van de ht£U1' te weige1·en ve?·scheidene 1·edenen heejt aangevom·d, waa?'·
onde?' een on1·echtrnatige daad van de
httit1·de1·, rnoet deze, zo hij betwist dat
de ve1·huu1·de1' e1·toe ge1·echtigcl is zich op
deze 1·eden te be1·oepen, zich, op st1·afje
.vari ve1·val, binnen dertig dagen nn het
antwoo1·d van de ve1·htmnle1' tot de
1·echter wenden, wellce ook de ande1·e
1·edenen zijn . (Art. 16, I, 4° vervat in
de wet van 30 april 1951.)
(NAAlllLOZE VENNOOTSCHA,P « VENNOOT·
SCRAP TOT BEVORDERING DER BROU WERIJ CERCKEL n, T. VERll'lEULEN EN
JA,NSSEN . }
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 november 1969 in boger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Leuven ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 14, 16, en inzon del'heid 16, I, 4°, en 16, IV, 22, 24 en
25 vervat in de wet van 30 april 1951,
zoals deze · artikelen gewijzigd werden
door de wet van 29 juni 1955, die de
afdeling Ilbis van hoofdstuk IT van
titel VTII van boek III van het 'Burgerlijk Wetboek vormt, 1134, 1184, 1317 ,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
(1) Cass., 18 maart 1055 (Bull. en PASIC. ,
1955, I, 703 ; raadpl. cass., 2 mei 1058 (ibid.,
T
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doordat het bestreden vonnis, om te
beslissen dat de vordering tot betaling
van een vergoeding wegens uitzetting,
door de verweerders ingesteld, gegrond
is en om eiseres te veroordelen tot
betaling van de som van 158.400 frank,
vermeerderd met de gerechtelijke inter esten en de k osten, op de volgende
motivering steunt : « dat ... de redenen
die door deze verhuurster in haar
schrijven van 29 maart 1968 werden
opgegeven om de door de hmu·ders op
20 januari 1968 aangevraagde huurhernieuwing te weigeren van verschillende
aard waren : in eerste orde beweerde
tekortkomingen van de huurders aan de
coritractueel aangegane verplichtingen,
vervolgens en dit volgens de gebruikt«;J
term " subsidiair n, een weigering " in
ieder geval n,. wat slechts kon beschouwd
worden als een weigering zonder motie-.
ven ; dat indien een verhuurder voorzeker
meer dan een reden van weigering.
tegelijkertijd mag inroepen, zelfs de ene
in hoofdorde en de andere in ondergeschikte - orde, en hij ook binnen de·
wettelij l~
gestelde termijn van drie
m aa,nd een nieuwe reden kan inroepen
indien hij meent dat de eerste niet zal
ingewilligd worden, een gelijktijdig inroepen van redenen als voorwaarde stelt
dat er . geen tegenstrijdigheid bestaat
tussen de verschillende redenen ; dat;
dergelijke tegenstrijdigheid niet aileen
dient verstaan te worden in de betekenis
dat een opgegeven reden de andere
geheel of ten dele uitsluit, maar ook i:r;t
die zin dat het werkelijk inzicht van
de verhuurder volk_o men duidelijk moe~
zijn voor de huurder, zodat deze laatste
zijn aanspraak op huurhernieuwing verder normaa]· kan Iaten gelden, zo nodig
op gerechtelijk plan ; dat daarbij OSJk'
noodzakelijkerwijze client rekening ge-.
houden 'te worden met het belang van
de verschillende opgegeven redenen,
zodat onder meer a ls hoofdreden moet
beschou~d .worde;n, niet die welke als,
dusdanig door de verhuurder wordt opgegeven, maar wel de reden die op het
gebied van de contractuele verhoudingen
onmiddellijk de meest doorslaggevende
waarde heeft ; dat in de huidige betwis-,
ting, omwille van dergelijke innerlijke
tegenstrijdigheid tussen de eerstvermelde
redenen, de beweerde contractuele tekortkomingen, en de tegelijkertijd ingeroepen
ongemotiveerde weigering, aileen deze
laatste kon gelden voor de regeling van
de verdere betrekkingen tussen partijen;
dat elke andere beoo~delirig _i~ers als

-718had dat de !murders verplicht werden
een rechtsgeding in te stellen dat hun,
ook ingeval zij in het gelijk werden
gesteld, toch niet kon baten, aangezien
alsdan de ongemotiveerde weigering zou
tellen ; dat, wanneer in de gegeven
omstandigheden de weigering gegroncl op
contractuele tekortkomingen geen gevolg
kon hebben, het u.itblijven van elke
reactie vanwege de huurclers binnen de
termijn bepaald door artikel 16, I, 4°,
laatste lid, vervat in de wet cip de haJldelshuurovereenkomsten te hunnen nadele
geen enkel verval vaJl recht kon medebrengen ; ... dat nog mag aangestipt dat
de werkelijke juridische draagwijdte van
de op 29 maart 1968 genomen beslissing
omtrent de huurhernieuwing aaJl de
verhuurster niet 1nocht ontgaan en ook
niet schijnt ontsnapt te zijn, wat kan
afgeleid worden uit het op het einde van
de brief van die datum uitgedrukte
voorbehoud de verbreking van de huurovereenkomst ten laste van de huurders
te vragen en schadevergoeding te vorderen ; dat dergelijk voorbehoud weinig zin
kon hebben indien de verhuurster niet
zelf overtuigd was geweest van h et
onvermijdelijk gevolg van de door haar
uiteindelijk ongemotiveerde weigering ;
d81t ze nadien echter iJl de nog verlopen
twaalf maanden in werkelijkheid geen
ve:ubreking van de huurovereenkomst
V'roeg ... »;
· '' 'ten»ijl het vonnis aldus beslist dat het
Weigeren van de hum·hernieuwing, in
lioofdorde onder iuroeping van grove
tekortkomingen van de huurders aan de
voor h en uit de huur voortvloeiende
verplichtingen, en subsidiair op grond
van artikel16, IV, vervat in de wet op de
handelshuurovereenkomsten, een tegenstrijdig antwoord op de aanvraag tot
hernieuwing uitmaakt, zodat er client te
worden aangenomen dat de weigering
van hernieuwing die in hoofdorde aan
de huurders is ter kennis gebracht die
is wellm " onmiddellijk » de meest doorslaggevende waarde heeft, dit wil zeggen
de weigering, bedoeld door artikel 16,
IV, vervat in de wet op de handelshuurovereenkomsten,
en te1·wijl Jlochtans, wanneer de verhuurder, om de hernieuwing van de huur
te weigeren, verscheidene redenen heeft
ingeroepen, waaronder de onrechtmatige
daad van de huurder, deze laatste reden,
indien zij gegrond is, volstaat tot uitsluiting van elk r echt op vergoeding
wegens uitzetting ten voordele .van de
huurders, ..al
de andere
, hadden
,
, .,
,redenen,
'
, '

ontstaan; ten deze, eiseres · als hoofd reden tot wetgermg de onrechtmatige
daad vaJl de verweerders heeft ingeroepen; naar luid van artikel 16, 1, 4°,
laatste lid, vervat in de wet op de handelshuurovereenkomsten, dat in het middel is
aangeduid, de verweerders, om te betwisten clat eiseres zich kon beroepen op de
door haar aangevoerde grove tekortkomingen, zich tot de vrederechter dienden
te wenden binnen dertig dagen na het
antwoord van eiseres, op straffe van
verval ; daar de verweerders zich niet
met de bovengenoemde doeleinden en
biJmen de termijn van dertig dagen tot
de rechter hadden gewend, de door
eiseres in hoofclorde ingeroepen reden tot
weigering niet ongegrond mocht worden
verklaard en bijgevolg ieder recht op
vergoeding ten behoeve van de verweerders uitsloot,
en tenvijl derhalve, door aan de verweerders een vergoeding wegens uitzetting toe te kennen op grond van het in
het middel aangeduid artikel 16, IV,
vervat in de wet op de handelshum·overeenkomsten, het bestreden vonnis het
beginsel miskent dat, wanneer de verhuurder, om de hernieuwing van de
huur te weigeren, verscheidene redenen
waaronder de onrechtmatige daad van
de huurder heeft ingeroepen, deze laatste
reden, indien zij niet ongegrond wordt
verklaard, volstaat tot het uitsluiten
van elk r echt op vergoeding ten behoeve
van de !murders, al hadden de andere
ingeroepen reclenen , afzonderlijk beschouwd, dat recht laten ontstaan (schending vaJl de in het middel aangeduide
bepalingen, en inzonderheid van die van
afdeling !Ibis van hoofdstuk II van
titel ·viii van boek III van het Burgerlijk Wetboek welke in h et middel zijn
aangeduid) :
Overwegende dat, volgens het bestreden vonnis, eiseres de door de verweerders aangevraagde huurvernieuwiJlg weigerde, in hoofdorcle, op grond van
verschillende tekortkomingen van laatstgenoemden aan hun contractueel aangegane verplichtingen, en, subsidiair, op
grorid van artikel 16, IV, vervat in de
wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten (weigering mits uitzettingsvergoeding) ;
Overwegende dat de rechtbank ten
onrechte beslist heeft dat aileen laatstvermelde grond van weigering, als hebbende de meest doorslaggevende waarde,
in aanmerking moest genomen worden,
omdat men zoniet de huurders ertoe
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-719aangevoerde contr:actuele tekortkomingen een geding in te stellen dat hun niet
kan baten, vermits, ook indien zij in het
gelijk werden gesteld, de verhuurder zich
op de tweede grand van weigering zou
kunnen beroepen ;
Overwegende immers dat indien de
weigering wegens grove tekortkomingen
gegrond wordt verklaard, de verhuurder
niet tot uitkering van een uitzettingsvergoeding kan veroordeeld worden , in
strijd met w a t zich voordoet in het
geval van het artikell6, IV, vervat in de
wet op de handelshuurovereenkomsten,
waarvan door de rechtbank toepassing
wercl gem.aakt ;
Overwegende dat het eiseres vrijstond,
in hoofdorde op contractuele tekortkomingen te steunen en sunsicliair zich op
de weigering mits uitkering van een
uitzettingsvergoecling te b eroepen ; dat
daardoor noch tegenstrijdigheid noch
onduidelijkheid ontstaat ;
Overwegende dienvolgens dat de rechtbaJ.l.k, door haar beslissing, artikel 16,
I, 4°, van de wet van 30 april 1951
geschonden heeft, naar luid waarvan de
huurder die betwist clat de verhuurder
gerechtigd is de redenen, op grove
tekortkomingen aan de uit de huur
voortvloeiende verplichtingen gestetmd,
in te roepen, zich, op straffe van verval,
binnen dertig dagen na het antwoord van
de verhuurder tot de rechter m.oet
wenden, en d e rechtbank clan ook ten
onrechte de verweerders van dit verval
vrij stelt om. reden van h et gebrek aan
belang dat d ergelijke b etwisting zou
vertonen;
Overwegende clat, waar eiseres in de
in het vonnis aangeh aalde brief van
29 m aart 1968 haar weigering op be,vuste
tekortkomingen steunde, de r echtbank
die weigering ni et als een ongemotiveerde
of als een niet-ernstige weigering h eeft
kunnen beschouwen op grand van de
overweging dat eiseres binnen twaalf
maanden geen verbreking van de huurovereenkmnst had aangevraagd, vermits
het aan de verweerders b ehoorde, overeenkomstig het voorschrift van bovenvermeld artikel 16, I , 4° vervat in de wet
op de handelshuur, zich binnen de
gestelde termijn tot de rechter te wenden
ingeval van betwisting van het recht van
weigering van de verhuurder op grand
van grove tekortkomingen ;
D at het middel dienvolgens gegrond
is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat m elding van dit
l

n'

lrf-. 'ITrnl"'rlon

nn

ri a

l ror~ +.

van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan om erover door de r echter in
feitelijke aanleg te worden b eslist ; verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Mechelen, zitting houdende in hager beroep
26 maart 1971
I• kamer. Voo1·zitter en Ve1·slaggeve1·, de H. Rut saert, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijkluidende concltt8ie, de H. Krings,
advocaat-generaal.- Pleiters, de HH. Simont en Bayart.

1e KAMER. l
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26 maart 1971.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZA.KEN.
LEVENSONDERHOUD.
MOTIVERING VAN EEN BESUSSING DOOR
EENVOUDIGE VERWIJZING NAAR DE .
REDENEN VA.N EEN BESLISSING IN EEN
A.NDERE ZA.A.K. - BEGRIP.

2° RECHTSBIJSTAND.- VORDERING
TOT ECHTSCHEIDING. - 0 NVER11WGEN
VAN EEN VAN DE ECHTGENOTEN . « PROVISIO A.D LITEM » TEN LA.STE VAN
DE A.NDERE ECHTGEN.OOT. - GEVOLG
MET BETREKKING TOT RET BEKOllfEN
VA.N DE RECHTSBIJSTA.ND.
l

0

Is niet door venvijzing naa1· de 1·edenen
van een vonnis in een ancle1·e zaak
gemotivee1·d de beslissing van de 1"echte1·,
bij wie aanhangig is een eis tot ve?'minde?·ing van het beclmg van het 01ule1·houclsgeld waaTtoe een echtgenoot bij
een vonnis met k?-acht van gewijsde is
ve1·ooTdeeld, en die deze eis ve1·we1-pt
op g1·ond dat de echtgenoot geen niettwe
gegevens voorlegt, dit wil zeggen gegevens
van na dat vonnis (1). (Gronclwet,
art. 97.)

2° In een gecling tot echtscheiding lean een
van de echtgenoten geen 1·echtsbijstand ·
genieten zo hij ten laste van de ande1·e
echtgenoot een provisio ad litem kan
bekomen waa1·cloo1· hij in staat is de
lcosten van het hangend "p1'oces te deleken (2). (Gerecht. Wetb., art. 664 en
667 .) (Impliciete oplossing.)
(1) Cass., 23 februari 1962 (Bull. en PAsrc.,
1962, I, 721).
(2) DE PAG!ll, d. I, nr. 958, 3°; GRUNZWEIG,
L'assistance judiciaire en droit belge, blz. 143
.... ..... 1AA
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(OALLEB.A,UT, T. VAN DAMME.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 oktober 1969 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,

doo1·dat, waar de vordering van verweerster, ingesteld door dagvaarding
van 3 januari 1969, er toe strekte een
verhoging te bekomen van het maandelijks onderhoudsgeld zoals dit voor verweerster en voor het kind bepaald werd
door het bevelschrift van de V oorzitter
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Dendermonde van 14 september 1966,
en waar eiser in zijn verzoekschrift, tot
het hof van beroep gericht, deze aanspraak had betwist op grond van de
beschouwing dat verweerster als regentes
gemakkelijk, al was het ten dele, in haar
eigen onderhoud kon voorzien indien zij
wilde werken, het bestreden arrest dit
verweermiddel van eiser verwerpt door
de enkele beschouwing dat de in voormeld bevelschrift aangehaalde redenen,
waarom van verweerster niet kon gevergd
worden dat zij zelf gedeeltelijk in haar
onderhoud zou voorzien, nog steeds
golden,
tenvijl, om de beslissingen naar behoren
te motivereu zoals vereist wordt door
artikel 97 van de Grondwet, het . niet
volstaat dat de rechter verwijst naar de
beschouwingen welke voorkomen in een
in een andere zaak gevelde beslissing
Overwegende dat eiser, als ·verweer
t 'e gen een eis tot verhoging van onderhoudsgeld, in conclusie aanvoerde dat
verweerster regentes is en dus gemakkelijk, al was het maar ten dele, i~1. haar
eigen onderhoud kon voorzien, indien
zij maar wilde werken ;
Overwegende dat door vast te stellen
dat de in het bevelschrift van 14 september 1966 aangehaalde redenen, waarom
van verweerster niet kan gevergd worden
dat zij zelf gedeeltelijk in ht1ar eige~1.
onderhoud zou voorzien, heden nog
steeds gelden, het arrest zich de redenen
Yan dit b.evelschrift niet toeeigent doch
slechts vaststelt dat de door eiser aangevoerde elemeuten niet uieuw zijn;
Dat het middel niet kan worden

Over het derde middel, afgeleid uit de
scheuding van artikel 97 van de Gro_ndwet,

doo1'dat het bestreden arrest eiser veroordeelt tot een p1'ovisio ad litem op grond
van de beschouwing dat niet bleek dat
eiser aau verweerster enige betaling van
proceskosten zou gedaan hebbeu met
betrekking tot de voorziening tegen het
arrest van het Hof van beroep te Gent
van 18 oktober 1963, en dat er verder
nog een door eiser iJ1gestelde cassatie. procedure hangende was, zulks zonder te
antwoorden op het middel waardoor
eiser, in zijn verzoekschrift tot het hof
van beroep geriqht, had laten gelden dat
verweerster het recht had het p1·o cleo
voor het Hof van cassatie aan te vragen,
tenvijl dit gebrek aan antwoord gelijkstaat met een gebrek aan de door
artikel 97 van de Grondwet vereiste motivering :
Overwegende dat, nu het verzoek tot
rechtsbijstand het onvermogen van beide
echtgenoten onderstelt, het arrest, door
een bijkomende pmvisio ad litem toe te
kennen, er noodzakelijk op wijst dat
eiser dergelijke provisie kon betalen en
verweerster dienvolgens geen rechtsbijstand kon genieteu ;
Dat het hof van beroep bijgevolg de
conclusie van eiser impliciet heeft beantwoorcl;
1
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Oin die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
26 maart 1971. 1e kamer.
Voo1·zitte1·, de H. Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·,
de H. Gerniers. Gelijkl~tidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleitm·s, de HH. Bayart en VanRyn.

2e KAMER. -

29 maart 1971.

WEGVERKEER. - BESTUURDER DIE
RIJDT OP DE REOHTER RIJBAAN VAN
EEN OPENBARE l\iEERB.A,.A,NSWEG EN
DIETER HOOGTE VAN EEN DW.A,RSWEG
Lll',TKS AFSLAAT. - VERBOD DE DOORG.A,NG AF TE SNIJDEN VOOR EEN WEG-
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RIJBAAN VAN DE WEG DIE DE BESTUUR DER GING VERLATEN.

De bcstuw·de?' die op de ?'echte?' ?'ijbaan
van een openba?'e mee?·baansweg Tijdt
en links afslaat te?' hoogte van een
dwa1·sweg om deze op te ?'ijden, mag de
dooTgrtng niet afsnijden voo1· de weggeb?·uike?' die 1·ijdt op een ande?'e 1·ijbaan
van de weg die hij gaat ve?'laten (I).
{Wegverkeersreglement van 14 maart
1968, art . 25-3, lid 2.)
(DELPLANCQ EN LEBAILLY,
T. HOYAUX EN AIT TAHAR . )
ARREST

(ve?·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vormis, op 22 juni 1970 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen ;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerder Ait Talmr
tegen de eiser Delplancq en van de e1ser
Lebailly tegen de verweerder Hoyaux :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 16-l, 17, 25 en 27-1
van het koninldijk besluit van 14 maart
1968 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer,
do01·dat uit de gegevens van het dossier
b lijkt dat de pl aatsg~stel?-heid als volg;t
is : een straat met dne rl.Jbanen geschelden door beplante stroken ; de twee
zijbar.en eindigen op een aantal in dwarsrichting staande gebouwen waarla.ngs een
andere rechthoekige weg aangelegd 1s
en aileen de middenbaan loopt door ;
wie uit de rechter zijbaan komt gereden,
zoals dat het geval was met de eiser
Delplancq, moet rechts of links afslaan;
slaat hij links af, dan komt hij in dezelfde
toestand als degene die gereden komt uit
de straat langsheen de gebouwen ; hij
11eeft dus de voorrang van rechts, zoals
de eerste rechter terecht heeft gezegd,
want anders zou de gebruik er van de
middenbaan
(thans
de
verweerder
Hoyaux) al dan niet voo::r ang moeten
(1) Artikel 25-3, lid 2, van het wegverkeersreglement van 14 maart 1968 verbiedt de
bestu urcler die van richting wil veranderen
het normaal verkeer te verhinderen van weg-

verlenen, niet naargelang van de marrier
waarop de andere (thans de eiser
Delplancq) rechts komt aangereden, maar
wel doordat. hij weet of berekent welke
weg deze heeft gevolgd alvorens het kruispunt te bereil,en; de verweerder Hoyaux
bovendien bekend heeft dat hij op een
glibberige baan het stuur van zijn auto
niet meester is kunnen blijven (artil,el 27-1); de artikelen 16- 1 en 27-1 van
genoemd reglement dus toepasselijk zijn
en deze toepassing zeer eenvoudig is ;
zij te verkiezen is hoven de ingewikkelde
werking van de artikelen 17 en 25
waarrloor het vonnis in hoger beroep een
omkeer van de voorrang tracht te rechtvaardigen :
Overwegende dat nit de vaststellingen
van het vonnis blijkt dat de openbare weg
waaruit heide bestuurders kwamen gere den, verdeeld is in drie door verhoogde
bermen duidelijk van elkaar gescheiden
rijbanen en dat de botsing is gebeurd op
het kruispunt waar die rijweg een andere
met slechts een rijbaan kruist ;
Dat het vonnis erop wijst dat Delplancq, die de rechterbaan van de driebaansweg volgde, naar links is uitgeweken ter hoogte van de dwarsweg om deze
op te rijden en zodoende de doorgang
heeft afgesneden voor Hoyaux, die de
middenbaan kwam uitgereden en zijn
weg vervolgde in de richting van de weg
welKe voorbij het kruispunt lag in het
verlengde van genoemde middenbaan ;
Overwegende dat op grond van die
vaststellingen, het vonnis wettelijk gerechtvaardigd is door de overweging dat
de eiser Delplancq die van richting wilde
veranderen, niet gerechtigd was om, met
toepassing van artikel 25-3, lid 2, van
het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer (gecoordineerd op
14 maart 1968), het normale verkeer te
hinderen van de verweerder Hoyaux die
reed op aan andere rijbaan van dezelfde
openbare weg welke de eiser Delplancq
wilde verlaten ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten .
geb1•uikers van andere rijbanen van diezelfde
openbare weg. In verband met de regels die
van toepassing waren onder bet vroegere
stelsel , raadpl. cass., 10 februari 1969 (A>~· .
cass., 1969, b iz. 553).

722 29 maart 1971. 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Ligot. - Gelijkluidende conchtsie,
de H. Detournay, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Reumont (va~l de balie
te Bergen) en Simont.

2e KAMER.- 29 maart 1971.
1° VERJARING. STRA,FZAKEN.
STRAFVORDERING.
0VERTREDING
VAN HET WEGVERKEERSREGLE:MENT.
- TERl\UJN.

20 CASSATIEl\HDDELEN. -

STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING.- VooRZIENING IN CASSA.TIE VAN HET OPEN- ·
BA,AR lVIINISTERIE.- MIDDEL GEGROND
OP DE VERJA,RING VAN DE STRAFVORDERING. - VRIJSPRA..A.K. - NrET ONTVANKELIJK l\UDDEL.

1° De stmfvonle1'ing voo1·tvloeiend ~tit een
oveTt?·eding vcm het wegve?'kee?·sreglement
ve1jacwt na een ja.ct?' te 1·elcenen vanaf de
dctg waa1·op de ove1't1·ecling is gepleegd,
behoudens tijdige stuiting of scho1·sing
van de ve1ja1·ing ( 1). (Wet betreffende
de politie over het wegverkeer, gecoiirdineercl de 16e maart 1968, art. 68;
wet van 17 april 1878, gewijzigd bij
die van 30 mei 1961, art. 22 tot 25.)

2o Niet ontvankelijk wegens gemis aan
belang is het miclclel, waaTbij het openbam· ministeTie tegen de best1·eclen beslissing als g1·iej ctcmvoe?·t clat zij de beklaagcle he eft v?'ij gespmlcen omdctt het
misd1·iJJ niet bewezen was, te1·wijl de
stmjvo1·cle1'ing ve?jaa1·d wets (2).
(PROCUREUR DES KONINGS TE AA,RLEN,
T, GOERENS EN WATELET.)
ARREST (ve1·taling).

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Aarlen;
Over het middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 21, 22, 23,
24, 25 van de wet van 17 april 1878
gewijzigd bij de wet van 30 mei 1961,
en 68 van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer (gecoiirdineerd de
16e maart 1968),

doo1·dat het bestreden vonnis Gom·ens
Louis tot een enkele straf van 20 maal
26 frank heeft veroordeeld wegens overtrecling van artikel 25, 2a en 2b, van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968
e:n de tegen W atelet aangevoerde telastlegging niet bewezen heeft verklaard,
te1-wijl de verjaring niet geschorst was
en de strafvordering dus op de datum
van het bestreden vonnis vervallen was :
Overwegende dat het vonnis Gom·ens
veroordeelt wegens overtredingen van
het koninklijk besluit van 14 maart 1968
houdende algemeen regleme~1.t op de
politie van het wegverkeer, die de 25e juli
zijn begaan, en overtredingen van hetzelfde koninklijk besluit, die ten laste
va.n ·vvatelet zijn gelegd als zijnde begaan
op dezelfde datum, niet bewezen verldaart;
I. In zover het middel gericht is tegen
de beslissing van veroordeling van de
verweerder Gom·ens :
Overwegende dat, blijkens de stu:kken
die regelmatig aan het Hof zijn voorge legd, cle laatste daad waarbij de verjaring
binnen een jaar te reKenen van de dag
der feiten is gestuit, het hoger beroep
van het openbaar ministerie is, waarvan
de 9e juli 1969 aan de beklaagde kennis
werd gegeven;
Qyerwegende dat, bij het ontbn•ken
van een reden tot schorsing vaLl de
verjaring, cle nieuwe termijn van een
jaar, ingaande de ge juli 1909, verstreken
was en de verjaring derhalve op de datum
van bet vonnis ingetreclen was;
Dat het middel gegrond is ;

RET HOF ; - Gelet op het bestreclen
vonnis, de 22e juli 1970 in hoger beroep

II. In zover het middel gericht is tegen
de beslissing die de verweerder vVatelet
vrijspreekt :

(1) Ca.ss., 24 februari 1969 (A1'1'. cass.,
1969, blz. 600); raadpl. cass., 11 januari 1971,
sttpnt, blz. 448.
(2) Cass., 3 maart 1969 (A1'1·. cass., 1969,
blz. 616).

Overwegende dat het vonnis verweerder h e<oft vrijgespi:oken op grond dat de
hem ten laste gelegde misdrijven niet
we1·den bewezen en het middel derhalve
niet ontvankelijk is wegens het ontbreken
van belang;

.·.·i
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-723Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zover het uitspraak doet
op de strafvordering ingesteld tegen de
verweerder Goerens; verwerpt de voorziening voor het overige : beveelt dat
van het thans gewezen arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat
de kosten ten Jaste van de Staat; ?:egt
dat er geen grand is tot verwijzing.
29 maart 1971. 2e kamer.
Voo?·zitte?', de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve~·,
de H. Ligot. - Gelijlclttidende conclttsie,
de H. Detournay, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

29 maart 1971.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.
STRAFZA,KEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. CONCLUSIE VAN DE BEKLAAGDE WAARBIJ HIJ NAUWKEURIGE GEGEVENS AANVOERT TOT BEWIJB VAN EEN FOUT VAN
RET SJJACHTOF'FER.
GEEN ANTWOORD.
NIET GEMOTIVEERDE
BESLISSING.

Niet regelmatig gernotiveerd is de beslissing op de bu?·ge?'lijlce ?'echtsvo?·de?·ing
gewezen waarbij niet bewezen wordt ve~·
lclaa?·d de jout die de belclaa.gde ten laste
hP-ejt gelegrl van het slachto fje1· van een
ongeval, zonde1· te antu•oorden op de
conclusie waa1·bij hij nauwlcetwige gegevens aanvoe1·de tot bewijs van deze
fout (1). (Grondwet, art. 97.)
(LEGEIN, T 1 GODEAU EN LITISCONSORTEN.)
ARREST

(ve?·taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 6 oktober 1970 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 418, 419 van het Strafwetboek, 3, 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
(1) Cass., 3 februari 1969 (A•·r. cass., 1969,
blz. 527); raadpl. cass. , 21 april en 11 juni
(' 'rt
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Wetboek van strafvordering, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doo1·dat het bestreden arrest, met verandering van het beroepen vonnis, de
telastlegging van onopzettelijk doden
tegen eiser bewezen verklaart en hem
dientengevolge veroordeelt tot een maand
gevangenistraf met vijf jaar uitstel, tot
geldboete van 3.000 frank, tot verval van
het recht een autovoertuig te besturen
gedureHde twee maanden, alsmede in de
kosten van de strafvordering en, uitspraak doende op de rechtsvorderingen
van de burgerlijke partijen, verweersters,
aan deze ten laste van eiser verschillende
vergoedingen toekent,
zonde1· te antwoorden op de conclusie,
regelmatig neergelegd namens eiser en
waarin deze stelde dat, door kort voor
een kruispunt in te halen, Godeau een
fout had begaan die des te zwaarder was
daar hij met. overdreven snelheid reed;
deze fout voor eiser elke berekening
onmogelijl' gemaakt had met het gevolg
dat hij plotseling voor een onvoorzienbare hindernis kwam te staan ; om die
fout nader te bepalen eiser er<;>p wees
enerzijds dat de onderbroken witte streep
tussen de twee rij stroken van de weg
Halle-Ninove aan het einde van het
kruispunt door een doorlopende witte
streep was vervangen en Godeau, do_or
zijn inhalingsmA.neuver nabij het krmspunt zelf te beginnen, niet over de nodige
tijd of ruimte beschikte om opnieuw
rechts te rijden en de doorlopende witte
streep in acht te nemen; eiser in zijn
conclusie betoogde dat « uit de vaststellingen van het doss1er blijkt dat, indien
het ongeval niet gebeurd was, het voertuig van J aaky Godeau zich links van de
onderbroken witte streep zou h ebben
bevonden of in ieder geval schri jlings
hifll·op ; dientengevolge, als de conclusienemer (t.hans eiser) verklaart dat -hij,
rechts inslaande, plotseling is komen te
staan voor het voertuig van Jacky
Godeau dat uiterst links reed en dat hij
voordien niet had opgemerkt, die verklaring met de werkelijkheid strookt of
a.l thans waarschijnlijk is; zulks elke
aansprakelijkheid voor hem uitsluit, vermits op de plaats waar wijlen Jacky
Godeau reed, hij noodzakelijk een overtreding ging begaan, iets wat de conclusienemer niet kon voorzien "; auderzijds
eisers conclusie aan Godeau verweet tnet
overdreven snelheid te hebben gereden
en de voorschriften van artikel 15 van
het verkeersreglement niet te hebben naaAknmAn
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weliswaar niet is beperl,t, ma!tr zulks
niet wegneemt dat het slachto:ffer met
een gevaarlijke snelheid had gereden,
zoals de eerste rechter terecht doet opmerken het signaal nr. 2 een gevaarsteken
is en overeenkomstig artikel 15 van het
wegverkeersreglement, het slachtoffer bijzonder voorzichtig moest :~:ijn "; het
bestreden arrest dat slechts verklaart dat
" Godeau reed op een rijweg die voorzien
is van het signaal nr. 2, en verdAeld in
twee rijstroken l).escheiden door ee~'l
ond.erbroken witte streep, en waar de
snelheid niet beperkt is, zodat hij een
inhalingsmaneuver mocht verrichten en
daartoe de linker rijstrook mocht gebruiken ,, niet heeft geantwoorcl op die
verweermiddelen, inzonderheid op het
middel door eiser afgeleid uit artikel 15
van het wegverkeersreglement, waarbij
Godeau verplicht was bij het oprijden
van het kru ispunt bijzonder voorzichtig
te zijn om alle ongevallen te vermiJden;
hoe ook eisers gedraging beoordeeld
wordt, die feitelijke omstandigheden
door de feitenrechters moesten worden
onderzocht, want indien zij, volgens hen,
niet alle aansprakelijkheid voor eiser
uitsloten, zij niettemin een verdeling
van de aansprakelijkheid konden rechtvaardigen :

Overwegende daarentegen dat het
arrest, behalve voormelde redengeving,
er slechts op wijst clat " Godeau reed
op een weg die voorzien is van het
signaal nr. 2 en verdeelcl in twee rijstroken, gescheiden door een onclerhroken
witte streep en waarop de sn.elheid niet
beperkt is, zodat hij een inhalingsmaneuver mocht verrichten en daa.rtoe de linkerijstrook mocht gebruiken ,, en dientent
gevolge beslist dat aileen eiser voor het
ongeval aansprakelijk is, zodat het nier
antwoordt op het verweer, door eiser
hieruit afgeleid dat de bestuurder Godean, die niettegenstaande het teken
nr. 2, dat een gevaarsteken is, met een
gevaarlijke snelheid reed en aldus een
inhalingsmaneuver uitvoerde waarvoor
hij ter hoogte van het kruispunt op zijn
minst op cl.e linker rijstrook moost komen,
de verplichting niet is nagekomen van
artikel 15 van het wegverkeersreglmne~1t,
volgens hetwelk een bestuurder die een
kru1sptmt oprijdt, bijzonder voorzicht.i g
moet zijn om alle 0~1.gevallen te vermijden;

Overwegende dat het bestreden arrest,
om de beslissing van vrijspraak in het
beroepen vonnis te veranderen en eiser
op de strafvordering en de blU'gerlijke
rechtsvorderingen, tegen hem ingesteld,
te veroordelen, vaststelt dat de Ninoofse
steenweg, waarop het slachtoffer Godeau
reed, van het verkeersteken nr. 2 voorzien is, terwijl de De Beertstraat, waaruit
eiser kwam gereden, voorzien is van het
verkeersteken nr. 1a; dat het kruispunt
·zeer goed verlicht is en clat de zichtbaarheid er ver reikt ; clat het hof van beroep
die:il.tengevolge beslist d.at, " indien eiser
naar rechts had gekeken, hij de wagen
van Godeau had moeten zien alvorens
met zijn voertuig de Ninoofse steenweg
.op te rijd.en en hem voorrang moest verlenen overeenkomstig artikel 16, 2, a,
van het wegverkeersreglement " ;

En overwegende dat, met hetrekking
tot het overige, de snbstantiele of op
stra:ffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

Overwcgencle dat het arrest door deze
redengeving passend antwoordt op de
conclusie waarin werd beweerd dat het
opdagen van Godeau een onvoorzienhare
hindernis voor eiser was geweest en
impliciet heslist dat de fout door eiser
hegaa~1. met overtreding van artikel 16,
2, - a, van het w~g;:':l;-keer~regl,en;en~

Dat het arrest aldus de beslissing dat
aileen eiser voor het ongeval aansprakelijk is, niet regelmatig met redenen heeft
omkleed;

Om die redenen, en zonder dat er
aanleiding best.aa.t tot onderzoek van
het tweede middel, dat geen cassatie
zonder verwijzing of geen rui1nere cassatie kan meebrengen, vernietigt h et
bestreden arrest, in zover het, uitspraak
doende op de burgerlijke rechtsvorde·
ringen tegen eiser ingesteld, beslist dat
laatstgenoemde alleen aansprakelijk is
voor het ongeval en hem veroordeelt in
de kosten ten aanzien van de burgerlijke
partijen; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt dat van dit arrest
melcling zal worden gemaakt op de ka~1.t
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt eiser in de helft van de kosten ; laat de overige kosten te~1. laste van
de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
29 maart 1971. 2e kamer. VooTzitte?' en Ve1·slaggeve1·, de H. Perri-

-725tournay, advocaat-generaal.
de H . Simont.

2e

KAli1ER. -

Pleite1·,

29 maart 1971.

WEGVERKEER.

VOORRANG.
SNELHEID VAN HET VOORRANGHEBBEND
VOERTUIG DIE DE REDELIJKE VERWACHTINGEN VERSCHALKT VAN DE BESTUURDER DIE DE DOORGANG MOET VRIJLATEN.- 0VERMACHT.

Doo1· e1·op te wijzen dat de snelheid van
het voe1·tuig, waa1'1nee de voo?Tanghebbende bestuu1·de1· 1·eed, zodanig was
dat zij de 1·edelijke venuachtingen heejt
vm·schalkt van de bestum·de1' die de
do01·gang rnoest v1·ijlaten, stelt de 1·echte1·
vast dat dit voo1· deze bestmtnle1' een
geval van ovennacht heejt opgelevenl (1).
(Strafwetboek, art . 71.)
(DEBUISSON, T. MICHIELS, FRANQOIS, VERHEVICK EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«LA GARANTIE NATIONALE )),)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 juni 1970 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
II. Op de voorziening van eiser,
optredende als burgerlijke partij tegen
de verweerders Frangois en Verhevick :
Over het derde middel, afgeleid nit de
schencling v an de artikelen 97 van de
Grondwet en 17 van het koninklijk
besluit van 8 april 1954, bijgewerkt en
gewijzigd oij de koninklijke besluiten
van 10 december 1958 en 30 april 1963;
1
doo1·dat, na te hebben vastgesteld dat
de verweerder Frangois uit een garage
kwam gereden en derhalve een maneuver
uitvoercle in de zin van artikel 17 van
voornoemd koninklijk besluit van 8 april
1954, en na hem van de tegen hem aangevoerde telastlegging te hebben vrijgesproken, het bestreden arrest bevesti(1) Cass., 10 december 1ll68 (.Ar1·. cass.,
1969, blz. 364) ; raadpl. cass., 26 oktober,
23 november 1970, 25 januari en 8 februari
1971, supm, blz. 186, 276, ·503 en 552.

gend beschikt heeft op het beroepen
vonnis waarbij de correctionele r echtbank zich onbevoegd heeft verklaard
om l{ennis te nemen van de burgerlijke
rechtsvordering van eiser t egen die verweerder en tegen de partij die voor hem
burgerrechtelijk aansprakelijk is, het
middel heeft verworpen, door eiser in
zijn conclnsie voor het hof van beroep
hieruit afgeleid dat het ongeval zijn
oorzaak vond in de IniRkenning door de
verweerder Frangois van de regels inzake
voorrang bepaald bij voornoemd artikel 17, en die beslissing heeft gegrond op
de redenen van de eerste rechter, volgens
welke, zo eisers wagen voor de verweerder Frangois zichtbaar was, m.en tevergeefs zou opwerpen dat hij die een
1naneuver uitvoert, rekenrng rnoet hou-.
den met de snelheid van de andere
weggebruikers en de snelheid van eisers
wagen zo overclreven was, gelet op de
omstandigheden van de zaak, dat zij
de meest voorzichtige verwachtingen in
de war stuurde en een onvoorzienbare
hindernis opleverde,
tenuijl, zodra de verweerder Frangois
eisers wagen kon zien en derhalve de
snelheid ervan kon opmerken, hij r ekening moest houden met die snelheid,
zelfs al was die overdreven, en overeenkomstig genoemd artikel 17 doorgang
1noest verlenen aan eiser,
en te1·wijl het tegenstrij dig is te beslissen dat, zo de verweerder Frangois
eisers wageh kon zien en derhalve de
snelheid erva.n kon opmerken, die snelheid voor hem een onvoorzienbare hindernis opleverde, welke tegenstrijdigheid
in de redenen gelijkstaat met ontstentenis van de redengeving, vereist bij
artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat, zonder in zijn eigen
redengeving vs,st te stellen dat de verweerder Frangois eisers voertuig heeft
kunnen zien aankomen en de snelheid
ervan oeoordelen, het arrest integendeel,
door verwijzing naar de redenen van
het beroepen vonnis, stelt dat de snelheid
van Debuisson « zo overdreven was, gelet
op de omstandigheden van de zaak, dat
zij de meest voorzichtige verwachtingen
in de war stuurde en een onvoorzienbare
hindernis oplever-:le " ;
Dat afleidend uit deze vaststellingen,
steunende op de bijzondere feitelijke
omstandigheden van de zaak, volgens
welke de verweerder Frangois zich in een
geval van overmacht bevond, het arrest,
zonder artikel 17 van het wegverkeersreglement te ·schenden of in de tegen-
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strijdigheid te vervallen, die in het middel wordt aangeklaagd, heeft kunnen
beslissen dat de verweerder geen fout
heeft begaan door aan eiser, die voorrang
had, geen doorgang te verlenen ;
Dat het middel niet kan worden aangenOinen;
Om die r ed enen, decreteert de gedeeltelijke afstand van de voorziening van
eiser ; verwerpt de voorziening voor het
overige ; veroordeelt eiser in .de kosten.
29 maart 1971 2e kamer. VooTzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1"slaggeve1·,
de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de Iill. Bayart en Fally.

van oo1·zakelijk ve1·band tussen de fout
van een deze1· be8tu~wde1·s en de schade
ten gevolge van het ongevctl niet wettelijk
afleiden uit het feit alleen dctt cle sclwde
zich niet zo~t hebben voo1·gedaan zonde1·
de fout van de ande1·e best~tu1·de1· ( 1).
(Burg. Wetb., art. 1382.)
2° W01·dt een an·est, waaTbij woTdt beslist
dat de best~t~wde1· van een voe1·tuig
alleen en geheel aanspmkelijk is voo1· de
gevolgen van een ongeval, ve1·nietigd,
omdat de 1·echte1· onwettelijlc beslist heeft
dat de fo~tt van de be8t~t~wdm· 1'ctn het
andm·e voe1·t~tig niet in oo?"zalcelijlc ve?·band stctat met het ongeval, dctn st1·elct
de cassatie zich niet ~tit tot de beslissing
dat de ee1·ste best~tu1·dm· een fo~tt heeft
begctan waa1·voo1· hij aanspmlcelijlc is (2).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BELGISCHE
MAATSCHAPPIJ VAN ALGEMENE VERZEKERINGEN OP HET LEVEN EN TEGEN
ONGEVALLEN » EN LITISCONSORTEN,
T. RAMAKERS.)

2e KAMER. ·- 29 maart 1971.
ARREST (vertaling).

1 o AANSPRAKELI.JKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). VERKEERSONGEVAL. - FOUT BEGAA.N DOOR DE
BEIDE IN HET ONGEVAL BETROKKEN
BESTUURDERS VAN EEN VOERTUI G. 0NTBREKEN VA.N EEN OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN DE FOUT VAN EEN
VAN DEZE BESTUURDERS EN DE SCHADE .
- 0NTBREKEN VA.N OORZAKELIJK VERBAND KAN NIET WORDEN AFGELEID
UIT HET FElT A.LLEEN DAT DE SCHA.DE
ZICH NIET ZOU HEBBEN VOORGEDA.A.N
ZONDER DE FOUT VA.N DE ANDERE
BESTUURDER .

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 juni 1970 door het Hof
van beroep te Brnssel gewezen ;
Op de vom:zieningen van Denis Albertine, weduwe .Jean Deridder, in eigen
naam en als voogdes en wettelijke
beheer ster over de goederen van naar
minderjarige dochter Chantal Deridder;
Deridder Antoine, Onderlinge maatschappij der openbare besturen en Persagentschap Vervoer en Distributie :
Overwegende dat nit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
b lijkt dat de voorzieningen van de eisers,
burgerlijke partijen, betekend werden
aan de partijen tegen wie zij zijn gericht;
Dat de voorzieningen derhalve niet
ontvankelijk zijn ;

2° CASSATIE . - 0MVANG. - STRAFZAKEN. - Bu"RGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN. BESI,ISSING WAARBIJ
ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN
ONGEVAL TEN LASTE VAN DE BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG WORDT GELEGD . - RECHTER DIE ONWETTELIJK
BESLIST HEEFT DAT DE FOUT VAN DE
BESTUURDER VAN HET ANDERE VOERTUIG NIET IN OORZAKELIJK VERBAND
STAAT MET HET ONGEVAL. - 0ASSATIE
DIE ZICH NIET UITSTREKT TOT DE
BESLISSING DAT DE EERSTE BESTUURDER EEN FOUT HEEFT BEGAAN WAARVOOR HIJ AANSPRAKELIJK IS.

Op de voorziening van de Belgische
Maatschappij van Algemene verzekeringen op het Leven en tegen Ongevallen,
naamloze vennootschap :

1° W annee1· bij een ve1·kee1·songeval do01·
de beide in het ongeval betmklcen
bestuu1·de1·s 1!an een voe1·t~tig een fout
is hegaan, lean de 1·echte1" het ontb1·eken

(1) Cass., 6 . september 1968 (A1·r. cass.,
1969, b lz . 19); 4 · juni 1970 (ibid ., 1970,
blz. 926) en 12 februari 1971, supm, blz. 566.
(2) Cass., 12 oktober 1970, sup1·a, b lz . 138.

I. I n zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :

r:-

-727II.. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de arbikelen 7-2 en 110
van het koninldijk besluit van 14 maart
1968 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,

doordat het bestreden arrest, om de
verweerder Ramakers te ontslaan van
alle aansprakelijkheid voor het bedoeld
ongeval, beslist dat het weliswaar vaststaat dat zijn voertuig ongeveer een tot
anderhalve meter over de witte streep
is gereden, maar dat Deridder die op de
voorrangsweg reed, geen enkele reden
had om te denken dat verweerder hem
de doorgang ging afsnijden om een
uitwijkingsmaneuver te verrichten dat
door de omstandigheden niet was gerechtvaardigd, en dat het ongeval geen
andere oorzaak heeft dan het gevaarlijke
en ongepaste maneuver van Deridder
die in een bocht en met grate snelheid
heeft geremd,
terwijl de verweerder Ramakers, die
over de witte streep op de grand ter
plaatse van het ongeval is gereden,
voornoemd artikel 110 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer heeft overtreden en derhalve een
verkeersfout heeft begaan ; h et arrest
niet vaststelt dat zonder die fout het
ongeval niet zou zijn gebeurd en het
derhalve, zonder zich tegen te spreken,
niet kon beslissen dat Ramakers geen
font had begaan die in oorzakelijk verband stand met het ortgeval :
Over"'egende dat het arrest, dat zegb
" dat het vaststaat dat het voertuig van
verweerder over de witte streep is gereden op een zekere afsband, die volgens
de getuigen ongeveer een tot anderhalve
meter ten hoogste bedroeg "• de werkelijkheid vaststelt van het feit dat eiser
aan de schuld vftn verweerder toeschreef,
dit wil zeggen het feit bestaande in een
gcbrek aan voorzichtigheid of voorzorg
vanwege laatstgenoemde;
Overwegendc dat het arrest niettemin
bevestigend beschikt op de beslissing
van de eerste rechter waarbij verweerder
i:; vrijgesproken met name van het
wanbedrijC van onopzettelijk doden,
welke beslissing hierop berust " dat de
fout van beklaagde (thans verweerder),

een bepaalde afstand te zijn gereden,
geen oorzakelijk verband heeft met het
ongeval ";
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat het hof van beroep, om derwijze te
beslissen, steunt op de doorslaggevende
overweging " dat het ongeval geen andere
oorzaak heeft dan het gevaarlijke en
ongepaste maneuver van de bestuurder
van de bestelauto, die in een bocht
heeft geremd, waardoor hij de macht
over zijn stuur is kwijtgeraakt " ;
Overwegende dat de omstandigheid
alleen dat het slachtoffer een in oorzakelijk verband met het ongeval staande
fout heeft begaan, niet insluit dat het
ongeval zou zijn gebeurd zelfs zonder
het bestaan van de fout van verweerder ;
dat derhalve het arrest niet wettelijk
heeft kunnen beslissen dat het ongeval
zijn enige oorzaak vond in de font door
het slachtoffer Deridder begaan ;
Dat het middel aldus gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het tweede middel, dat geen
aanleiding tot een meer uitgebreide
cassatie zou kunnen zijn, verwerpt de
voorzieningen van Denis Albertine, weduwe Jean Deridder, van Deridder
Antoine, van de Onderlinge Maatschappij
der Openbare Besturen en van het
Persagentschap Vervoer en Distributie;
veroordeelt de eisers in de kosten van
hun voorziening ; vernietigt het arrest
in zover het uitspraak doet op de
rechtsvordering van de burgerlijke partij,
de Belgische Maatschappij van Algemene
V erzekeringen op het Leven en tegen
Ongevallen, met dien verstande echter
dat gehandhaafd wordt de beslissing dat
het slachtoffer Deridder een font heeft
begaan waardoor zijn aansprakelijkheid
voor het ongeval in aanmerking komt ;
veroordeelt verweerder in de kosten van
deze voorziening; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep t e Luik.
29 maart 1971.
2e kamer.
VooTzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeveT,
de H. Ligot. - Gelijlcluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Fam·es en Planche
(laatstgenoemde van de balie bij het Hof
van beroep te Brussel) .
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31 maart 1971.

BEWIJS. BEWIJS DOOR GETUIGEN. BURGERLIJKE ZAKEN.- VERWERPING
VAN EEN AANBOD VAN BEWIJS DOOR
GETUIGEN. V ASTSTELLING DOOR DE
RECHTER DAT BIJ GEBREK AAN NADERE
INLICHTINGEN HET TEGENBEWTJS VAN
HET AANGEVOERDE FElT NIET MOGELIJK
ZOU ZIJN. WETTELIJKHEID .

In b~wge?"lijke zaken wonlt de ve1·we1·ping
van een acmbod van bewijs clo01· getHigen
wettelijlc ge?·echtvaMcligcl clo01· cle 1·echte1"
die vaststelt clat bij geb1·elc aan nacle1·e
inlichtingen het tegenbewijs van het
aangevoe1·cle jeit 1viet mogelijlc zou
zijn (1).

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
« FERME
DES
GUEUX », T. BERLIER.)

ARREST

op de tercchtzitting gcnome.u conclusic
werd beperkt, erop wijst dat hot ontslag
van verweerder datecrt van 13 juli 1965,
te1·wijl eisercs in haar rcgclmatig in
hager beroep genomcn_ conclusic dit feit
bctwistte, bcweerde dat de overeenkomst in werkelijkheid op 15 juli 1964
door partijen in der minJle was anthonden en aanbood dit door aile rechtsmiddclen te bewijzen; de sentcntie, gelct
op deze bctwisting en dit bewijsaanbod,
zich er niet toe kon beperken, zonder
enigc rechtvaardiging, te verklaren dat
het ontslag van verwccrder dateerdc
van 13 juli 1965 en ze, door aldus uitspraak to doen, de in hot middel aangcduide wettelijkc bepalingcn bctreffende
hot bcwijs heeft geschonden (schcncling
van de artikelen 66, 123 van de wet
van 9 juli 1926 en 1315 van hot Burgerlijk Wctboek) alsmcdc de rechten van
de verdcdiging, de draagwijdte heeft
miskend van de conclusie die de bctwisting van eiseres bevat (schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk ·vvetbock) en niet passcnd
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de GrOJldwet) :

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 6 mei 1970 gewezen door
de W erluechtersraad van beroep te
Brussel, kamer voor bedienden;
Over het tweede middel, . . .
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 66, 123
van de wet van 9 juli 1926 op de werkrechtersraden, die gewijzigd werden bij
de wet van 12 juli l 960, 1315, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk W etboek,
van de rechten van de verdediging en
van artikel 97 van de Grondwet,
cloo?·clat de bestreden sententie, om te
verklaren dat de rechtsvordering van
verweerder niet vervallen is door verjaring en deze rechtsvordcring ontvankelijk
en gegrond te verldaren zoals ze in de

(1) Cass. , 5 juli 1926 (Bttll. en PAsrc., 1927,
I, 38); raadpl. cass., 30 janua.ri 1890 (ibicl.,
1890, J, 67): 5 juli 1921 (ibicl., 1921, I, 428);
21 februari 1938 (ibid., 1938, I, 61); 4 oktober
1945 (·ibicl., 1945, I, 233); 24 september 1970,
sup1·a, blz. 75; DE PAGE, d. III, 2° uitg.,

Overwegende dat de bestreden SCJltentie, na te hebben beslist dat er tussen
partijen een arbeidsovereeJlkomst voor
bedienden beston.d, vaststelt clat niets
bewijst dat doze overee.ukomst op 15 juli
1964 in cler minne was beeindigd; dat
de rechter, gebruik makende van zijn
beoordelingsmacht, « bij gebrek aan nadere inlichtingen waardoor het niet
mogelijk was het tegenbewijs van het
aangevoerde feit te leveren », het bewijsaanbod van eiseres dat de overeenkomst
op die datmu in der minne was beeindigcl heeft kunnen verwerpen ;
Dat het midclel niet lmn worden a:;tngenomen;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
31 maart 1971. 3• kamer.
Voo?"zitte?", de H. Polet, raadsheer waarnemencl voorzitter. Ve1·slaggevm·, de
H. Clason. Gelijlcltticlencle conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·, de H . Dassesse.

7291e KAMER.- 1 april 1971.
VOORZIENING IN CASSATIE.
AFSTAND.- BURGERLIJKE ZAKEN.
AFSTAND AANGENOMEN DOOR DE V1~R
WEERDER. - DECRETERING.

In burge1·lijke zaken dec1·etee1·t het H of de
afstand van de cassatievoo1·ziening die,
alhoewel zij aan de ve1·wee1·de1· niet is
betekend, doo1· hem is aangenomen (1).
(Gerecht. Wetb., art. 824 en 1042.)
{RUYBRECRTS T. VANDEBERGR, RERCKENRATR, PEETERS, DE COCK, GIELEN,
KESTENS EN VA N DER MEIREN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 maart 1969 in laatste aanleg gewezen door de heer Vrederechter
van het kanton Borgerhout ;
Overwegende dat eiser, bij akte door
hem op 9 januari 1971 ondertekend en
op 8 februari 1971 ter griffie neergelegd,
verklaard heeft afstand te doen van zijn
voorziening ;
Overwegende dat verweerders deze
afstand hebben aangenomen;
Om die redenen , decreteert de afstand
van de voorziening ; veroordeelt e!ser in
de kosten.
1 april 1971. - 1e kamer. Voo1'zittm·, de H. Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de H. Wauters. - Gelijlcluidende conclusie , de H. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Struye.

1e KAMER. -

1 april 1971.

INKOMST E NBELASTINGEN.
\;v'ETBOEK VAN DE INKOJVISTENBELASTINGEN. PERSONENBELASTING. DIVERSE INKOMSTEN. WETBOEK
VAN DE I NKOll'i:STENBELASTINGEN, ARTIKEL 67, 1°. - WINSTEN OF BATEN
(1) Cass., 29 oktober 1070 en 24 maart 1971,
blz. 197 en 714 en de noot onder het

su,pm,

eerste van deze arresten .

VOORTVLOEIEND UIT ENIGERLEI VERRICRTING, BUITEN DE UITOEFENING
VAN EEN BEDRIJFSACTIVITEIT, BEDOELD BIJ ARTIKEL 20 VAN DIT WETAANSLAG VASTGESTELD OP
BOEK. DE WINSTEN OF BATEN VOORTVLOEIEND
UIT HET AANKOPEN EN VERKOPEN VAN
GRONDEN. ARREST VAN RET ROF
VAN BEROEP BESLIST DAT RET HOGER
BEROEP VAN DE BELASTINGPLICRTIGE
NIET GEGROND IS.
CONCLUSIE
WAARIN UIT NAUWKEURIGE GEGEVENS
WORDT AFGELEID DAT DEZE WINSTEN
OF BATEN GEEN DIVERSE INKOll'i:STEN
OPLEVEREN IN DE ZIN VAN GENOEMD
ARTIKEL 67, 1°. - GEEN ANTWOORD.
NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.

Niet regelmatig gemotivee1·d is het arrest
van het hof van beroep, waa1·bij w01·dt
beslist dat met toepassing van a1·tikel 67, 1°, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen een aanslag wettelijk is vastgesteld op de winsten of
baten voo1·tvloeiend uit het aankopen
en ve1·kopen van g1·onden, zonde1· te
antwoorden op de conclusie van de
belastingplichtige waa1·in deze betoogde
dat de g1·onden moesten verlcocht wo1·den
om zeke1·e lasten van zijn koophandel te
kunnen best1·ijden, zodat deze winsten
of baten geen dive1·se inkomsten opleve1'en, zoals zij zijn omsclweven bij genoemd a1·tikel 67, 1° (2).
(DOCHY, T. BELGISCRE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Gent
gewezen op 16 juni 1970;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 67, 1°, van het vVetboek
van de inkomstenbelastingen,

do01·dat het bestreden arrest, in antwoord op de opwerping van eiser dat
de zogenaamde « vlugge " verkoop medebepaald was geworden door de oms tandigheid dat hij, einde 1962 of begin 19(l3,
voorzag dat zijn behoeften aan bedrijfskapitaal in verband met de oogst 19631964 met 415.000 frank zouden verhogen
(2 ) R aadpl. cass. , 6 oktober 1970, sup1·a,
blz. 126.
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wegens het voorschieten van takszegels,
Overwegende dat eiser in zij~1 conclusie
en dat wegens het overlijden van zijn had doen gelden dat hij de aaugekochte
broeder R. Dochy op 28 jannari 1963 hij
onroerende goederen had moeten vermoest voorzien dat hij uitkeringen zou kopen omdat hij sommige lasten van
moeten doen aan de weduwe, wat inder- zijn handel had moeten dekken, enerzijds
daad gebemd is na 30 september 1963 ten het bedrag van de fiscale zegels dat hij
belope van 55.899 frank en v66r 30 sep- zich verplicht zag voor te schieten en
dat voor het jaar 1963-1964 met
tember 1963 ten belope van 144.101 fr.,
antwoorclt : 1° dat, inclien het bewezen 415.000 frank verhoogd was, en anderware dat eiser maatregelen diende te zijds de sornmen van 144.101 +
treffen om deze verhoogde uitgaven te 55.899 frank welke hij aan de weduwe
bekostigen, deze omstandigheid nog niet van zijn broeder h ad moeten beta.Ien ;
' Dat hij hieruit had afgeleid dat bezou bewijzen dat de verkopen die tijdens
de jaren 1963 en 1964 bijna 900.000 frank doelde verkopen geen inkomsten hadden
opbrachten, bepaa.Id werden door de i voortgebracht in de zin van artikel 67-1o
noodzakelijkheid om voormelde verhoog- van het Wetboek der inkomstenbelastinde uitgaven te dekken, 2° dat, hoe dan gen;
ook, uit geen enkel der voorgelegde stukOverwegende dat, betreffencle het b eken blijkt dat eiser de gelden voort- drag van 415.000 frank, het arrest beslist
komende uit de verkopen van gronden dat nit het door de inspectem· gedane
tijdens de jaren 1963 en 1964 werkelijk onderzoek duidelijk blijkt dat deze beaangewend heefb tot de financiele ~1ood taling met het bedrij£;;kapitaal van eiser
wendigheden van zijn handel, vermits « bekostigd » werd ;
Dat h et arrest nochtans de conclusie
het voorschieten van fiscale z.egels tot
zijn normale bedrijfsvoorzieningen be- niet beantwoordt in zover zij de door de
hom·de, deze voorschotten na een betrek- inspecteur ingeroepen elementen bekelijk korte tijd konden ger ecupereercl twistte;
worden en h et dan ook aan de ha~1 d
Dat het arrest evenmin een antwoord
van het onderzoek van de inspecteur geeft in verband met de beta1ingen welke
duidelijk is dat deze voorschotten met eiser beweerde verplicht te zijn geweest
het bedrijfskapitaal van eiser bekostigd aan de weduwe van zijn broeder te doen ;
werden,
Dat beide onderdelen van het rniddel
gegrond zijn ;
tenvijl, ee1·ste onde1·deel, eiser aanvoerde
dat de verkopen in 1963 verricht (dit is
Om die redenen, vernietigt het bestrevan 15 m aart 1963 tot en met 18 april den arrest ; beveelt dat melding van dit
1963) mede bepaald waren door de arrest zal gemaakt worden op de kant
vooruitzichten van de verhoogde zegel- van de vernietigde beslissing ; veroorkwijting ten belope van 415.000 frank deelt verweerder in de kosten; verwijst de
en van de terugbetaling van het aandee] zaak naar het .Hof van beroep te Brussel.
van zijn overladen broecler ten belope
van ongeveer 300.000 frank, clus in totaal
1 april197l. - 1e kamer.- Voo1·zitte1'
715 .000 frank, en dit t.a.v. 737.400 frank
welke door de verkop en in 1963 werd en Verslaggeve1·, de H . Louvea.ux, voorzitter . Gelijkl~tidende conclusie, d.e
opgebracht ;
H. Dmnon, advocaat-generaal. - Pleitweede onde1·deel, het onderzoek van de te?·s, de HR. Delafontai11 e (van de b~Jie
inspecteur uitwees dat er wei een ver- te Kortrijk) en Claeys Bouuacrt (van
hoging van het bedrijfskapitaal nodig de ba.lie bij het Hof van beroep te Gent).
was ten belope van 275.000 frank, wat de
miskenning van de bewijskracht van het
verslag van de inspecteur van 26 maart
1960 betekent (schending van de artikelen 1316 tot 1324 van het Bmgerlijk
Wetboek);
1e KAMER.- 1 april 1971.
deTCle onclenleel, eiser in zijn conclusie
h et onderzoek van de inspectem· ptmt
voor ptmt weerlegd had, en het arrest VOORZIENING IN CASSATIE.
hierop niet antwoordt, wat een schending
PERSOJ\TEN BEVOEGD Oi\1: ZICH I N CASvan a.rtikel97 van de Grondwet uitmaakt
SATIE TE VOORZIEN . GEMEENTELIJKE
Wat het eerste en. het derde onderdeel
betreft :

BELASTINGEN. EISENDE GEli'IEENTE.
\TOORZIENING VAN HET SCHEPENCOL LEGE . GEEN BEWIJS VAN EEN
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VOL!<IACHT VAN DE GEli'I:EENTERAAD.NIET-ONTVANKELIJKHEID.

I ndien het college van burgemeeste1· en
schepenen in naam van de gemeente ten
bewa1·ende titel een voo1·ziening lean instellen, moet de aldus ingediende voo?'ziening echter niet ontvankelijlc w01·den
ve1·klaa?·d wannee1· niet 1·egelmatig aan
het H of een volmacht van de gemeentemad w01·dt voo1·gelegd (1). (Gemeentewet, art. 90, 9° en 10°, en 148.)
(STAD EEKLO, T. WELVAERT J., M. EN J.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 20 maart 1970 gewezen
door de bestendige deputatie van de
provincie Oost-Vlaanderen;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid van ambtswege afgeleid uit de
schending van artikel148 van de gemeentewet :
Overwegende dat uit de verklaring
gedaan ter griffie van de provincie OostVlaanderen door de h eer De Sutter,
schepen van de stad Eeklo, blijkt dat
deze laatste zich in cassatie voorzien
heeft tegen voormelde beslissing van de
bestendige deputatie, ingevolge een volmacht welke met de akte van voorziening
aan het Hof overgelegd wordt ;
Overwegende dat uit deze volmacht
blijkt dat het college van burgemeester
en schepenen de heer De Sutter machtigt
voormelde verklaring af te leggen maar
dat uit geen stuk waarop het Hof acht
vermag te slaan blijkt dat de gemeenteraad het college van burgemeester en
schepenen gemachtigd heeft hetzij om de
voorziening in te stellen h etzij om het
geding in cassatie te vervolgen op een
voorziening ten bewarende titel ingesteld;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;

I•

KAMER.-

1 april 1971.

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND SLAG. - BELASTBARE GRONDSLAG DOOR
DE ADMINISTRATIE VASTGESTELD DOOR
MIDDEL VAN FEITELIJKE VERMOEDENS .
- TEGENBEWIJS TEN LASTE VAN DE
BELASTINGPLICHTIGE.

Stelt de administmtie, steunend op artilcel 246 van het Wetboelc van de inlcomstenbelastingen, de belastbm·e g1·ondslag
vast door middel van jeitelijlce ve1·moedens, dan moet de belastingplichtige het
tegenbewijs leveren (2).
(VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
« CERCLE PRivE DU CASINO-KURSAAL
D'OSTENDE », T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST .
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 juni 1970 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;

1 april197l.- 1• kamer.- Voo1·zitte1·
en Ve1·slaggeve1·, de H. Louveaux, voorzitter. Gelijlcluidende conclttsie, de
H. Dumon, advocaat-generaal.

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 245, 246
van h et Wetboek van de inkomstenbelastingen, 1315 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek,
doo1·dat het bestreden arrest beslist
dat voor het vestigen van de vennootschapsbelasting voor het jaar 1966,
verweerder de bruto-ontvangsten van
eiseres tijclens clit jaar volgens de forfaitaire methode aangewend voor het vestigen van de belasting op het spel en de
weddenschappen mocht berekenen, namelijk door het in aanmerking nemen
van een forfaitaire verhouding tussen het
bedrag van de giften door de spelers
aan de bedienden van eiseres afgestaan
en de winst van de spelers, en het middel
van eiseres verwerpt waardoor zij in
haar conclusie liet gelden dat voormelde
forfaitaire formule wel aanvaarclbaar
was voor een onbeperkte duur, maar
voor de berekening der ontvangsten van
eiseres niet op een beperkte duur van
een jaar mocht toegepast worden, en

(1) Cass., 7 mei 1968 (Arr. cass., 1968,
blz. 1113).

(2) Cass., 13 janua.r i 1959 (Bull. en PASIC.,
1959, I, 473); raadpl. cass., 19 december 1967
(A>T. cass., 1968, blz. 579) en 20 mei 1969
(ibid., 1969, blz. 927).

01n die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.

-732doordat bet arrest deze beslissing stetmt
op de beschouwiJlg dat, nu het bedrag
der giften juist gekend is en nu eiseres
niet bewees dat de normen van bet spel
in 1966 Jliet dezelfcle zouden geweest
zijn a ls in de periode waarin speciaal
toezicht uitgeoefencl wercl, de door de
administratie gebruikte methode alle
willekem· uitsloot , dat bij gebrek aan
bewij skrachtige boekhoucling, ven,.,eerder gerechtigd was de belastingschuld te
bewijzen door alle door h et gemeen recht
toegelaten bewijsmiddelen, en onder
meer door vermoedens, en clat, nu eiseres
niet bewees dat de wijze van berekening
van de administratie niet voor een termijn van een jaar geldig was, de forfai taire berekening gelclig in aanmerlring
genomen werd als elmnent van berekening
van de inkomsten van eiseres,
te1·wijl, om gelclig de inkomsten van
eiseres tijdens een bepaald jaar volgens
de door eiseres bekritiseerde m ethode te
ktmnen bepalen, het niet vqldoende was
dat die methode niet willekem·ig zou zijn,
m aar claarbij vereist was dat verweerder
door vermoedens, in de zin van de artikelen 1353 van bet Burgerlijk \i'Vetboek
en 246 van bet vVetboek van do inkomstenbelastingen, bet bewijs aanbracht
van de geschiktheid van gezegcle methode
om de inkomsten van eiseres tijclens een
b epaald jaar vast te stellen, en door te
beslissen clat die methode geschikt was
om de inkomsten tijdens bet jaar 1966
te bepalen om de enige reden dat eiseres
niet bewees dat de methode daartoe
ongeschikt was, het arrest, met schending
van a l de boger ingeroepen wetsbepalingen, de bewijslast op eiseres verschuift :
Overwegende dat het arrest vaststelt
a) dat de bruto-ontvangsten van d e
« roulette » door de administratie berekend werden door de vermenigvulcliging
van de jaarlijkse belasting op dit spel
met de breuk 4,85/2,20, b) dat de administratie voor het dienstjaar 1967 gesteund heeft op vaste olementen eigen
aan dit soort spel, zijnde enerzijds de
drinkgelden waarvan bet juist bedrag
gekend was, anderzijds de winsten van
de spelers, zoals zij vastgesteld werden
in 1965 gedm·ende een periode van
zes maanden, door toezicht van een
kwartier per um· en per speeltafel;
Overwegende dat eiseres deed gelden
dat de verhouding tussen drinkgelden
en winston sterk schommelde van jaar
tot jaar en dat de toegepaste formule
4,85/2,2 0 wei aannemelijk was voor een
periode van verschoiclene jaren in haar

geheel beschouwd, maar niet voor een
beperkte duur van een jaar;
Overwegende dat het arrest die conclusie verwerpt door erop te wijzen 1° dat,
nu de winsten van de spelers zich gedurende gans de periode op dezelfde wijze
ontwikkelen en eiseres niet bewees dat
de normen van het spel in 1966 niet
dezelfde zouden zijn geweest als in de
periode van 1965 gedmende welke speciaal toezicht werd uitgeoefend, de dqor
de administratie toegepaste methode aile
willekem· uitsluit, · 2° dat de opmerking
van eiseres luidens welke drinkgelden en
winsten bei:nvloed zijn door tal van
feitelijke omstaJldigheden, zonder uitwerksel is, daru: de verhouding tussen
drinkgeld en winst steunt op een lange
periode gedmende welke di e omstandigh eden zich voorgedaan hebben ;
Overwegende dat b et arrest aldus de
toegepaste methode niet goedkemt om de
enige reden clat dezo methode niet willekem·ig is en dat eiseres niet bewees dat
zij ongeschikt was ; dat het de door de
administratio ingeroepen vermoedens
nauwkem·ig preciseert en de redeJlen
opgeeft waarom zij voor het dienstjaar
1967 kun.nen gelden ; dat bet arrest de
bewijslast niet omkeert, maar enkel vaststelt dat, wijl de admin istratie de belas ti:ngschuld met een van de door artikel 246 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen toegelaten bewijsmiddelen heeft bepaa.Id, eiser es h et tege:nbewijs
niet heeft bijgebracht ;
Dat h et middel, uitgaande van een
verkeerde uitlegging van het arrest,
feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorzieJling; veroordeelt ciseres in de kosten.
1 ap1;il 197L 1• kamer, Voo1'zitteT, de H. Louveaux, voorzitter. J!e1·slaggeve~·, de H. Naulaerts. GelijlcZ.Uidende conclttsie, de H. Dumon, advocaat-generaaL- Pleite1·s, de HH, Bayart
en Claeys Bouuaert (laatstgenoemde van
de balie bij het Hof van b eroep te Gent).

1•

KAMER,-

2 april 1971.

1o VOORZIENING IN CASSATIK
VoRM, DIRE CTE BELASTINGEN,
0VERLIJDEN VAN EEN PA.RTIJ v66R
HET . CASSATIEGEDING. CASSATIEVERZOEKSCHRIFT VAN DE S'l'AAT BETE-
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XEND AAN DE ERFGENAMEN. AxTE
VAN BETEKENING VERMELDT DE ROEDANIGHEID VAN ERFGENAMEN VAN D E
VERWEERDERS NIET . - TOCR ONT VANKELIJKE VOORZIENI NG .

2° INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP INKOMSTEN U IT ROEREND KAPITAAL. VERDELING VAN
RET 1\'i:AATSCRAPPELIJK VERMOGEN VAN
EEN VENNOOTSCRAP OP AANDELEN.
AATIKEL 15, § 2, VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN VAN 15 JANUARI
1948 . - BEPALINGEN VAN TOEPASSING
OP DE GEDEELTELIJKE VERDELI NGEN,
WELKE OOK DE OORZAAK VAN DE VERDELING ZIJ .

3°

I NKOMSTENBELASTINGEN.

BEDRIJFSBELASTING. VRIJSTELLING
VAN DE lliEERWAARDEN WAARV-<\.N SPRAKE IN ARTIKEL 27, § 2, VAN DE GECO ORDINEERDE WETTEN VAN 15 JANUA,RI ·
1948. - VENNOOTSCRAPPEN. - VERlliiNDERING OF GE D EELTELIJKE VERDELING VAN RET KAPITAAL . HAJ\'DRAVING
VAN
DE
VRIJSTELLING.
VooRWAARDEN.

1 o W annee1· inzalce diTecte belastingen een

pa1·tij v661· het cassatiegecling ove1·leclen
is, lean de voo1·ziening tegen haa1· e?jgenamen niet onontvanlcelijlc wo1·clen
ve?·lclaa1·d wegens niet-ve1·melding van
hun hoeclanigheicl van e1jgenamen in cle
alcte van betelcening aan hen van het cassatieve?·zoelcsclwijt van de Staat ( 1) .
(Wetb.
van
inkomstenbelastingen,
art. 289.)

3° De lcapitaalsve1·minde?·ingen van een
vennootschap ove?'eenlcomstig m·tilcel 72
van de wetten op cle handelsvennoot·-·
schappen , gecoo?·clinee?·cl bij het lconinlclijk besluit van 30 novembeT 1935, doen
de t·ijdelijke V?'ijstellingen voo1· cle meeTwaa·rclen waa1·van sp1·alce in a1·tilcel 27,
§ 2, van de gecoo?·dinee?·de wetten van
15 janum·i 1948 bet?·efjende de inlcomstenbelastingen niet veTvallen , in zove1·
deze venninde1·in{/,en bet?·elclcing hebben
op het volgesto1·t en ge?·evalo?·iseeTd kapitaal (3) .
(BELCHSORE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, T .
NAAl\'i:LOZE VENNOOTSCRAP
«ROUT- EN KUNSTSTOFFEN A. VANDEN
BOGAERD E » EN DE ERFGENAMEN VAN
JOZEF VERSTRAETE.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op h et b estreden
arr est, op 25 februari 1970 door h et Hof.
van beroep te Gent gewezen;
Over de grond v a n niet-ontvankelijkh eid van de voorziening door de tussen komende partij en opgeworpen en afgeIeid uit de schending van artikel 289 van
het '\Vetboek van de inkomstenbelastingen,

doo1·clat de voorziening noch aan Verlneylen Suzanne noch aan haar erfgenamen werd betekend :

de gecoo1·dinee1·de wetten van 15 jamt-.
a1·i 194.8 bet1·efjende de inlcomstenbelastingen zijn van toepassing zowel op de
gedeeltelijlce ve1·delingen van het maatschappelijlc ve?"mogen van een vennootschap op aanclelen als op een de(initieve
ve1·deling bij cle ontbincling e1·van, · en
clit wellce oolc de oo1·zaalc zij van de
vm·cleli n g (2 ) .

Overwegencl.e dat uit de stukken
waarop het Hof vermag ach t te slaan
b lijkt dat Suzanne Vermeylen, weduwe
van Jozef Verstraete, te Sint-Amandsberg op 22 februari 1965 overleden is
en dat Monica, Francisca, Ther ese en
Antoinette Verstraete haar enige erfgenamen zi jn ;
Overwegende clat, wanneer een partij
overleden is v66r de cassatieinstantie, de
v oorziening aan haar erfgenamen moet
worden b etekencl ;

(1) Vgl. cass., 3 november 1959 (Btt.ll. en
PAsiC., 1960, I, 253) en 30 november 1962
(ibid., 1963, I, 411).
(2) Dezelfde bepalingen zijn ook van toepassing op de p el·soneuvenuoots chappeu en
op de coiiperatieve venuootschappen : cass. ,
18 maart 1946 (Bttll. en PASIC. , 1946, I, 111),
13 mei 1958 (ibid., 1958, I, 1019), 3 november
1959 (ibid., 1960, I, 253) ; verg. cass., 23 mei
1961 (ibid., 1961, I, 1015) en 18 april 1967
(An·. cass ., 1967, biz. 1001).
Zie ook : ScHREUDER, Im7J6ls su1· les 1·evmw.s,
nr. 75 • BOURS . Not·ion dtt 1·eventt taxab le.

ur. 190; FEYE, D1·oit fiscal, m•. 53; TIBERGHE JN , lli amtel de cl·r oit fiscal, 1955, m·. 140 ;
BUISSERET en 0AUWE, Loi dtt 20 aV1'il 1947,
bl z. 17 en 18 ; A . P. R., V 0 Belastingen,
nrs. 104 en volg. ; BouRs, « L a taxe mobiliaire
doit-elle etre per9ue sur la part d'un asso cie ? », in Rev. pmt. des societes, 1956 , blz. 77
·
en volg.
(3) RENAULD, « Le sort des plus-values
immunisees en cas de reduction ou de remboursement de capital », Revtte jJ1'aliqtte des
socieles. 1961. m. 4948 . b iz. 1\2 en voll!.

2° De bepalingen van a1·tilcel 15, § 2, van

-734Overwegende dat, ten deze, de voorziening aan bovenvermelde erfgenamen
betekend werd ;
Dat weliswaar de akte-betekening de
hoedanigheid van erfgenamen van voormelde overledene niet vermeldt, maar
dat dit verzuim geen rechtsgevolgen kan
hebben, daar de wet dusdanige vermelding niet vereist ;
Dat derhalve de grond van nietontvankelijkheid niet k an worden aangenomen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 15 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, geco6rdineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, alsmede voor zover
nodig van artikel 2 van de wetten
betreffende de nationale crisisbelasting,
gecoordineerd bij het besluit van de
Regent van 16 januari 1948, zoals dit
artikel werd vervangen door artikel 33
van de wet van 8 maart 1951, waarbij
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen en de nationale crisisbelasting,
geco6rclineercl bij de besluiten van 15
en 16 januari 1948, met ingang van h et
dienstjaar 1951 worden gewijzigd,

doo?·tlat het bestreden arrest beslist dat
de door de naamloze vennootschap
"Etablissements Verstraete», rechtsvoorgangster van verweerster, op 3 april1959
gedane terugbetaling van maatschappelijk kapitaal, wijl zij gedaan werd in
uitvoering van een regehnatige beslissing
tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal, getroffen overeenkomstig
artikel 72 van de geco6rdineerde wetten
betreffende de handelsvennootschappen,
client te worden gelijkgesteld met een
gedeeltelijke verdelihg van het maatschappelijk vermogen, zoals bedoeld bij
artikel 15, § 2, van voormelde geco6rdi neerde wetten bet1·effende de inkomstenbelastingen, zodat h et in die terugbetaling begrepen werkelijk gestort kapitaal
client te worden gerevaloriseerd overeenkomstig de beginselen en met toepassing
van de coefficienten vastgelegd in de
voormelde paragraaf,
te?·wijl de gehele of gedeeltelijke teru gbetaling van het maatschappelijk kapitaal, waartoe een niet in vereffening
gestelde vennootsch ap op aandelen overgaat, 11iet kan worden beschouwd als een
bij artikel 15, § 2, van de geco6rdineerde
wetten betreffe11de de inkomstenbelastingen beoogde verdeling van het maatschappelijk vermogen, 1naar, overeenkomstig artikel 15, § 1, littera b, in de
--- - L -
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bestanddelen dan het werkelijk gestort
kapitaal, client te worden gelijkgesteld
met een uitkering van winsten aan de
aandeelhouders, zonder dater aanleiding
kan bestaan tot revalorisatie van bedoeld gestort kapitaal :
Overwegende dat h et a.rrest vaststelt :
-

dat

de

naamloze

vennootschap

« Etablissements Charles Verstraete » in

1920 gesticht werd met een volgestort
kapitaal van 2.000.000 frank;
- dat ' haar kapitaal op 23 december
1949 gebracht werd op 6.000.000 frank
door opneming in het kapitaal van
3.356.473 frank vroeger belaste reserves
en 643.527 frank niet belaste herschattingsmeerwaarden en op 26 december
1952 op 15.000.000 frank door opneming
van 9.000.000 frank niet belaste herschattingsmeerwaarden ;
- dat, bij beslissing van de algemene
statutaire vergadering van 3 a.pril 1959,
mits naleving van de voorwaarden gesteld
door artikel 72 van de gecoordineerde
wetten op de handelsveimootschappen,
het kapitaal met 10.000.000 frank verminderd werd ;
- dat de aandeelhouders op 31 augustus 1960 al hun aandelen aan de groep
" Armand Vanden Bogaerde » t egen
5.000.000 frank verkochten;
- dat op 26 september 1960 de benaming van de vennootschap gewijzigd
werd in " Rout- en Kunststoffen A. Vanden Bogaerde >> ;
Overwegende dat de na 3 april 1959
gedane terugbetaling van 10.000.000 fr.
aanleiding heeft gegeven tot h et vestigen
van de twee betwiste aanslagen, met
name:
1o een aanslag in demo bilienbelasting en
nationale crisisbelasting, dienstjaar 1961,
navordering 1959, groot 4.333.350 frank,
op een belastbare basis van 8.666.700 fr.,
2° een aanslag in de bedrijfsbelasting,
dienstjaar 1960, groot 209.934 frank, op
een belastbare basis van 592.700 frank;
Overwegende dat eiser staancle houdt
dat h et gedeelte van het werkelijk
gestort kapitaal dat in de kwestieuze
terugbetaling begrepen is,namelijk 10/ 15°
van 2.000.000 = 1.333 .333 frank, niet
gerevaloriseerd mag worden, zo als bepaald in artikel 15, § 2, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, geco6rdineerd bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, om de reden dat
....:ln...,.n.
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-735.u itdrukkelijke bewoordingen ervan, uits.l uitend toepasselijk ·is in geval er, ten
.gevolge van liquidatie of om enige
andere reden, overgegaan wordt tot de
verdeling van het maatschappelijk vermogen;
Overwegende dat het ar-rest beslist
dat de naamloze vennootschap " Rout en
Kunststoffen _ Vanden Bogaerde », wat
betreft de aanslag in de mobilienbelasting
en nationale crisisbelasting, recht heeft
op d e revalorisatie voorzien bij artikel15,
§ 2, van voormelde gecoordineerde wetten;
Overwegende dat artikel 15 van voormelde gecoordineerde wetten een geheel
vormt en twee soorten uitkeringen
onderscheidt, met name, in § 1 : de
winstuitkerin.gen, alsmede de uitkeringen
·die de naam dragen van terugbetaling
van kapitaal maar die, bij gebreke van
regelmatige kapitaalreductie, als winst
te beschouwen zijn , en, in § 2 : diverse
vormen van verdeling van het maatschappelijk vermogen of van een gedeelt.e
ervan, hetzij door terugbetaling van
kapita al, tijdens het bestaan van de
vennootschap, na r egelmatige kapitaa lredu ctie, hetzij na ontbinding van de
vennootschap ten gevolge van de liquidatie, maar d.at de sub § 2 bedoelde uitkeringen dan slechts belastbaar zijn in
zover zij meer bedragen dan het werkelijk
gestort maatschappelijk kapitaal dat nog
terugbetaalhaar is, na eventuele revalorisatie;
Overwegend.e dat de aanvoering van
eiser, luidens welke artikel 15, § 2, van
voormelde gecoordineerde wetten slechts
toepasselijk is in geval van verdeling
van het Inaatschappelijk verrnogen na
de ontbinding van de vennootschap,
strijdig is met de tekst van gezegde
wetsbepaling, die in de meest algemene
bewoordingen is opgesteld : " wordt ten
gevolge van liquidatie of om enige andere
reden overgegaan tot de verdeling van
het maatschappelijk vermogen " ;
Dat zodra er gehele of gedeeltelijke
verdeling is van het maatschappelijk
verrnogen, ":elke ook de oorzaak ervan
weze, bedoeld artikel toepasselijk is ;
Dat de terugbetaling van een gedeelte
van het maatschappelijk kapitaal als
een gedeeltelijke verdeling van het
maatschappelijk vermogen mag worden
beschouwd;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 27, inzonderheid
§ 2bi.s, van de wetten b etreffende de

inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij
het besluit van de Regent van 15 januari
1948,
doo1'dat h et bestreden arrest beslist dat
de vermindering, door gedeeltelijke terugbetaling, van het maatschappelijk kapitaal, waartoe de naamloze vennootschap
« Etablissements Verstraete" is overgegaan, in uitvoering van een regelmatige
beslissing tot vermindering van het
kapitaal, getroffen overeenkomstig artikel 72 van de gecoordineerde wetten op
de handelsvennootschappen, geen uitkering van de in dat kapitaal opgenomen
vrijgestelde meerwaarden hee±t, meegebracht, doch enkel een terugbetaling of
verdeling van volgestort, te revaloriseren kapitaal, waardoor de belastingvrijdom van bedoelde rneerwaarden niet
wordt verbetu·d,
te1·wijl dergelijke terugbetaling van
kapitaal, in de mate dat zij betrekking
heeft op in dat kapitaal opgenomen,
vrijgestelde meerwaarden, niet kan worden beschouwd als een loutere kapitaalreductie, zoals bedoeld bij voorm.elde
wetsbepalingen, en noodzakelijkerwijze
een gedeeltelijke uitkering van die meerwaarden meebrengt, zodat de bij artikel 27, § 2bis, bepaalde vrijstellingsvoorwaarden niet m.eer zijn nageleefd en de
betrokken meerwaarden dienen te worden
belast als winsten van het jaar tijdens
hetwelk deze niet-naleving is geschied :
Overwegende dat, wat de aanslag in
de bedrijfsbelasting betreft, na erop
gewezen te hebben dat er, ten deze,
" geen belastingv rijdom genietende meerwaarden verdeeld werden >> m.a ar dat er
slechts, ten gevolge· v a n de op 3 april
1959 besloten kapitaalreductie, overeenkom.stig artikel 72 van de gecoordineerde
wetten op de handelsven nootschappen,
overgegaan werd tot " de terugbetaling
of verdeling van een volstort, t erugbetaalbaar en gerevaloriseercl kapitaal »,
het arrest beslist clat zulke t erugbetaling
niet tot gevolg h een dat cle belastingvrijdmn van n1eerwaarden, welke door artikel 27bis van de gecoorclineerde wetten
betrei'fencle de inkomstenbelastingen toegestaan wordt, geen toepassing vindt ;
Overwegencle dat eiser staancle houclt
dat kwestieuze terugbetaling van het
kapitaal tot gevolg heeft dat de meerwaarden welke in de loop van cle exploitatie voorlopig vrijgestelcl werclen en
naar het kapitaal overgeschreven , a lthans gedeeltelijk werden uitgekeercl in
de zin becloeld bij artikel 2 7, § 2 bis,
2°, van voormelde gecoorclineerde wet ten,
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van voormeld artikel terecht in de
bedrijfsbelasting, als winst behaald in
de loop van het j aar gedurende hetwelk
de uitkering is geschied, belast werden,
in de mate waarin zij niet reeds overeenkomstig artikel 15, § 1, b, van gezegde
gecoordineerde wetten in de mobilienbelasting en de nationale crisisbelasting
werden aangeslagen ;
Overwegende dat § 2bis in artikel 27
van bedoelde gecoordineerde wetten ingevoegd werd door artikel 4 van het
koninklijk besluit nummer 277 van
31 maart 1936 hetwelk bepaalde dat de
belastingvrijdom dan a lleen worclt toegestaan ... « 3° zo generlei terugbetaling
van kapitaal of vermindering van kapitaal noch enigerlei uitdeling van tevoren
samengestelde reserves plaats heeft » ;
Dat de onder 3° gestelde voorwaarde
door artikel 9 van het koninldijk besluit
van 3 juli 1939 als volgt gewijzigd wercl :
« 3° zo generlei terugbetaling van kapitaal plaats heeft », zoclat de woorden
« of vermindering » (van kapitaal) noch
« enigerlei uitcleling van te voren samengestelde reserves » uit de vorige tekst
van artikel 27, 2bis, 30, werden weggelaten;
Dat uit het verslag aan de Koning,
het koninklijk b esluit nr. 14 van 3 juli
1939 voorafgaand, blijkt dat in het vervolg de bij artikel 27, § 2bis, voorziene
vrijstelling aangenomen wordt, indien de
vennootschap het kapitaal vermindert
in de vorm voorzien bij artikel 72 van
de bij koninklijk besluit van 30 november 1935 gecoordineercle wetten op de
handelsvennootschappen en dat deze vrijstelling eveneens gehandhaafd blijft indien de vennootschap vroeger~ aange 
legde reserves uitkeert, maar dat de
vrijstelling zal ophouden indien de vennootschap haar kapitaal geheel of gedeeltelijk heeft terugbetaald en het
daarbij in de boekhouding blijft doen
voorkomen;
Dat derhalve, overeenkomstig de wil
van de wetgever, de belastingvrijdom
gehanclhaafd blijft wanneer, zoals ten
deze, het kapitaal ingevolge een in de
vorm van voormeld artikel 72 gedan.e
kapitaalreductie terugbetaald wordt en
het terugbetaald kapitaal in de boekhouding niet meer blijft voorkomen,
althans in zover terugbetaling gedaan
wordt van volstort terugbetaalbaar en
gerevaloriseerd kapitaal ;
Overwegende clat daaruit volgt dat
a.rtikel 2 7, § 2 bis, 2 °, van gezegde gecoordineerde wetten in dergelijk geval niet

toepasselijk is, daar deze wetsbepaling
slechts een rechtstreekse « verdeling, uitkering of opneming » van de belastingvrijdom genietende meerwaarden beoogt ;
dat, zoals hierboven vermeld, geen
meerwaarden werden verdeelcl doch wel
een volgestort terugbetaalbaar en gerevaloriseerd kapitaal ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorzierling; veroordeelt eiser in de kosten.
2 april 1971. 1• kamer. Voorzitte?', de H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slctggeve1·, de
H. Gerniers. - Gelijkluiclende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Claeys Bouuaert (van
de balie bij h et Hof van beroep te
Gent) en Delafontaine (van de balie te
Kortrijk) .
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1° BEW!JS.

BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. DIRECTE BELASTINGEN.- ARREST DAT
BESLIST DAT EEN BALANS NIET VOLSTAAT OM TE BEWIJZEN DAT DE VERLIEZEN VAN EEN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID DOOR EEN DER VENNOTEN ZIJN
OVERGENOMEN. GEEN MISKENNING
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTE.

2° RECHTERLIJK

GEWIJSDE.

DIRECTE BELASTINGEN. BESLISSING
VAN DE DIRE CTEUR WAARBIJ EEN
RECLAli'I:A.TIE TOT AFTREKKING VAN DE
BEDRIJFSVERLIEZEN WORDT VERWORPEN OMDAT DEZE VERLIEZEN BETREKKING HEBBEN OP EEN LATER DIENSTJAAR.- TWEEDE BESLISSING VAN DE
DIRECTEUR DER BELASTINGEN BETREFFENDE DE INKOMSTEN OVER DIT LATER
DIE NSTJAAR , WAARBIJ DE AFTREKKING
VAN
DEZELFDE
BEDRIJFSVERLIEZEN
WORDT GEWEIGERD OMDAT RET BESTA.AN ERVAN NIET IS BEWEZEN. TWEEDE BESLISSING i\USKENT DE BE WIJSKRACHT VAN DE EERSTE NIET.

1° H et an·est dat beslist clat een balctns niet
volstaat om te bewijzen clat cle ve1·liezen
van een pe1·sonenvennootschap cloo1' een
van haa1· vennoten zijn ove1·genomen,

l:.

-737mislcent de bewijslcmcht van deze alcte
niet, maa1· beoo1·deelt alleen de bewijslcmcht e1·van (1). (Burg. W etb ., artikelen 1319, 1320 en 1322.)
2o De bewijslcmcht van een ee1·ste beslissing

van de di?·ecteu1· .de1· belastingen wam·bij
ee1i 1·eclamatie tot ajt1·elclcing van de
bed1·ijjsve1'liezen wo1·dt geweige1·d omdat
deze ve1·liezen bet1·elclcing hebben op een
late1· dienstjaa1·, w01·dt niet mislcend
doo1· de tweede beslissing die, 1·echtdoende
op de inlcomsten ove1· dit late1· dienstjaa1·,
de ajt1·elclcing van dezelfde bed1·ijjsve1·ve1·liezen weige1·t, omdat het bestaan
e1·van niet is bewezen. (Algemeen principe van de b ewijskrach t van h et
r echterlijk gewijsde in fiscale zaken;
wetb. inkomstenb ., art. 276 en 278.)
(VAN

LIERDE,
T.
BELGISOHE
STAAT,
:MI N ISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden
arrest, op 3 jtmi 1970 door h et Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over h et eerste middel , afgeleid uit
d e schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 43 , 44, 114, 118, 276 van het
' Vetboek van de inkomstenbelastingen,
1317 tot 1326 en 1351 van het Burgerlijk
Wetboek,
do01·dat het bestreden arrest verklaart
d at " de werkelijkheid van de overnamen
van voormelde verliezen door requirant
(thans eiser) niet bewezen voorkomt,
omdat deze overnamen inderdaad a ileen
blijken uit de balansen over de jaren
1962 en 1963, welke slechts gezamenlijk
in 1964 opgesteld wer den en op 17 maart
1964 voorgelegd worden aan de algemene
vergadering van de p ersonenvennootsch ap met b eperkte aansprakelij kheid
die ze goedkeurde en meteen de 0)1.tbmding van de vennootschap vaststelde »,
te1wijl 1 o de werkelijkheid van de
overnamen van de verliezen niet a ileen
blijkt uit de b alansen over de jaren 1962
en 1963, maar tevens mt de goedkeu.rmg
van de algemene vergadering op 17 maart
1964 die niet aileen de balansen over de
jaren 1962 en 1963 goedkeu.rde, maar ook
de tenlasteneming als dusdanig aannam,
zoals blijkt uit de b eslissingen van
(1) Vgl. cass., 3 december 1963 (Bull. en
PASIC., 1964, I, 364); raadpl. cass., 17 decemb er 1968 (A?'1'. cass., 1969, biz. 387).

7 november 1966 en van 4 febru ari 1966"
van de directeur der belastingen van het
gewest alsook uit h et verslagb oek, bij·
r einvest v a n 2 december 1969 neergelegd,
en zoals uit de motieven van dit rekwest
blijkt;
2° de bewij skracht van de balansen
door de algemen e vergadering goedgekeurd niet wegvalt om de enige en eenvoudige reden, dat ze enige tijd na h et
b eeindigen van h et desbetreffende jaar
werden opgem aakt en goedgek eurd, vermits de balansen de centralisatie en de
weergave uitmaken van boekhoudkundige gegeven s die als dusdanig ten d eze
niet b etwist worden, en welke boekhoudkundige gegevens op hun b eurt de weer gave zijn van feiten (wat eveneens niet
betwist wordt);
3° het arrest zodoende h et gezag en
de kracht van gewijsde misk ent, gehecht
aan de definitieve beslissing van 4 februari 1966 van de directeur der b elastingen
van h et gewest, waar deze het b ezwaar
verwerpt om de volgende redenen :
« Aangezien v olgen s de gegevens van
deze balansen betrokkene de door de
vennootschap gedurende de boekjaren
1960 en 1961 geleden verliezen door
overschrijving op zijn persoonlijke reke-·
ning respect ievelijk ten belope van
150.000 frank en 87.159 frank te zijnen
. laste heeft genomen ; aangezien zulks
evenwel niet, zoals recll),mant wil doen
aannem en, in de loop van de jaren 1962
en 1963 is geschied, doch slechts gedurende h et jaar 1964 ; h et terzake immers
vaststaat d at h et slechts in d e op
17 maart 1964 gehouden algemene vergadering is , dat werd beslist dat bedoelde
verliezen door vennoot Van Lierde Henri
zouden worden ten laste genomen en dat
de eigenlijke boeking daarvan op zijn
persoonlijke rekening bij de vem1.ootschap ook slechts op die datum werd
verricht; d at onder deze omstandigheden
betrokkene in feite slech ts op 17 maart
1964 p ersoonlijke verliezen van de vennootsch ap h eeft _gedragen, zodat deze
laatste voor h em slechts als b edrijfsverliezen van h et jaar 1964 aftrekbaa r zijn;
dat inderdaad krachtens een vaste
rechtspr aak de werkende vennoten v a n
een personenvennootschap de verliezen
van d eze vennootschap welke zij ten
laste h ebben genomen slechts in rekening
mogen brengen voor het jaar gedurende
hetwelk deze verliezen hun werkelijk
ten laste werden gelegd, dit wil zeggen
op de datum waarop in de algem ene
vergadering tot deze tenlasten eming
werd b eslist » ; dat h et arrest op d eze
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niet antwoordt door aan te voeren dat
de directeur niet de aftrekbaarheid van
deze tenlasteneming in 1964, voor het
j~ar 1964, heeft onderzocht, vermits
e1ser aileen maar vooropstelde dat de
tenlasteneming in 1964 vaststond, afgezien van alle aftrekbaarheid, wat impliceert dat het arrest niet adequaat geantwoord heeft, ofwel de conclusie verkeerd
heeft begrepen, dit laatste neerkomend
op het miskennen van de bewijskracht
van die conclusie :

,;yat het . eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest niet stelt
dat de overnamen van verliezen dom·
eiser alleen zouden blijken nit de balansen
over de jaren 1962 en 1963; dat· het,
door erop te wijzen dat die balansen
goedgekeurd werclen door de algemene
vergadering van de vennootschap, met·e en aannee1nt dat de overnarrten well;:e
in de balansen opgenomen werden ook
door die vergadering goedgekeurd werclen;
vVat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt
dat de vermelding van de overnamen in
de balansen over de jaren 1962 en 1963,
wanneer de11e balansen slechts gezarnenlijk opgesteld werden in 1964 en op
17 maart 1964 aan de algemene vergadering voorgelegd werden, niet volstaat
om te bewijzen dat die overnam.en
werkelijk geschied zijn ; dat het. aldus
de bewijskracht van die balansen niet
1niskent, doch de bewijswaarde ervan
;soeverein beoordeelt op grand van de
omstandigheden die het aanhaalt;

';yat het derde onderdeel betreft
Overwegende dat het arrest er op
wijst « dat reqnirant vergeefs voorhoudt
dat de beslissing van 7 novem.ber 1966
van de directeur der belastingen van het
gewest, welke door huidig beroep am~ge
vochten wordt, het gezag van gew!Jsde
miskent van de beslissing van 4 februari
1966 ; dat de directeur inderdaad, bij
deze laatste beslissing, het bezwaarsclu·ift afgewezen heeft waarbij requirant
verzocbt de beweerde verliesovernan1en
van 150.000 frank en 87.159 frank als
bedrijfsschulden af te trekken van zijn
belastbare inkomsten over het· dienstjaar
1963; dat, na vastgesteld te hebben dat
de overnamen slechts in 1964 geschiedden
en zonder het aftrekbaar karakter ervan
te onderzoeken, de directeur het bezwaar-

schrift afwees op grand van de overweging dat gebeurlijke bedrijfsverliezen
slechts ktu1nen aangerekend worden voor
het jaar dat zij weTkelijk ten laste van
de belastingschuldige gelegd werden ; dat
de beslissing van 4 februari 1966 niet
gestatueerd heeft over de belastingen die
verschuldigd zijn voor het jaar 1964
(voorwerp van bet huidig geschil) en
ook niet over het principe van de aftrekbaarheid van de beweerde overgenomen
bedrijfsverliezen " ;
Overwegende dat het arrest aldus,
enerzijds, vaststelt dat de beslissing van
4 februari 1966 van de directeur der belastingen van het gewest slechts beslist
heeft dat de « beweerde " overgenomen
« gebeurlijke " beclrijfsverliezen
enkel
aangerekend km1nen worden voor het
.Jaar waarin zij werkelijk ten laste van
de belastingschuldige gelegd worden,
doch de werkelijkheid van die overnamen
niet heeft onderzocht en zich daarover
niet he eft ui tgespro ken , en zodoende de
conclusie van eiser desbetreffend beantwoordt, en, anderzijcls, op grand van die
vaststellingen wettelijk kon be'slissen
« dat het voorwerp van beide beslissingen
en de aard van hun betwistingen niet
dezelfde zijn, zodat de beslissing die het
voorwerp uitn1aakt van het arrest het
gezag van gewijsde van de beslissing
van 4 februari 1966 niet miskent ";
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen., verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
2 april1971.- 1° kan~ter.- Voo?'zitte?·,
de I-I. Rutsaert. raadsheer waarne1nend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Wanters.
Gelijlchtidende conchtsie, de
H. Cola.rcl, arlvocaat-genera"Ll.- Pleite1·s,
de HH. Delafontaine (van de balie te
Kortrijk) en Claeys Bouuaert (van de
balie bij het Hof van b3roep te Gent).

2°
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5 april 1971.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRA~'ZAKEN. BESLISSINC+ DIE DE FEITELIJKE C+EGEVENS WAAROP ZIJ IS GEGROND NAUWKEURIG 'lERl\'IELDT.- BESLISSING DIE
ALDUS ANTWOORDT OP DE CONCLUSIE

[
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2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.CONOLUSIE DIE SLECHTS EEN NIET
GEMOTIVEERDE BEWERING INHOUDT. ARREST DAT HET TEGENOVERGESTELDE
BEWEERT.- PASSEND ANTWOORD.
REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. CONCLUSIE. BESCHOUWING WAAR·
UIT DE CONCLUSIENEMER GEEN RECHTSGEVOLG AFLEIDT. GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER HIEROP TE
ANTWOORDEN.

I o Regelmatig gemotiveenl is de beslissing

die de jeitelijlce gegevens wam·op zij is
geg?'ond nattwlceu1·ig ve1"meldt en aldtts
antwoo?'dt op de conclttsie waw·in ande1'Sluidende of st1'ijdige feitelijlce gegevens
wo1·den ttiteengezet (I) . (Grondwet, artikel 97.)
2o H oudt een conclusie slechts een niet

gemotivee1·de bewe1·ing in, dan is 1'egelmatig gemotivee1·d het a1'1'est dat het
tegenove1·gestelde bewee1·t (2). (Grandwet, art. 97.)
3o De 1·echte1· is niet vm·plicht te antwoo1·den
op een beschouwing van een conclusie,
wam·uit de pa1·tij geen enlcel 1'echtsgevolg ajleidt (3). (Grondwet, art. 97.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « L'URBAINE n,
T. GILLET.)
ARREST ( ve1·taling.)

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, de IOe april I970 gewezen door
bet Hof van beroep te Brussel, recbtdoende als gerecht waarnaar de zaa.k is
verwezen;
Gelet op het arrest, de 5e januari I970
door het Hof gewezen. (4);
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doo1·dat bet arrest zegt d.at het ongeval
d.at Legrand is overkomen en waarvoor
de verweerder, zijn werlrmakker, aansprakelijk is geoordeeld, geen ongeval op
(1)
(2)
(3)
(4)

1
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WA.ARIN ANDERSLUIDENDE OF STRIJDI·
GE
FEITELIJKE
GEGEVENS WORDEN
UITEENGEZET. REGELl\'lATIG GElVIOTIVEERDE BESLISSING.

3o

~--

Cass., 2 maart 1971, sup1·a, biz. 627 .
Cass., 30 november 1970, supra, biz. 300.
Cass., 12 oktober 1970, supm, biz. 141.
A1·r. cass., 1970, biz. 390.

de weg van of naar het werk is, maar een
arbeidsongeval en dientengevolge de
vordering van eiseres, als indeplaatsgestelde verzekeraar-arbeidsongevallen van
de werkgever « Clean Pond n, niet ontvankelijk verldaart op grand dat " de
werkgever de arbeiders van het hotel
naar de werkplaats en terug placht te
vervoeren in een wagen die aan de
vennootscbap toebehoorde ; wanneer bij
uitzondering, zoals op de dag van bet
ongeval, het vervoer in de wagen van
Gillet gebeurde, de'- benzine aan laatstgenoemde terugbetaald werd; ... dat
volgens bet attest van de vennootscbap
met beperkte aansprakelijkheid « Clean
Pond " dd. I5 juli I968 de reisuren van
de werlmemers Gillet en Legrand als
werkuren werden aangerekend ; . . . dat
uit de omstandigheden van de zaak moet
worden afgeleid dat bet zich verplaatsen
van de werknemers deel uitmaakte van
de eigenlijke uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden; dat gedurende de reis tussen hun werkplaats en
hun verblijfplaats, zoals deze door de
werkgever werd ingericht, de werklieden
onder diens gezag en toezicht bleven n,
te1·wijl de rechter aldi.1s niet antwoordt
op de conclusie van eiseres waarin zij
stelde, vooreerst « d.at de concluderende
partij in het bezit is van de originele
persoonlijke loonkaart van .. . Legrand,
door deze ondertekend op IO maart I966,
waaruit blijkt dat hij werd aangeworven
tegen een maandelijkse brutowedde van
IO.OOO frank, wat ... elk idee van uurloon
uitsloot " en subsidiair " dat de verplaatsing niet moet worden beschouwcl als een
prestatie verricht ter uitvoering van een
arbeidsovereenkomst, enkel en alleen
omdat de uren tijdens welke men zich
begeeft naar zijn verblijf- of arbeidsplaats
als werkuren worden beschouwd n, verder
" dat het luer gaat om de vraag .. . of
Legrand zich onder het gezag en het
toezicht van zijn werkgever bevond ; dat
zulks niet het geval was, vermits Legrand
na zijn werk naar goeddunken over
zijn tijd>kon beschikken, zonder dat zijn
werkgever hem bevelen kon geven " en
eindelijk " dat bet Hof te Luik beslist
heeft dat de vennootschap Clean Pond
niet burgerrechtelijk aansprakelijk was ;
dat in dit opzicht bet arrest van het Hof
te Luik een eindbeslissing is geworden,
op grond dat geen cassatieberoep werd
ingesteld tegen bet arrest van bet hof
te Luik, in zover dit de vennootschap
Clean Pond buiten zaak had gesteld " ;
waaruit volgt dat het arrest niet regelmatig met redenen is omkleed :

r--

-740, Overwegende dat het arrest passend
antwoordt op het middel van eiseres,
gegrond op een persoonlijke loonkaart
op 10 maart 1966 door de getroffene
ondertekend, door te verwijzen naar het
attest van de vennootschap « Clean
Pond» van 15 juli 1968 waa.nut blijkt
dat de reism·en van de getroffene en
:van verweerder in de werkuren waren
begrepen;
Overwegende dat tut de samenhang
van de omstandigheden die worden ver:rneld in de r edengeving die wordt overgenomen in h et middel, het a rrest verldaart af te leiden dat de verplaatsing
van beide werklieden, tijdens welke het
ongeval is gebeurd, deel uitmaakte van
de tutvoering zelf van de arbeidsovereenkomst en dat zij op dat ogenblik onder
bet gezag en het toezicht vall hun
werkgever bleven, zodat b et passend
antwoordt op de conclusie van eiseres
die zich ertoe beperkt het tegenovergestelde te beweren ;
Overwegende dat, met b etrekking tot
de berechting van haar bmgerlijke
rechtsvordering, eiseres geen enkel rechtsgevolg heeft a fgeleid tut het gebrek aan
cassatie van het arrest waarbij beslist
werd dat de vennootsch ap « Clean Pond »
niet bmgerrechtelijk aansprakelijk was
voor verweerder en waarbij deze, in de
strafvordering, buiten de zaak werd
gesteld ; dat h et hof van b eroep derhalve
in dit opzicht niet verplicht was te antwoorden op de conclusie van eiseres ;
Dat het middel niet kan worden aangenonlen;

01n die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

2°

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSOJ\TEN BEVOEGD 01\i ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN. STl~AFZAKEN. VoORZIENING VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ TEGEN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING.
BURGERLIJKE
PARTIJ NIET VEROORDEELD IN DE
KOSTEN VAN DEZE RECHTSVORDERING.
NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

3°

VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONE N TEC+EN WIE EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. ___:
STRAFZAKEN. - BURC+ERLIJKE RECHTS VORDERINC+. GEEN GEDING VOOR DE
FEITENRECHTER TUSSEN DE E ISER EN
DE VERW'EERDER. GEEN VEROORDELING VAN DE ElSER TEN VOORDELE
VAN DE VERWEERDER. VOORZIEN I NG NIET ONTVANKELIJK;

4°

VOORZlENING IN CASSATIE. PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN. - BuRGERLIJKE RECHTSVORDERING. GEEN GEDING VOOR DE
FEITENRECHTER TUSSEN DE ElSER EN
DE VERWEERDER. VEROORDELING
VAN DE E l SER JEGENS DE VERWEERDER.
VOORZIENING ONTVANKELIJK.

5°

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. POLITillRECBTBANK.
VERSCHIJNING VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ. TOEPASSING VAN
ARTIKEL 152 .VAN HET VVETBOEK VAN
STRAFVORDERING EN NIEJT VAN ARTIKEL
728 VAN HET GERECHTELIJK
WETBOEK.

6°

VONNISSEN EN ARRESTEN . STRA,FZAKEN. POLITIERECHTBANK.
PERSOONLIJKE ·VERSCHIJNI NG VAN
EEN RECBTSPERSOON . VERSCHIJNING DOOR EEN VAN ZIJN ORGANEN.

7o

TELEGRAAF EN TELEFOON. REGIE VERTEGENWOORDIGD DOOR DE
BEVOEGDE MINISTER . MA.CHTIGING
DOOR DE MINISTER VERLEEND AAN
EEN AlVIBTENAAR VAN DE REGIE Olli
DEZE
VOOR
DE
RECHTBANKEN
TE
VERTEGENWOORDIGEN IN GEVA,L VAN
GESCHILLEN BETREFFENDE DE ARTIKELEN 21 EN 22 VAN DE WET VAN 13 OKTOBER 1930. AllrBTENAAR HEEFT DE
HOEDANIGHEID VAN ORGAAN VAN DE
REG ill.

8°

VONNTSSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
PLAATSOPNElliiNG
DOOR DE EERSTE RECHTER. l NACHTNE]\HNG V A,N DE REGELS BETREFFENDE
DE OPENBAARHEID VAN DE TERECHT·

· 5 april 1971. - 2e kamer. Voo1·zitte1· en V e1·slctg geve1·, Baron Richard,
r aadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijklttidende conclusie, de H. Delange,
aclvocaat-generaal.
Pleite1·s,
de
HH. Fally en Van Ryn.

2e
1o

KAl\iER. -

5 april 1971.

VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN. BESLISSING DIE
DE STRAFVORDERING VERJAARD VERKLAART.
VoORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE. NIET -ONTVANKELIJK HEID.

-
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ZITTINGEN
NIET
V ASTGESTELD.
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE ZIJN
BESLISSING GRONDT OP DE V ASTSTELLINGEN BIJ DE PLAATSOPNEJI'!ING. NIETIGHEID.

go

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN.
RECHTSVORDERINGEN
INGESTELD DOOR VERSCHILLENDE BURGERLIJKE PARTIJEN TEGEN EEN BEKLAAGDE
EN DOOR DEZE LAATSTE
TEGEN EEN ll'lEDEBEKLAAGDE EN TEGEN
D .E
VOOR
HEJ\1
BURGERRECHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ .
EINDBESLISSINGEN OP 'DE RECHTSVORDERINGEN VAN DE BEKLAAGDE EN VAN
BEPAALDE BURGERLIJKE PARTIJEN EN
GEEN EINDBESLISSING OP DE RECHTS VORDERING VAN EEN ANDERE BURGERLIJKE PARTIJ. BESLI SSINGEN DOOR
DEZELFDE ONWETTELIJKHEID AANGETAST. VoORZIENING IN CASSATIE
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE VERSCHEIDENE BESLISSINGEN. CASSATIE
VAN DE EINDBESLISSINGEN STREKT
ZICH UIT TOT DE NIET DEFIN ITIEVE
BESLISSING,
N IETTEGE NSTAANDE
DE
NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE HIER TEGEN GERICHTE VOORZIEN ING EN DE
AFSTAN D VAN DEZE VOORZIENING ZONDER ERIN TE BERUSTEN.

ingesteld en ten vo01·dele van wie de
best1·eden beslissing geen vm·oo1·deling
te.n laste van de eise1· uitsp1;eelct (3) .
4° Ontvanlcelijlc is de voo1·ziening van de
belclaagde tegen een buTge1·lijlce pm·tij
waa1·tegen hij voo1· de feitenTechte7' geen
geding had ingesteld, mam· ten vo01·dele
van wie de besti·eden beslissing ve?'007'delingen · ten laste van de eise1· uitsp7·eelct (4).

5° De veTschijning van een btt1·ge1·lijlce
pa1·tij vooT de politie1·echtbanlc woTdt
niet gm·egeld doo1· m·tilcel 728 van het
Gm·echtelijlc Wetboelc, maa1· wel doo1·
a1·tilcel 152 van het T¥etboelc van st7·afvo7·de7·ing, zoals het is vervangen bij
m·tilcel1 van de wet van 16 febntaTi 1961.
6° Een TechtspeTsoon lean voo1· de politie1'echtbanlc pm·soonlijlc vm·schijnen doo1·
een van zijn o1·ganen, zel.fs indien de
wet zel.f hem de hoedanigheid van o1·gaan
niet ve1'leent. (Wetb. van strafv, artikel I52, vervangen bij artikel. I van
de wet van I6 februari I96l.)

IOO

7° Doo1· een mnbtenaa1· van de Regie van
Telegm fie en Tele.fonie te machtigen om
peTsoonlijlc de Regie vooT het ge1·echt te
veTtegenwoo1·digen in geval van geschillen bet1·e ffende de aJ'tilcelen 21 en 2 2
van de wet van 13 olctobeT 1930, ve1'leent
de Nliniste1· tot wiens bevoegdheid de
teleg1·afie en telefonie behoo1·t, aan deze
ambtenaa1· de hoedanigheid van m·gaan
van de Regie, ove1·eenlcomstig de be voegdheid hem ve1'leend bij a1·tilcel 3 van
de wet van 19 jttli 1930 om de Regie te
ve1·tegenwoonligen en te behe1·en.

I o Niet ontvanlcelijlc we gens het ontb1·elcen

8°

GERECHTSKOSTEN. STRAFZAKEN.- CA.SSATIEGEDING.- VoonzmNING VAN DE BEKLAAGDE.- BETEKENING VAN DE VOORZIENING AAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ. -KOSTEN VAN
DEZE BETEKENING TEN LASTE VAN DE
ElSER .

van belcmg is de voo7'ziening doo1· de
belclctagde ingesteld tegen een beslissing
die de st7·ajvo7·de7.·ing wegens ve1ja1·ing
ve7'vallen ve7·lclaa1·t (I) .

zo De bu7'gm·Ujlce pa1·tij die niet in de lcosten
van de stnzjvo1·de1·ing wenl ve1·oonleeld,
is niet ontvanlcelijlc om zich tegen de
beslissin g op deze vo7'deTing in cassatie
te voo1·zien (2).
3o Niet ontvanlcel?:jk, bij gebreke van voo7'we-rp, is de voo1·ziening van de belclaagde
tegen een btt7·ge7·lijlce pa1·tij wam·tegen
hij voo1· de .feitem·echte7' rteen geding lwd
(1) Cass.,
(2) Cass .,
(3) Cass.,
blz . 1270);
blz. 651.

23 maart 1971, supm, blz. 711.
19 oktober 1970, sttJJ?·a, b lz. 164 .
19 juni 1967 (A1'1·. cass., 1967,
vgl. cass., 8 maart 1971, supm,

T¥ annee1· in st1·ajzalcen de ee1·ste
1'echte1· zich te1· plaatse hee.ft begeven en
noch het p1·oces-ve1·baal van deze ondeTzoeksmaat?·egel noch het vonnis vaststellen
dat de Tegels betm ffende de openbaadwid
van de te1·echtzittingen in acht genomen
weTden, is het in hoge1· bemep gewezen
vonnis, dat zijn beschilclcende gedeelte ·
ondm· mee1· gTondt op de bij de plaatsopneming gedane vaststellingen, zelj dooT
nietigheid aangetast (5). (Grondwet,
art. 96 .)

9° W ctnnee1· de belclaagde zich in cassatie

hee.ft voo1·zien tegen de beslissin gen op de
nchtsvorde1·ingen die veTschillende bur(4) Raadpl. cass ., 19 juni 1967 en 8 maart
1971, in cle voOJ'gaande noot 3 aangehaalcl.
(5) Cass., 13 april 1970 (A1'1'. cass., 1970,
blz. 736); vgl. cass ., 15 februari 1971, supm,
blz. 568.
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gei'lijlce pa1·tijen tegen hem hebben
ingesteld en tegen de beslissing op de
bu?·ge1·lijlce ?'echtsvo?·dm·ing doo1· hem
ingesteld tegen een medebelclaagcle en
tegen de voo?' hem b~t?·ge?'?'echtelijlc
aansp1·alcelijlce pm·tij, en de ve1·scheiclene
beslissingen doo1· dezelfde onwettelijlcheicl
zijn aangetast, st1·elct de cassatie van de
eindbeslissingen op de ?'echtsv01·de1'ing
van de belclaagde en op de ?'echtsvo?·de?'ingen van bepaalde b~w·ge?'lijlce pm·tijen
zich uit tot de niet de finitieve beslissing
op de Techtsvonle1·ing van een cmde?·e
b~wgedijlce pm·tij, zeljs indien de belclaagde .z ich on1·egelmatig tegen deze
beslissing in cassatie heeft voo1·zien en
van zijn voo?·ziening tegen deze beslissing
afstand heeft geclaan, zoncle?' evenwel
e1·in "te be?·usten (1).

10°

Wannee?' in stmfzalcen de belclaagde
zijn voo?·ziening heeft doen betelcenen
aan de bw·ge1·lijlce pa1·tij, moeten de
lcosien · van deze betelcening te zijnen
laste wonlen gelaten, zeljs inclien zijn
voo?·ziening wo?·clt aangenomen (2).
(PATERNICO, T. BERGER
EN LITISCONSORTEN.)
ARREST

(ve?'taling).

. HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, de 21e mei 1970 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;
.· I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
.a) ingesteld tegen eiser, beklaagde :
Overwegende dat het vonnis de strafvordering ontstaan u.it de misd.rijven die
ten laste van eiser werden gelegd, verjaard verklaart en de kosten. van beide
instanties ten laste van de Staat laat ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is wegens het on.tbreken van belang;
. b) ingesteld tegen de verweerders
Rene Berger, beklaagde, en Marcel Berger, die voor hem burgerrechtelijk aansprakelijk is ;
1. W at de voorzien.ing van eiser als
beklaagde betreft :
(1) Cass., 23 juni 1969 (A1'1·. cass., 1969,
blz. 1058) ; 23 maart 1971, St£1>1"<£, blz. 705.
(2) Cass., 15 juni 1970 (A?T. cass., 1970,
blz. 971); raadpl. cass., 19 april 1971, sttp1'a,
blz. 765.
·

Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om tegen die beslissin.g cassatieberoep
in te stellen ;
2. vVat de voorziening van eiser als
burgerlijke partij betreft :
Overwegende dat eiser niet veroordeeld
is in de kosten. van de strafvordering van
het openbaar ministerie tegen die verweerders ; dat hij derhalve niet bevoegd
is om zich tegen die beslissin.g in cassat.ie
te voorzien ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen Rene Berger, bmgerlijke partij :
Overwegende dat uit de processtukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat Rene Berger of iemand
anders in zijn naam een burgerlijke
rechtsvorder.ing tegen eiser heeft ingesteld; dat laatstgenoemde evenmin tegenover deze verweerder is veroordeeld ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is nu zij geen voorwerp heeft ;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de verweerster Maria Artico, bu.rgerlijke partij :
Overwegende dat eiser regelmatig afstand heeft geclaan van zijn voorziening ;
IV. In zover de voorziening gericht is
tegen de verweerder, de Belgische Staat,
vertegenwoordigd door de Minister van
Verkeerswezen en van Poster.ijen, Telegrafie en Telefonie :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid aan de voorzien.ing tegengeworpen door verweerder en hieruit afgeleid
dat deze geen. partij in het geschil is :
Overwegencle dat onder bevestiging
in dat opzicht van de beslissing van de
eerste rechter het bestreden vonnis eiser
veroordeelt tot betaling van schadevergoedingen en van kosten " aan de bmgerlijke partij, de Belgische Staat, Ministerie
van Verkeerswezen en van Posterijen,
Telegrafie en Telefonie » ;
Overwegende dat, in de onderstelling
dat de bmgerlijke rechtsvordering door
de Regie van Telegrafie en Telefonie is
ingesteld en niet door verweerder, laatstgenoemde tach partij is in het bestreden
vonnis ; dat eiser zich dus tegen hem in
cassatie kmi voorzi(m ;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;
Over het derde middel, voorgedragen
in de aan.vullende memorie die ter gri:ffie

-743van het Hof is ontvangen op 31 juli 1970,
en afgeleid uit de schending van de
artikelen 152 (wet van 16 februari 1961,
artikel 1) van het 'Vetboek van strafvordering en 728 van het Gerechtelijk
Wetboek,

doo1·dat M. A. Egedy, ambtenaar bij
het Bestuur van Verkeerswezen en van
Posterijen, Telegrafie en Telefonie, voor
de eerste rechter verldaard heeft zich
burgerlijke partij te stellen voor de
verweerder, de Belgische Staat, als diens
gernachtigde en het vonnis beslist dat
genoemd verweerder regelmatig op de
terechtzitting is verschenen,

tenvijl, krachtens voornoemd artikel 152, de bmgerlijke partij persoonlijk
of in de persoon van een advocaat, houder
van de stukken, op de terechtzitting moet
verschijnen ;
en over het tweede midclel, voorgedragen in het verzoekschrift tot staving van de voorziening van 8 juni
1970 en afgeleid uit de schending van
artikel 728 van het Gerechtelijk vVetboek,
welk middel bovendien stelt dat als organen van de Regie van Posterijen, Telegrafie en Telefonie aileen in aanmerking
komen rn:nbtenaren die in rechte kunnen
optreden krachtens bij de wet verleende
bevoegdheid en niet degenext die volmacht hebben gekregen van een minister :
Overwegende dat het verschijnen van
een burgerlijke partij voor de politierechtbank niet bij artikel 728 van het
Gerechtelijk W etboek geregeld wordt,
m.aar bij artikel 152 van het Wetboek
van strafvordering, zoals vervangen bij
artikel 1 van de wet van 16 februari
1961;
Overwegende dat, niettegenstaande de
onnauwkemigheid en onjuistheid van
sommige gebruikte woorden, het bestreden vonnis, zoals het beroepen vonnis,
overweegt dat de Heer Egedy zich op
de terechtzitting van de politierechtbank
te Borgworm op 5 juni 1968 bmgerlijke
partij heeft gesteld niet in naam van en
in hoedanigheid van lasthebber van de
Belgische Staat, vertegenwoordigd door
de Minister van Verkeerswezen en van
Posterijen, Telegrafie en Telefonie, maar
in naam van en in hoedanigheid van
orgaan van de Regie vrn1. Telegrafie en
Telefonie;
Overwegende dat de middelen geen
kritiel1:: oefenen op het vonnis, in zover
het eiser jegens de Belgische Staat
veroordeelt in plaats van jegens die
Regie;
Overwegende dat door de Heer Egedy,

ambtenaar bij de directie Telegrafie en
Telefonie, te machtigen " om de Regie
persoo.nlijk. voor het gerecht te vertegenwoordJgen m geval van geschillen betreffende de artikelen 21 en 22 van de wet
van 13 oktober 1930 n, de Minister tot
wiens bevoegdheid de telegrafie en de
telefonie behoort, gebruik heeft gemaakt
van de macht welke hem wordt verleend
bij artikel. 3 van de wet van 19 juli 1930,
en aan d1e ambtenaar de hoedanigheid
van orgaan van deze regie heeft verleend;
Overwegende dat artikel 152 van het
W etboek van strafvordering niet uitsluit
dat een rechtspersoon voor de politierechtbank persoonlijk kan verschijnen
door een van zijn organen, ook indien de
wet zelf hem de hoedanigheid van orgaan
niet verleent ;
Dat de middelen niet lmnnen worden
aangenon1.en ;
V. In zover de voorziening gericht is
tegen de verweerders de Belgische Staat
voornoemd, Marcel Berger, het Nationaal
Verbond van Socialistische Mutualiteiten ·
en Mariano Parisi en op de voorziening .
van eiser als bmgerlijke partij tegen de
verweerders Rene Berger, beklaagde, en
Marcel Berger, burgerrechtelijk aanspra- ·
kelijke partij :

Overwegend~ dat eiser zijn -{roorziening
nutteloos aan andere verweerders dan
Rene en Marcel Berger heeft doen beteke,
nen;
Over het eerste middel, voorgedragen
in de aanvullende memorie dieter griffie
van het Hof is ontvangen op 31 juli 1970,
en afgeleid uit de schending van de ·
artikelen 153, 155, 189 en 190 van het
Wetboek van strafvordering en 96 en
97 van de Grondwet,
dooTdat het vonnis berust op het procesverbaal van de plaatsopneming, op
20 maart 1969 verricht door de eerste
rechter, die bovendien te dezer gelegenheid de veldwachter van de gemeente
heeft gehoord,
tenvijl noch in dat proces-verbaal, noch
in enig ander stuk wordt vastgesteld dat
de regels inzake openbaarheid van de
terechtzitting zijn in acht genomen tijdens de plaatsopneming of het sluiten der
deuren' is uitgesproken, of dat de veldwachter, wiens identiteit zelfs niet wordt
vermeld, regelmatig de eed heeft afgelegd, waaruit volgt dat bet vonnis, uitspraak doende op een procedure tijclens
welke de substantiele rechtsvormen niet
zijn nageleefd, nietig is:

-744Overwegende dat de Politierechtbank
te Borgworm bij vonnis van 5 februari
1969 een plaatsopneming heeft bevolen,
die is verricht op 20 maart 1969 ;
Overwegende dat in het proces-verbaal
dat op die datum is opgemaakt, niet
wordt vastgesteld dat de regels inzake
openbaarheid van de terechtzittingen
zijn in acht genomen 1tijdens de plaatsopneming of dat het sluiten der demen
is uitgesproken ; dat zodanige vaststelling
evenmin blijkt uit het beroepen vonnis
dat de 1se jtmi 1969 is gewezen;
Overwegende dat die substantiele vorm
derhalve moet worden geacht niet te zijn
vervuld; dat de ontstentenis ervan de
nietigheid meebrengt van het bestreden
vonnis dat uit de gegevens waardoor de
rechter in hoger beroep tot zijn overtuiging is gekomen niet de vaststellingen
weert die door de eerste rechter zijn
gedaan tijdens de plaatsopneming en die
in voornoemd proces-verbaal zijn opgenon1en;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de afstand van de
voorziening tegen de n iet-definitieve beslissing op de bmgerlijke rechtsvordering
van de verweerster Maria Artico tegen
eiser niet insluit dat in die beslissing
wordt berust ;
Dat derhalve de hierna uitgesproken
vernietigi.ng van de eindbeslissingen op de
burgerlijke rechtsvorcleringen, ingesteld
door eiser of tegen eiser, zich uitstrekt tot
de voornoemcle niet-definitieve beslissing,
die door dezelfde onwettelijld1eid is aangetast;

ger, het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Parisi, de Belgische
Staat, Minister van Verkeerswezen en
van Posterij en, Telegrafie en T elefonie,
in een zesde van die kosten, dam·in niet
begrepen die van de betekening van de
voorziening aan de andere verweerders
dan Rene en Marcel Berger, welke ten
laste van eiser blijven ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Hoei, zitting houdend in
hoger beroep.
5 april 1971. - 2e kamer. - Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, Baron Richard,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluiclende conclusie, de H. D elange,
advocaat-generaal.
Pleite?"s,
de
HH. Charpentier (van de b alie te Hoei),
Fally en Van Ryn.

2e
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5 april 1971.

REDENEN VAl~ DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STR.A.FZAKEN. -BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. - CONCLUSIE WAARIN EEN BEWERING VAN
DE TEGENPA.RTI.J WORDT BETWIST. BEWERING NIET AANGENOMEN.
RECHTER NIET VERPLICHT OP DEZE
CONCLUSIE TE ANTWOORDEN.

De 1·echte1" die een bewe1·ing niet aanneemt,
is niet vm·plicht te antwoonlen op een
Om die redenen, en zonder dat er aanconclttsie van cle tegenpa1·tij die cleze
leiding bestaat om de andere middelen te .
bewe1·ing betwist (1). (Grondwet, .artionderzoeken, die geen ruime cassatie zoukel 97.)
den lnmnen meebrengen, decreteert de afstand van de voorziening gericht tegen
de beslissing op de bmgerlijke rechtsvor(CARRERA-CANAL, T. H0l\1PECH.)
dering van Maria Artico tegen eiser ;
vernietigt het bestreden vonnis in zover
ARREST (vertaling).
het uitspraak cloet op de bmgerlijke
r echtsvorderingen ingesteld door en tegen
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
eiser, behalve in zover het aan Egedy de
hoedanigheid toekent van orgaan van vonnis, de 25e juni 1970 in hoger beroep
de Regie van T elegrafie en Telefonie, als gewezen door d e Correctionele Rechtbank
zodanig ontvankelijk om zich ·bmgerlijke te Luik;
partij te stellen en te verschijnen namens
Over het middel, afgeleid uit de schendie regie ; verwerpt de voorziening voor ding van artikel 97 van de Grondwet,
h et overige ; beveelt dat van h et thans
cloonlat het bestreden vonnis het b eroegewezen arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk ver- pen vonnis bevestigt en de redenen ervan
nietigde beslissing ; veroordeelt eiser in
de kosten van zijn afstand, a lsmecle in
(1) Oass., 13 september 1962 (Bttll. en
een zesde van de andere kosten, en ieder
van de verweerders Rene en Marcel Ber- PASIC., 1963, I, 51).
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-745·overneemt door vast te stellen dat zij
passend antwoorden op de conclusies van
·de partijen,

te1·wijl noch de eerste rechter noch de
correctionele rechtbank h ebben geantwoord op eisers conclusie waarin deze
deed gelden : dat het tweede deskundigenverslag van dokter Gernay, het enige dat
doorslaggevend is, vaststelde dat verweerder reeds v66r h et ong eval 50 t. h.
invalide was en dat het ongeval slechts
een bijkomende ongeschiktheid van
10 t. h. ten gevolge had; dat onder die
omstandigheden het bedrag van de verschuldigde vergoedingen slechts ex aequo
et bono kon vastgesteld , worden en niet
door een kapitalisatie van een inkomstenverlies ; en dat de eerste rechter aan
verweerder vergoedingen had toegekend,
die onderscheidenlijk voor de periode
v66r en na de consolidatie moesten worden verminderd tot maximum 10.000 fr.
en 100.000 frank :
Overwegende dat de correctionele
rechtbank de beslissing van de eerste
rechter heeft bevestigd waarbij aan
verweerder ex aeqtto et bono geschatte
vergoedingen werden toegekend, zowel
voor de periode van tijdelijke ongeschiktheid a ls voor de blijvende ongeschiktheid
van 10 t. h. die bet gevolg was van het
ongeval, zodat zij niet meer moest antwoorden op eisers conclusie waarin deze
verzocht die wijze van schatting aan te
nemen en de berekening volgens kapitalisatie, door verweerder voorgesteld, te
verwerpen;
Overwegende dat het vonnis, dat vaststelt dat de eerste rechter de aan verweerder verschuldigde vergoedingen juist
h ad beoordeeld en dat geen nieuw gegeven werd aangevoerd dat de beslissing
kon doen wijzigen, regehn atig het verwerpen rechtvaardigt van andere bedragen die door eiser werden voorgesteld ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat voor het overige
de eiser in zijn memorie slechts feitelijke
overwegingen doet gelden, die geen cassatiemiddelen opleveren ;
Om die r edenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
5 april 1971. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·
en Ve1·slaggeve1·, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Jul-

sonnet en Paulus (van de balie bij het
Hof van beroep te Brussel).

2e KAMER. -

6 april 1971.

RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN.
BESLISSING TOT VERWIJZING NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK OF DE
POLITIERECHTBANK. - BESLISSING DIE
DE ZAAK BIJ HET VONNISGERECHT AANHANGIG l\'lAAKT.

De jeiten die aanleiding geven tot ve?·volging w01·den bij het vonnisge1·echt aanhangig gemaakt do01· de beslissing
waa1·bij de 1·aadkame1· cle belclaagcle naar
de C01'1'ectionele 1·echtbanlc of cle politie1'echtbanlc venvijst en niet door cle dagvaanling (1). (Wetb. van strafv. ,
art . 182.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE GENT;
T. PARISIE.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonn.is, op 10 maart 1970 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Gent;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 129 van het Wetboek
van strafvordering,
doo1·dat het bestreden vonnis voorhoudt
dat de r echtbank niet gevat is van het
misdrijf vermeld sttb littera C (alcoholin toxicatie),

te1·wijl de raadkamer van de cm·rectionele rechtbank bij beschikking van
1 december 1969 verweerder naar de
politierechtbank heeft verwezen wegens
dit misdrijf :
Overwegende dat verweerder bij voormelde beschikking van de raadkamer
naar de politierechtbank verwezen werd
wegens voornoemd misdrijf;
(1) Raadpl. cass., 23 januari 1894 (Bull.
en PAsrc., 1894, I, 95); 19 februari 1912
(ibid., 1912, I, 123); cass., 30 maart 1936
(ibid., 1936, I, 207, 1 °); raaclpl. cass., 9 november 1964 (ibid., 1965, I, 237); 20 mei
1968 (A,.,., cass., 1968, blz. 1145).
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Overwegende dat de rechtbank gevat
werd door de beschildcing van de raadkamer van de feiten die in gezegde beschikking vermeld werden ;
Dat het vonnis dus niet mocht beslissen
dat de rechtbank niet gevat werd van
het feit vermeld sub 0;
Dat het middel gegrond is ;
Om· die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerder in de kosten; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Dendermonde.
6 april 1971.- 2e kan1.er.- Voo1·zitte1·
en Vm·slcLggeveT, de H. Louveaux, voor'z itter. Gelijlcl-uidencle concl-usie, de
H. Krings, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

6 april 1971.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - S'rRAFZAKEN.BEDRAGEN DIE AAN 1\UNDERJARIGEN
vVEGENS l\'IORELE SCHADE DOOR HEN
GELEDEN ZIJN _TOEGEKEND.- ARREST
WAARBIJ DE PLAATSING VAN DEZE
BEDRAGEN. OP EEN GEBLOKKEERDE
REKENING WORDT BEVOLEN, ZONDER
TE ANTWOORDEN OP DE CONCLUSIE
VL"l" DE VADER VAN DE l\1INDERJARIGEN
BETREFFENDE DEZE PLAATSING.
NIET GEli'IOTIVEERD ARREST.
2° MINDERJARIGHEID.- BEDRAGEN
DIE AAN l\UNDERJARIGEN WEGENS
J\IIORELE SCHADE DOOR HEN GELEDEN
ZIJN TOEGEKEND.- ARREST WAARBIJ
DE PLAATSING VAN DEZE BEDRAGEN
OP EEN GEBLOKKEERDE REKENING
WORD'!' BEVOLEN, ZONDER TE ANTWOORDEN OP DE CONCLUSIE VAN DE VADER
VAN DE 1\UNDER,JARIGEN BETREFFENDE
DEZE PLAA'i'SING. NIET GENIOTIVEERD ARREST.
1° en 2° N iet 1·egelmatig gemotiveenl is
het an·est clctt, 1'echtcloencle in stntjzaken,
op de btwgeTlijke 1'echtsvonle1·ing beslist
dctt het maclzcLam blijkt cle bed1·agen cl·ie
acm een mincle1jcwige wegens cloo1· hem
geleden nw1·ele schade zijn toegelcencl, tot
zijn meenle1ja1·igheid te plaatsen op een
geblolckeenl spam·boekje , zonde1· 1JCtssencl
te antwoonlen op cle concl-usie vcm de
vcLcle1· van cle mincle1jw·ige wact1·in cleze
deed gelden clat e1' 1·eeds een maat1·egel om

cle beclmgen te plaatsen cloo1· de familienLad oncle1· het voo1·zitte1·sclwp van de
m·ecle1·echte1· was bevolen, en dat e1· cle1'halve niet het minste gevaa1· bestoncl clat
de becb·agen aan h-un bestemming zo-uclen
wonlen onttTolclcen. (Grondwet, art. 97 ;
Bmg. Wetb., art. 389.)
(LAUWERS, T. DESCHEPPER EN NAANILOZE
VENNOOTSCHAP « PATROONKAS n.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 april 1970 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over de eerste twee zinsdelen samen,
het em·ste, afgeleid uit de schending van
artikel 389, alinea's 3 en 4, van het B m ·gerlijk W etboek,
cloo1·dat het bestreden arrest enkel bepaalt dat het geraadzaa.m blijkt de sammen, welke aan de minderjarigen toekomen uit hoofde van morele schade
geleden door het overlijden van htm
moeder ingevolge een door een derde
gepleegd misdrijf, op een geblokkeerd
spaarboekje van de Algemene Spaar- en
Lijfrentekas te plaatsen tot de meerderjarigheid van deze k.inderen,
teTwijl h et slechts de aanwencling van
de smmnen kon bepalen indien h et tevens
had vastgesteld - wat het niet deed dat h et te vTezen valt dat de geldsommen
die aan de minderjarigen toekmnen niet
i~1. lnm belang zullen worde~1. gebruikt;
het tweecle, afgeleid uit de schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 195
en 211 van het Wetboek van strafvorderu1g,
cloonlctt het bestreden arrest de plaatsing van de gelden heeft bevolen op een
spaarboekje van de Algemene Spaar- en
Lijfrentekas niettege'n staande eiser in
zijn conclusie voor het Hof van beroep
verwees ~1.aar de beslissing van de familieraad van 8 januari 1970 gehouden onder
het voorzitterschap van de vrederechteT
van het kanton Oostende, waarbij reeds
een plaatsing der gelden werd bevolen,
en aanvoerde dat er dan ook geen 1ninste
gevaar bestond dat de gelden aan hun
bestemming zouden worden onttrokken,
tenvijl h et aldus had moeten bekend
maken waarmn, spijts de beslissing van
de familieraad, de plaatsing van de gel den
in andere voorwaarden diende bevolen
te worden: .
Overwegende dat eiser in conclusie had

,_ .
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laten gelden d at op 8 januari 1970 de
familieraad onder voorzitterschap van de
vrederechter van het kanton Oostende
de plaatsing van de gelden toekomend
aan de minderj arigen reeds bevolen heeft,
zodat er niet het minste gevaar bestaat
dat de gelden aan hun bestemming zoud en onttrokken worden ;
Overwegende dat het arrest oordeelt
dat h et raadzaam blijkt de sommen die
aan de minderjarigen worden toegekend
op een geblokkeerd spaarboekje van de
Algemene Spaar- en Lijfrentek as te plaatsen tot de meerderjarigheid v a n deze kinderen;
Dat het aldus niet toelaat te bepalen
of d e rechter in hager beroep van om·deel
is dat spijts d e door de familieraad b evo len maatregel er tach gevaar b estaat dat
de gelden aan hun bestemming zouden
worden onttrokken, dan wel dat zulk
gevaar niet b estaat maar d at de door het
arrest bevolen maatregel een b etere plaatsing uitmaakt, of dat de b eslissing van
de familieraad geen uitstaans heeft met
de schadevergoeding die toegekend werd,
zodat in elk geval een nieuwe beslissing
moet getroffen worden ;
Dat het arrest a ldus niet antwoordt op
de conclusie van eiser en niet regelmatig
gemotiveerd is ;
Dat de middelen gegrond zijn ;
Om die redenen, en zonder de andere
middelen t e onderzoeken d aar zij geen
bredere v ernietiging van h et a rrest kunn en medebrengen, vernietigt h et bestre den arrest, in zover h et b eslist dat
d e sommen welke aan de minderjarigen
toekomen op een spaarboekje van de
Algemene Spaar- en Lijfrentek as zull en geplaatst worden, op n aam van
ieder der minderjarigen afzonderlijk,
waar zij een tot de meerderjarigheid
van deze kinderen voorbehouden kapit aal zullen uitmaken; b eveelt d at melding van dit arr est zal gemaakt word en op d e kant v a n de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt d e verweerclers in de kosten ; v erwijst de a ldus
b ep erkte zaak n aar het Hof v an beroep
t e Brussel.
6 april 1971. - 2• kamer. - Voo1·zitte1·
en Ve1·slaggeve1·, d e H. Louveaux, voorzitter. Gelijklttidende conclttsie, d e
H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1·,
d e H . Van Ootegh em (van d e balie te
Brugge).

2•
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6 april 1971.

1° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT·.
- B EWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. - VERPLICHTE AANSPRA·
KELIJKHEIDSVERZEKERING IN Z A K E
1\fOTORRIJTUIGEN.- JYlODELCONTRACT.
- A):tREST DAT AAN EEN BEPALING VAN
DIT CONTRACT EEN BETEKENIS TOEKENT
DIE MET DE BEWOORDINGEN ERVAN
NIET STROOKT. -JYIISKENNING VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN DEZE AKTE.
2° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAFZAKEN. - EURGERLIJKE RECHTSVORDERING. - BESCHIKKENDE GEDEELTE
NIET ONDERSCHEIDEN, WAT DE OMYANG VAN DE CASSATIE BETREFT. BEGRIP.
1° De bewijskmcht van het modelcontmct
bet?'effende de ve1-plichte aanspmlcelijk heidsve1'Zeke1·ing inzake moto1'1'ijtuigen
w01·dt mislcencl do01· het a1·1·est dat aan
een bepaling van dit contmct een betelcenis toelcent, die met de bewoo1·dingen
e1·van niet st1·oolct (1). (Burg. Wetb.,
art. 1319, 1320 en 1322.)
2° Ten aanzien van de btt1·ge1·lijlce 1·echts"
vo1·de1·ing is, in st1·ajzaken, wat d~
omvang van de cassatie bet1·ejt, geen
beschikkende gedeelte dat onde1·scheiden
is van het doo1· de voo1'ziening best·redene
beschiklcende gedeelte, datgene waa1·tegen
doo1· geen pa1·tij in het cassatiegeding een
ontvankelijlce voo1·ziening lean wo1'den
ingesteld (2).
·
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « DE EERSTE
BELGISCHE », T. DEl!EY, LANDSBOND
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN
EN GEMEENSCHAPPELIJK 1\'I:OTORWAAR.·
BORGFONDS.)
ARREST .
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
a rrest, op 21 april1970 door h et Hofvan
b eroep te Gent gewezen ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen d e tw-ee verweerders :
Over het eerste :rillddel, afgeleid uit de
sch ending v an ar t ikel 97 van de Grand wet,
(1) Cass., 10 oktober 1966 (A 1'1' . cass., 1967,
biz. 179) .
(2) Cass., 25 september 1967 (.A 1T. cass.,
1968, biz. 114) ; vgl. cass., 23 septemb er
1969 en 3 april 1970 (A1'1'. cass., 1970, biz. 89

-748do01·dat, na vastgesteld te hebben oat
Verkruysse, de verzekeringnemer van
eiseres, een aanhangsel van 1 december
1965 ondertekend had waarbij bedongen
werd dat de verzekeringspolis van 25 mei
1965 tussen eiseres en hem gesloten ge.
schorst was om de reden dat, ten gevolge
van de verkoop van de gedekte brom.
fiets, het gewaarborgd risico niet meer
bestond, dat « zodra het risico terug
bestaat, de verzekerde eiseres om:niddellijk zal verwittigen en dat de maatschappij alsdan, voor het oude of voor
het nieuwe risico de polis terug in voege
kan stellen ... », het bestreden arrest
beslist dat dit aanhangsel nietig is om
de reden dat het slechts door een minderj arige verzekeringnemer ondertekend
werd en dat het gebrek aan toestemming
vmiwege zijn vader de nietigheid van het
aanhangsel tot gevolg heeH, en nit deze
nietigheid afleidt dat eiseres niet kon
staande houden dat op grond van gezegd
.aanhangsel de polis nog geschorst was op
het ogenblik van het kwestieus ongeval,
zonder te antwoorden op de conclusie
van eiseres, in zover zij staande hield dat
.het aanhangsel geldig was niettegenstaande de minderjarigheid van de ondertekenaar, om de reden dat « beldaagde
1iiet beweren mag dat hij door de ondertekening van het aanhangsel benadeeld
wercl » en dat de red1tsregel mino1· non
1·estituittt1· tamquam mino1· sed tamquam
laesus hier van toepassing was,
tenvijl, om regelmatig gemotiveerd te
zijn, de gerechtelijke beslissingen al de
door de partijen in regelmatig ingediende
conclusies ingeroepen Iniddelen en excepties moeten beantwoorden :
Overwegende dat het arrest er op wijst
dat door voormeld aanhangsel strengere
voorwaarden bedongen worden dan in
de oorspronkelijke polis, vermits het aanvaarden van het nieuw risico voor eiseres
facultatief wordt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schendingvan de artikelen 1134, 1319,
1320, 1322 van het Bmgerlijk Wetboek,
van de bewijsluacht van de artikelen 33
en ·3 4 van de polis van 25 mei 1965, van
de artikelen 6 en l l van de wet van
1 juli 1956 op de verplichte aansprake·
lijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen en 97 van de Grondwet,

doonlat, na vastgesteld te hebben dat
de verzekeringnemer van eiseres haar
--~-J
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hij een nieuwe bromfiets gekocht had en
dat hij dit motorvoertuig in het verkeer
bracht, met het gevolg dat het geschorst
verzekeringscontract opnieuw in werl~ing
zou treden, en na daaruit afgeleid te hebben dat « de bepalingen van artikel 34
betreffende het opnieuw in werking treden van een geschorst contract door de
verzekeringnemer niet nageleefd werden », het arrest beslist dat het niet naleven van de bepalingen van artikel 34 niet
tot gevolg had dat het contract opgeschort bleef, en alleszins aan eerste verweerster, derde benadeelde, niet tegenstelbaar was en bijgevolg eiseres tegen·
over haar door het verzekeringscontract
gehouden was vergoedingen te betalen,
en deze beslissing staaft op de overwegingen 1° dat op grond van artikel 6 van de
wet van 1 juli 1956 de derden benadeelden
bij het ontstaan der schade, tegenover
de verzekeraar een eigen recht op vergoeding dezer schade verwerven, en dat
krachtens artikel 11 van dezelfde wet hun
recht niet kan aangetast worden door
enige nietigheid, exceptie of verval welke,
op grond van de wet of van het contract,
de rechtsverhouding tussen verzekeraar
en verzekerde zou kunnen verstoren,
2° dat krachtens artikel 34 van de polis
het . opgeschort contract opnieuw in
werking getr~den was zodra de verzekeringnemer zijn ·nieuwe bromfiets in het
verkeer gebracht had, 3° dat bijgevolg
ten deze het verzekeringscontract niet
meer opgeschort was op het ogenblik van
het ongeval en dat de stelling, volgens
welke het in werking stellen van het
contract afhankelijk was van de door
artikel 34 voorgeschreven mededeling van
de verzekeringnemer aan eiseres, niet
steekhoudend is,

te1·wijl het « eigen recht » van de derde
benadeelde tegenover de verzekeraar, dat
door artikel 6 van de wet van 1 juli 1956
aan het slachtoffer van een auto-ongeval
verleend wordt, afhankelijk is van het
bestaan van een verzekeringscontract op
het ogenblik van het ongeval, dat dit
recht niet bestaat zolang bet verzekeringscontract geschorst is,
tenvijl volgens artikel 34 van de polis
het contract opgeschort werd en slechts
opnieuw in werking kon treden na mededeling door de verzekeringnemer aan
eiseres dat hij een nieuwe bromfiets in het
verkeer gebracht had, dat bij gebrek aan
een dergelijke mededeling er geen verze·
keringscontract op het ogenblik van het
ongeval bestond,
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-7491956 niet van toepassing is wanneer,
zoals ten deze, het verzekeringscontract
opgeschort was v66r de datum van het
ongeval ; dat het arrest bijgevolg niet
r egelmatig gemotiveerd is :

partijen het voorwerp kon zijn van een
ontvankelijke voorziening en ten aanzien
van de uitgebreidheid van de cassatie niet
te onderscheiden is van bet aangevochten
dispositief ;

Overwegende dat luidens het arrest,
het opgeschorte verzekeringscontract opnieuw in werking treedt zodra de verzekeringnemer enig motorrijtuig in het
verkeer brengt binnen vijf jaar na de
opschorting ; dat, inderdaad, bij het ontstaan van het nieuwe risico, eiseres ertoe
gerechtigd is de contractuele verplichtingen tegen de verzekerde te vervolgen
zelfs zo deze laatste nagelaten heeft kennis te geven van de vervanging; dat, nu
er een verzekeringscontract bestond 'op
het ogenblik van het ongeval, eiseres,
krachtens artikel 11 van de wet van
i juli 1956, het verval of de exceptie
spruitende uit de nalatigheid van de
verzekeringnemer, jegens de derden benacleelden niet mag opwerpen ;
Overwegende clat zo, luidens artikel 34
van de polis, de verzekeringnemer de
verbintenis aangaat het nieuw risico door
eiseres te laten verzekerer;t, de verzekeringsvoorwaarden nochtans aan dit risico
dienen aangepast te worden ;
Overwegende dat uit deze verbintenis
dus niet mag afgeleid worden dat het
louter feit een motorrijtuig in het verkeer
te brengen, ipso facto een einde maakt aan
de opschorting van de clekking van het
risico;
·
Overwegende dat uit de termen van
artikel 34 van de polis blijkt dat, zo de
verzekeringnemer enig motorrijtuig opnieuw in het verkeer brengt, hij daarvan
mededeling moet doen aan de verzekeraar
en dat het risico weer gedekt wordt aan
de voorwaarden van het tarief dat alsdan
van toepassing is ;
Overwegende dat de stelling van het
arrest niet verenigbaar is met voormelde
termen van het contract en dat het middel derhalve gegrond is ;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het bij bevestiging
van het beroepen vonnis eiseres veroordeelt te betalen 1° aan eerste verweerster
de som van 1.679.916 frank met de
interesten en de kosten en aan verweerster akte verleent van haar voorbehoud
betreffende gebemlijk te betalen belastingen op de toegekende b edragen ;
2° aan tweede verweerster de som van
11.270 frank met de interesten en de
kosten en in zover het beslist dat verweerder niet in zake is en verweerster
Debey in de kosten van de dagvaarcling
tot gedwongen tussenkomst veroordeelt ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat melding van dit arrest zal
gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de verweerders in de twee derde
van de kosten ; laat het overige derde
ten laste van eiseres ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep'
te Brussel.

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de verweerder, « Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds '' :
Overwegende dat de voorziening van
eiseres, verzekeraar, tegen voor1nelde verweerder bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;
Overwegende nochtans dat de gedeeltelijke vernietiging van de beslissing
gewezen jegens eiseres tevens client te
slaan op het dispositief van het arrest
hetwelk heRliRt da.t, het Fonds niet in zake

6 april 1971.- 2e kamer.- Voo1·zitte1·
en Ve1·slaggeve1", de 'H. Louveaux, voorzitter. Gelijlcluiclende conclusie, de
H. Krings, advocaat-generaal. Pleite?·s, de HH. Struye, VanRyn en Bayart.

2e KAMER. -

6 april 1971.

I 0 VEROORDELING MET UITSTEL
EN OPSCHORTING VAN DE V EROORDELING. GEWONE OPSCHORTING OF PROBATIEOPSCHORTING,
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE
REDENEN VAN DE BEVOLEN MAATREGEL
NADER TE BEPALEN,
2° CASSATIE. OlliVANG. - STRAFZAKEN. ARREST WAARBIJ DE OP- .
SCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE
VEROORDELING WORDT BEVOLEN, CASSATIE WEGENS DE ONREGELMATIGHEID VAN DE REDENGEVING VAN DEZE
lVIAATREGEL. - CASSATIE VAN DE BESLISSING BETREFFENDE DE SCHULDIGVERKLARING EN VAN DE BESLISSING
WAARBT.T DR OPRCHORTING WORDT BE-

-7501o De beslissing waa1·bij de opscho1·ting

van de uitsp1·aak van de ve7'0onleling
wonlt bevolen, mag zich niet bepe1·ken
het bestctan vast te stellen van de wettelij lee
voonvaa1·den waa7'0nde7' de 7'echtf!7' deze
rnaat1·egel ve1·mag ~tit te sp7·elcen, mam·
rnoet de 1·edenen nade7' bepalen die ten
deze bedoelde maat1·egel 1'echtvaa7'digen (1). (Grondwet, art . 97; wet van
29 juni 1964, art. 3, lid 4.)
2° Ingeval van cassatie van een a7'7'est
waa1·bij de opscho1·ting van de ~£itsp1·aalc
van de ve7'001'deling wo1·dt bevolen we gens
de mwegelmatigheid van de 7'edengeving
van deze maat1·egel, geldt de cassatie
zowel voo1· de beslissing betTefjende de
schuldigvM·lclm·ing als voo7' de beslissing
wam·bij de opscho1·ting wonlt bevolen (2).
(PROCUREUR-GENERAAL TE GENT,
T. EECKHOUT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het b estreden
arrest, op 29 jmli 1970 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de GrOlldwet, 3 van de wet van 29 juni 1964
betreffende de opschorting, het uitstel
en de probatie, 461 en 463 van h et Strafwetboek,
doonlat het bestreden arrest de opschorting van de uitspraak van de veroordeling gelast, op grand hiervan dat
het b eroepen vonnis terecht bedoelde
maatregel heeft bevolen, maar d e termijn
ervan op drie jaar heeft gebracht,
tenvijl de beslissingen die de opschorting gelasten Inet redenen inoeten om ldeed zijn :
Overwegende dat luidens artikel 3,
lid 4, van de wet van 29 jmli 1964 betreffende de opschorting, h et uitstel en de
probatie, de b eslissingen die de opschorting gelasten n1et redenen moeten oinkleed zijn ;
Overwegende dat, o:m aan dit voorschrift te voldoen, de rechter. zich er niet
(1) Cass., 21 september, 8 d ecember 1970
en 2 februari 1971, S1<1J1'a, blz. 67, 352 en 533.
(2) Cass., 21 september en 8 december 1970,
beschlkkende gecleelten, in de vorensta,nde
noot geciteercl; vgl. cass., 20 juli 1966 (Bttll.
r.
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toe mag beperken het vervullen van de
wettelijke vereisten tot het gelasten van
d e opschorting vast te stellen, maar dat
hij de redenen moet vermelden die bedoelde maatregel rechtvaardigen ;
Overwegende dat het arrest zich ertoe
b eperkt te b epalen dat het beroepen vonnis terecht de opschorting v an de uitspraak van de veroordeling gelast heeft ;
Dat de eerste rechter enkel het vervuld
zijn van de wettelijke vereisten vaststelt,
zonder de r edenen te vermelden die de
bedoelde m aatregel rechtvaardigen;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing zich uitstrekt tot de schuldigverklaring van verweerder ;
Om die redenen, vernietigt h et bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
m elding zal gemaakt worden op de kant
v an de vernietigde beslissing ; laat de
kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
6 april 1971.- 2e kamer.- Voo1·zittm·
en Ve7·slaggeve1·, de H. Louveau.x, voorzitter. Gelijlcluidende concl~tsie, de
H. Paul Mahau.x, eerste advocaat-generaal.
Op dezelfde dag is een ander ar-rest
in dezelfde zin gewezen inzake de procureur-generaal te Gent tegen von der
Crone op voorziening tegen een arrest
op dezelfde dag door h etzelfde hof van
b eroep gewezen.

2 8 KAMER.- 6 april 1971.
1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
- SAllffiNSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE. - STRAFZAKEN. - VERZET.
RE CHTSCOLLEGE DAT OP VERZET
UITSPRAAK DOET, ANDERS SAMENGESTELD DAN DATGENE DAT DE VERSTEKBESLISSING HEEFT GEWEZEN. - VVETTELIJKHEID.
20 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
VERZWARING DOOR DE CORREC TIONELE RECHTBAJ'."X VAN DE DOOR DE
POLITIERECHTBANK UITGESPROKEN
STRAF. - BESLISSING GEWEZEN ONDER
DE GELDING VAN ARTIKEL 140, LID 2,
AVN DE \VET VAN 18 JUNI 1869. -

>:-

-

751

3° DRONKENSCHAP. - OVERTREDING
VAN ARTIKEL 1 VAN DE BESLUITWET
VAN 14 NOVEMBER 1939. - BEGRIP.
1° H et ?·echtscollege dat ttitspmalc doet op
een ve1·zet mag ande?·s samengestelcl zijn
dan datgene dat de vm·stelcbeslissing
heeft gewezen (1). (Wetb . van strafv.,
art. 187; Gerecht. Wetb., art. 779.)

2o Onde1· de gelding van aTtilcel 140, lid 2,
van de wet van 18 juni 1869, moest de
co?·?·ectionele ?·echtbanlc 1·echtdoende in
hoge1· be?·oep, om de doo1· cle politie?"echtbanlc ttitgespmlcen stnif te ve?·zwa?·en, geen ttitsp?·aalc doen met eenpw·igheid van stemmen van haw· leden (2).
3o De ove?·t?·eding omsclweven bij w·tilcel 1

van de beslttitwet van 14 novembe?· 1939
bet?·etfende de beteugeling van de d?·onlcenschap ve1·eist niet dat de d?"O?~lcen
toestand, waw·in een pe1·soon zich op
de openbw·e weg bevond, op deze weg
zott vastgesteld woTden.
(VAN RYlVIENANT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 september 1970 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te D endermonde ;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid
dat de zetel van de correctionele r echtbank bij de uitspraak van het op 28 september 1970 op verzet gewezen bestreden
vonnis anders was samengestelcl clan bij
de uitspraak van het op 22 jtmi 1970 bij
verstek gewezen vonnis, zodat het bestreden vonnis nietig is :
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling voorschrijft dat de correctionele
rechtbank, die de zaak op verzet behanclelt, uit dezelfcle rechters zou zijn samengesteld a ls die welke tegenwoordig waren
bij de beoordeling van de zaak bij verstek;
Dat het middel naar recht faalt ;

Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat het op 28 september 1970 op
verzet gewezen vonnis verwijst naar het
op 22 juni 1970 bij verstek gewezen vonnis, hetwell( de door de eer ste r echter
uitgesproken straf verzwaarde door in:
trekking van h et verleende uitstel van
de straf, zonder te vermelden dat die
beslissing bij eenparigheid van stemmen
werd gewezen :
Overwegende clat artikel 140, lid 2,
van de wet van 18 juni 1869, hetwelk op
22 juni en 28 september 1970 nog van
kracht was en luidens hetwelk het Hof
van beroep slechts met eenpa.righeid van
ste1nmen de straffen kon verzwaren die
door de rechtbank van eerste aanleg tegen
de beklaagde werden uitgesproken, niet
van toepassing was wanneer de correctionele rechtbank r·echt deed in hoger
beroep;
Dat het micldel naar recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
sch ending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1 van de besluitwet van
14 november 1939,

doonlat het bestreden vonnis de door
eiser genomen conclusie niet of althans
niet tot voldoening van wet en recht
beantwoordt, dat h et er zich inderdaad
toe beperkt te zeggen « dat uit het strafdossier genoegzaam blijkt dat beklaagde
zich in dronken toestand op de openba.re
weg bevond, dat het feit dienvolgens
bewezen is gebleven », wat hetzelfde is
aJs te zeggen « dat de feiten bewezen
blijven », zonder in te gaan op de in
voorrnelde conclusie aangevoercle motivering en bewijzen van het niet voorhanden zijn van de strafbare elementen,
onder meer h et feit dat eiser nergens dan
thuis aangetroffen werd, en er geen enkel
bewijs voorhanden is dat hij elders dan
in eigen huis dronken aangetroffen werd,
laat staan tot dronken toestand zou zijn
gekomen;
doo1·dat eiser in conclusie vroeg de verbalisanten als getuigen op te roepen of
te doen hm·en nopens de vraag of eiser
« op de openba.re weg » dronken werd aangetroffen ;

(1) Cass., 30 september 194<3 (Bull . en
PASIC., 1946, I, 341) en 20 juni 1949 (ibid.,
1949, I, 455).
(2) Cass., 23 februari 1970 (.tl.?·r. cass.,
1970, blz. 589) en de noot 3; vgl. cass.,
2 maart 1970 (ibid., 1970, blz. 609) .
Vanaf de 1" november 1970 is artikel 140,

bij artikel 1, § 1, 45°, van de bepalingen, die
zijn opgegeven in artikel 2 van de wet van
10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk
Wetboek en vervangen bij artikel 21lbis van
het Wetboek van strafvordering (artikel 149
van de bepalingen vervat in artikel 3 van deze
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doo1·dat, zelfs indien men zou aannemen
d,at uit het feit dat eiser zich op een niet
openbare plaats (op de drempel van zijn
waning) in dronken toestand bevond, bij
deductie mag worden afgeleid dat hij
zich ook op de openbar e plaats in dronken
toestand 1noet hebben bevonden, zulks
nog niet betekent dat de telastlegging
« op een openbare plaats te zijn aangetroffen " bewezen is ;
en dooTdat de wettelijke bestanddelen
van de inbreuk, bij gemis aan vaststelling
van de feiten, ontbreken, vermits de
k lacht onbetrouwbaar en tegenstrijdig
was en geen rekening werd gehouden met
de verklaringen van eiser, beklaagde :

6 april197l.- 2e kamer. - Voo1·zitteT,
de H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slag·
geve1·, de H . de Vreese. - Gelijkluidende
conclttsie, de H. Paul Mahaux, eerste
advocaat-generaal. - PleiteT, de H. L . .J.
Somers (van de balie te Antwerpen) .

2e

KAlVillR. -

6 april 1971.

1° CASSATIEMIDDELEN. STRAF·
ZAKEN.- MIDDEL WAARIN FElTEN EN
RECHT VERlVIENGD ZIJN. - NIET ONT·
VANKELIJKHEID.

Overwegende dat, door in feite en soeverein te beslissen dat uit het strafdossier
genoegzaam blijkt dat eiser zich in dronken toestand « op de openbare weg
bevond "• het bestreden vonnis zowel de
feitelijke beweringen van eiser, luidens
well~e hij enkel in zijn waning in dronken
toestand werd aangetroffen en luidens
welke de klacht onbetrouwbaar en tegenstrijdig zou zijn, als de ontkenningen van
eiser zelf en zijn vraag ertoe strekkende
de verbalisanten op dat ptmt te verhoren,
van de h and wijst en passend beantwoordt;
D at het niet moest antwoorden op
beschouwingen die uitgingen van de
onderstelling dat enkel zou bewezen zijn
dat eiser zich op een niet openbare plaats
in dronken toestand bevond ;
Overwegende dat artikel 1 van ' de
besluitwet v an 14 november 1939 niet
vereist dat de beklaagde op de openbare
'weg tot dronken toestand zou zijn gekomen;
Dat het vonnis door voormelde vaststalling de aanwezigheid van de wettelijke
bestanddelen van de inbreuk constateert ;
Dat het middel niet k an worden aangenomen;
En overwege!lde dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
i:'echtsvormen werden nageleefd en dat
d e beslissing overeenkomstig de wet is ;

2° De noodtoestand die nw1·ele dwctng opleve?·t, slttit elk misclTijj uit (2) . (Straf.
wetb., art. 71.)

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

HET I-IOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 november 1970 in hager

(1) Cass., 5 januari 1971, sttp1·a, biz. 431.
(2) Cass., 27 december 1949 (Bttll. en
PASIC., 1950, I, 284) en de noot; 28 februari
1955 (ibid ., 1955, I, 709); 23 december 1968
(A1·1·. cass., 1969, biz. 400) - Omtrent cle
regeis inzake cle clringencle toestancl in e:evai

van een uitwijkingsmaneuver van een be·
stutu·cler, r aaclpiege men P. FoRIERS, De l'etat
d~ necessite en d1·oit 1Jenal, m·s . 422 en voig.
(3) Cass., 14 december 1970, sttpTa, biz. 373;
raaclpl. cass., 25 juni 1970 (A1'1'. cass., 1970,
biz. 1015).

2° JliiiSDRI.JF. - RECHTVAARDIGINGS·
GROND.- MORELE DWANG.- NOOD·
TOESTAND .
3°

WEGVERI-cEER.
WEGVER·
KEERSREGLEMENT VAN 14 1\'i:AART 1968,
ARTIKEL 21-1, LID 2. - RECHTS INHA·
LEN. - VooRWA.ARDEN.

1° Niet ontvanlcelijlc, we gens vennenging
van feiten en 1·echt, is het middel dat
het Hoj e1·toe zou ve1plichten jeitelijke
gegevens net te gaan (1). (Grondwet,
art. 95.)

3° H et inhalen van een voe1·tuig op de
openbare weg moet en mag enlcel 1·echts
geschieden, wannee1· de in te haZen
bestuunle1· heeft te lcennen gegeven clat
hij voo1·nemens is links aj te slaan en
zich nam· links lwejt gewend om dit
manettve?· ttit te voe1·en (3) . (Wegverkeersreglement van 14 maart 1968,
art. 2 1-1 , lid 2.)
(THYS, T. SCHELLENS EN NAA.MLOZE VEN·
NOOTSCHAP « FABRIEKEN A. DE VOS ·
KETS >J.)
ARREST.

-753beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen;
I. In zover de voorziening door eiser
ingesteld als beklaagde de beslissing bedoelt gewezen over de strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de rechten van de verdediging,
doonlat het beroepen vonxris als bewezen feiten aanneemt dat eiser halt maakte
« ten dele op de gelijkgrondse berm en
ten dele op de rijbaan, en zulks. enkele
meters voorbij het eindpunt van de doorlopende witte lijn die nauwgezet op het
plan aangetekend staat »,
tenvijl hierover noch in de processenverbaal noch in bet plan noch in de getuigenverklaringen steun wordt gevonden,
zodat het, in miskenning van de rechten
van de verdediging, iets toevoegt waartoe
het niet gemachtigd is, en doordat het
bestreden vonnis deze machtsoverschrijding en 1niskenning van de rechten der
verdediging tot de zijne maakt :
Overwegende dat het middel, in zover
het gericht is tegen het beroepen vonnis,
niet ontvm1kelijk is;
Overwegende dat het middel, voor het
overige, steunt op beweringen waarvan
het onderzoek het Hof zou nopen de
feitelijke elementen van de zaak- na te
gaan, het recht en de feiten vermengt en
dienvolgens ook niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat noch het beroepen noch het
bestreden vonnis antwoorden op de conclusie van eiser luidens welke de bestuurder, die links wil afslaan om de rijbaan
te verlaten, geen maneuver uitvoert en
dus geen inbreuk pleegt op artikel l 7
van het wegverkeersreglement, wanneer
hij zich schikt naar de voorschriften van
artikel 25-2, b en d, van dit reglement,
namelijk wanneer hij, zijn linker pinklicht
in werking en zoveel mogelijk naar het
midden van de rijbaan staande, daar
enkele ogenblikken n:wet stilhouden in
afwachting van het verwijderen van een
hindernis, en vervolgens zijn links afslaande be>veging verder uitvoert, in
welk geval hij de andere bestuurders,
behalve de tegenliggers, niet moet laten
voorgaan en deze andere bestum·ders
gehouden zijn te stoppen of rechts in te
halen:
Overwegende dat het bestreden vonnis,
bij overneming van de redenen van de
eerste rechter, vaststelt dat uit de eenvoudige lectuur van het relaas der feiten

door de -beide voerders en uit de verldaringen van de getuigen blijkt dat eiser
zijn voertuig liet stilstaan « ten dele op
de (rechts van de rijbaan gelegen) gelijkgrondse berm en ten dele op de rijbaan »,
en na de inrit van zijn links gelegen weide
te hebben vrijgemaakt, terug plaats nam
in zijn voertuig, zijn linker richtingsaanwijzer in werking stelde, vertrok naar
voormelde im·it en aan de linker v66r- en
zijkant van zijn wagen werd aangereden,
terwijl hij aldus naar die inrit afsloeg ;
Dat het vonnis eraan toevoegt dat de
font van eiser des te meer opvallend is,
daar hij het aankomen van verweerder
die achter hem kwam opdagen, niet eens
had opgemerkt hoewel er ter plaatse van
geen onoverzichtelijkheid kan gesproken
worden; ,
Overwegende dat het vonnis zodoende
vaststelt dat eiser er zich niet vooraf van
had vergewist of hij zijn rijbeweging
zonder gevaar voor de andere weggebruikers kon uitvoeren, en, verre van zover
mogelijk naar het midden van de rijbaan
te staan, zich niet naar links had begeven,
zodat bij de voorschriften van artikel 25-2 van het wegverkeersreglement,
namelijk die van artikel 25-2, a en cl, 1°,
niet had in acht genome11 ;
Overwegende dat het vonnis aldus
voormelde conclusie van eiser pas,send
beantwoordt ;
Dat h~t middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op stra.ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvonnen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening door eiser
ingesteld als beklaagde de beslissing bedoelt gewezen over de door verweerster
ingestelde burgerlijke rechtsvordering en
wat betreft de voorziening door eiser
ingesteld als rechtstreeks dagende burgerlijke partij :
Over het middel hieruit afgeleid dat
het bestreden vonnis, bij bevestiging van
het beroepen vonnis, de drie telastleggingen waarvoor verweerder terechtstond
niet bewezen verklaart, en eiser uitsluitend aansprakelijk verklaart voor de
schadelijke gevolgen op grand van dubbelzinnige enjof tegenstrijdige motivering,
cloo1·dat het vonnis het feit dat verweerder de doorlopende witte lijn heeft
overschreden niet bewezen acht, op grand
van een misleidend plan en in miskenning
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van proces -verbaal nr. 267/1367 van
28 oktober 1969, terwijl h et theoretisch
d enkbaar acht dat h et te elfder ure onvoorzien en onverwacht nodig geworden uitwijkingsmaneuver h em daartoe
noopte, en aldus impliciet de overschrijding aanneem,t ;
cloonlat h et vonnis oorcleelt dat h et
« niet gebleken is dat verweerder een
abnormaal hoge snelheid voerde »,
te1·wijl zulke overweging geen gemotiveerde afwijzing is van de telastlegging
van inbreuk. op artik.el 2 1-1 (bedoelcl is
27-1) van h et wegverkeersreglement en
zelfs een tegenstrijdige motivering is,
vermits h et vonnis aanneemt dat er geen
onoverzichtelijke bocht is, zodat h et voertu.ig van eiser op de rijbaan moest worden
opgemerkt, en anderzijds h et inhaahnaneuver van verweercler een onvoorzien
en onverwacht nodig geworden uitwijkingsm.aneuver acht ;

en cloonlat h et vonnis zo11der motivering
de t elastlegging links te hebben ingehaald
niet bewezen verklaart,
tenv·i jl verweerder nochtans rechts
moest inhalen, verm.its eiser h ad te kennen gegeven d at hij voornemens was links
af te slaan en zich ~~aar links had gewend
om dit voornemen u.it te voeren :
Overwegende dat de beschouwing luidens w elke verweerder m ogelijk, bij een
nodig geworcl.en uitwijkingsm.aneuver, de
witte lij n h eeft ov erschreclen, h et vonnis
niet b elette de inbreuk op artik.el 110-1
van h et wegverk.eersreglem.ent niet b ewezen te verklaren, de noodtoestand elke
inbreuk uitsluitend ;
Overwegende dat h et vonnis, door te
beschouwen d a t h et niet geblek en is dat
verweerder met een « abnonnaal » hoge
snelheid reed, oordeelt dat h et n.iet be·we_zen is dat h.ij reed tegen een snelh eid die
niet in overeenstemming was met h et
voorschrift van artikel 27-1 en meteen
de vrijspraak p assend motiveert;
D at h et geenszins tegenstrijdig is en erzijds aan te n.emen dat h et voertuig van
eiser op de rijbaan kon worden opgemerkt
en anderzijds te oordelen clat verweerd.er,
ingevolge het afslaan van eiser naar links,
tot ee~1. uitwijkingsmaneuver werd geuoopt;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van h et vonnis blijkt d.at eiser zich niet
tijdig naar links had gewend, om zijn
afslaan d.e beweging n aar links uit te voer en;

Dat de r echters aldus terecht oorcleelden dat verweerder niet gehouden was
r echts in te h alen ;
Dat h et Iniddel niet k.an worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eiser in de kosten.
6 april1971.- 2e k am er. - Voo1'zitte1·,
de H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. de Vreese. - Gelijkltticlencle
conclttsie, de H. Paul Mahaux, eerste
a dvocaat-generaal . - Pleite1·, de H. Lode
Peeters (van de balie te Antwerpen).

2e

KAJ\IER. -

6 april 1971.

1° V OORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN I NGESTELD .
STRAFZAKEN. 0NREGELMATIGE
VOORZIENING EN REGELl\fATIGE V OORZIENING A.CHTEREENVOLGENS BINNEN
DE WETTELIJKE T ERl\HJN TEGEN EENZELFDE
BESLISSING
INGESTELD.
LATERE
AFSTAND VAN DE EERSTE
VOORZIENING. 0NTVANKELIJKHEID
VAN DE TWEEDE VOORZIENING .

2° VOORZIENING IN CASSATIE. AFSTAND. STRAFZAKEN. 0NREGELMATI GE VOORZIENING EN REGELJVIATIGE VOORZIENING ACHTEREENVOLGENS BINNEN DE WETTELIJKE TERl\HJN
TE GEN EENZELFDE BESLISSING I NGE STELD. LATERE AFSTAND VAN DE
EERSTE VOORZIENING. WETTELIJKHEID.

3° VOORZIEJ\TJ.NG IN CASSATIE . STRAFZAKEN. VEROORDELEND ARREST. BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE
AANHOUD I NG. VOORZIENING TEGEN
DE VEROORDELENDE BESCHIKKI NG VERWORPEN. VOORZIENING TEGEN HET
BEVEL TOT ONl\HDDELLIJKE A.ANHOUDING ZONDER BELANG.

1 o en 2o I nclien een pct1'tij binnen de wet-

telijke te1·mijn tegen eenzelfde beslissing
een onngelmatige en een 1·egelmatige
voo1·ziening heejt ingestelcl en lateT van
de on1·egelmatige voo1·ziening ajstancl
heeft geclactn, clec1·etee1't het Hof cle afstancl van cle ee1·ste voo1·ziening en cloet
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-755uitspraak op de tweede (1). (Impliciete
oplossing.)
3° Indien de ve1·om·deelde zich in cassatie
heeft voo1·zien tegen een ve?·oo?·delend
an·est waa1·bij zijn onmiddellijlce aanhouding wo1·dt bevolen en dit an·est door
de ve1·we1ping van de voo1·ziening tegen
de ve?·oo?·delende beschilclcing in lc1·acht
'van gewijsde is gegaan, wm·dt de voo?'ziening tegen het bevel tot onmiddellijlce
aanhouding zondm· belang (2).

(HAEST EN NAA.MLOZE

VENNOOTSCHA.P

« LA CONCORDE », T. SAUER EN GYSEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 januari 1971 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
I. Over de voorzieningen van eiser :

A. betreffende de voorziening
11 januari 1971 ingesteld :

op

Overwegende dat eiser bij aide van
12 maart 1971 afstand heeft gedaan van
voormelde voorziening ;

B. betreffende de voorziening
15 januari 1971 ingesteld :

ning, de veroordeling op strafgebied
kracht van gewijsde verkrijgt ; dat derhalve de voorziening tegen het bevel tot
onmiddellijke aanhouding, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is ;
II. Over de voorziening van eiseres,
vrijwillig tussenkomende partij
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening door eiser op 11 januari 1971 ingesteld alsook van de voorziening door eiser ingesteld op 15 januari
1971 in zover deze laatste gericht is tegen
de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering van Gysen Catharina ; verwerpt de voorzieningen voor het overige ;
veroordeelt elk van de eisers in de kosten
van hun · voorziening, de kosten van afstand van de voorziening van 11 januari
1971 daarbij ten laste van eiser Haest
blijvend.
6 april197l. - 2e kamer.- Voo1·zitte1·,
de H. Lo\.1Veaux, voorzitter. - VerslagGelijlclttidende
gever, de H. Chatel. concl~tsie, de H. Paul Mahaux, eersteadvocaat-generaal. - Plei te1·, de H . Philips.

op

a) in zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de rechtsvordering van de burgerlijke partij Gysen
Catharina:

Overwegende dat eiser desbetreffend
afstand heeft gedaan van voormelde voorziening;
b) in zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering
en over de rechtsvordering van de bm·gerlijke partij Sauer Frank :

c) in zover de voorziening gericht is
tegen de oruniddellijke aanhouding in de
bestreden beslissing bevolen :
Overwegende dat wegens de verwerping van de ertegen ingestelde voorz1e(1) Cass., 6 oktober 1936 (Bttll. en PAsrc .,
1936, I, 380) ; raadpl. cass., 15 maart 1966
(ibid., 1966, I, 913) en de noot 1, blz. 914.
- In dergelijk geval vindt de regel « na een
eerste voorzienine: 'vordt geen andere voor-

2e

KAMER . -

VOORZIENING

6 april 1971.
IN

CASSATIE.

BESLISSINGEN WAA,RTEGEN EEN CASSA.TIEBEROEP KA.N WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN. BESLISSING VAN
DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN
DE J\'[AATSCHAPPIJ DIE DE INRICHTING
AANW'IJST WAA.RIN DE INTERNERING
ZAL PLAATSHEBBEN. NIET ONTVAN·
KELIJKE VOORZIENING.

De beslissing waa1·bij de comrnissie tot
beschenning van de maatschappij, tm·
~1itvoe1·ing van een 1'echte1·lijlce beslissing
tot inte-rnering, de in1·ichting aanwijst
waa1·in deze inte1·nering zal plaatshebben,
staat niet voo1· een wssatieberoep
gesteld in artikel 438 v a n het IV etboek van
strafvordering, geen toepassing; men raadplege hieromtrent de noot getekend L.C.,
onder cass., 29 oktober 1945 (ibid., 1945, I,
259, inzonderheid biz. 260, kol. 2, in fine,
en biz. 261. kol. 1. initio ).
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open (1). (Gerecht. Wetb., art. 608;
wet van 9 april 1930, vervangen b ij
die van 1 juli 1964, art. 14.)
(GHILLEMYN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing van de Conunissie tot bescherrning van de maatschappij ingesteld bij
de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Gent, op 14 januari 1971 gewezen;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij het verzoeksclwift tot invrijheidstelling op proefwerd
verworpen:
Overwegende dat het sclwijven door
eiser aan de voorzitter van het Hof gericht geen enkele onwettelijkheid tegen
die beslissing laat gelden ;
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgesclweven
rechtsvonnen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
t egen de beslissing dat de gei:nterneerde
behouden dient te blijven in de strafinrichting te Merksplas :
Overwegende dat deze beslissing niet
vatbaar is voor een voorziening in· cassatie;
Dat de voorziening desbetreffend niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
6 april197l.- 2e kamer.- Voo1·zitte1·,
de H. Louvea.ux, voorzitter . - Ve1·slaggeve1·, de H. Hallemans. - Gelijlclttidende
conclusie, de H. P. Mahaux, eerste advocaat-generaal.

2e KAMER. -

6 april 1971.

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT) . - BESLIS SING VAN DE COlVIMISSIE TOT BESCHER-

MING VAN DE M:A.ATSCHA,PPIJ WAA.RBIJ
DE INVRIJHEIDSTELLING VAN DE GEi'NTERNEERDE WORDT GEWEIGERD. REDEJ\TEN.

Bij geb1·elc van een conclusie is 1·egelmatig
met 1·edenen omlcleed de beslissing van
de · commissie tot beschenning vcm cle
maatschappij waa1·bij de inm·ijheidstelling van de geinternee1·de wo1·dt geweige1·d
omdat hij zich moeilijlc in de maatschappij lean aanpassen en omdat venlen
obse1·vatie noodzalcelijlc is (2). (Grandwet, art. 97 ; wet van 9 april 1930,
vervangen door die van 1 juli 1964,
art. 18, lid l.)
(HAEGENS.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op de bestreden.
beslissing, op 4 februari 1971 gewezen
door de Commissie tot bescherming van
de maatschappij bij de gevangenis te
Antwerpen;
Over het middel hieruit afgeleid dat
de bestreden beslissing niet gemotiveerd
is, oak jmidisch gezien. :
Overwegende dat de commissie oordeelt dat de internering van eiser moet
worden behouden. wegens zijn psychische
toestancl, omclat eiser zich moeilijk in de
maatschappij kan aanpassen. en omdat
verdere observatie noodzakelijk is ;
Overwegencle dat de beslissing door
deze beschouwingen passend is gemotiveerd en wettelijk is gerechtvaardigd ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegencle, voor het overige, dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de andere beschouwingen van
het schrijven ter staving van de voorziening, die geen grief tegen de bestreden
beslissing inhouden, verwerpt de voorZlemng.
(2) Vgl. cass., 25 november 1968 (A1·r. cass.,
1 ORO
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6 april197l. - 2e kamer.- Voorzitte1·,
de H. Louveaux, voorzitter. - Vers laggeve?·, de H . de Vreese. - Gelijkluidende
conclusie, de H. P . Mahaux, eerste advo caat-generaal.

de1· van het ande1· voe1·tuig ook een jout
heeft begaan, st1·ekt de cassatie zich niet
~tit tot de niet gec1·itisee1·de beslissing
volgens welke de ee1·ste bestuu1·de1· een
fout heeft begaan waw·voo1· hij aanspmkelijk is (2).
(BOTTEMANE , T. VAN ROY.)

1e KAMER.- 15 april 1971.
1° WEGVERKEER. INHALEN.
BESTUURDER DIE EEN LINKS AFSLAAND
VOERTUIG LINKS INHAALT. CoNCLUSIE TEN BETOGE DAT DE BESTUURDER VAN DIT VOERTUIG ZIJN MANEUVER
HEEFT UITGEVOERD ZONDER ER ZICH
VOORAF VAN TE VERGEWISSEN DAT HIJ
RET KON DOEN ZONDER GEVAAR, JUIST
TOEN HIJ GING INGEHAALD WORDEN.
- GEEN ANTWOORD. - NIET GEJ\IIOTIVEERDE BESLISSING.
2° CASSATIE. - 0MVANG . .:...._BURGERLIJKE ZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ
ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN
ONGEVAL TEN LASTE VAN DE BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG WORDT GELEGD . GEEN ANTWOORD OP DE
CONCLUSIE TEN BETOGE DAT DE BESTUURDER VAN EEN ANDER VOERTUIG
OOK EEN FOUT HAD BEGAAN. - 0ASSATIE DIE ZICH NIET UITSTREKT TOT
DE NIET GECRITISEERDE BESLISSING
VOLGENS WELKE DE EERSTE BESTUURDER EEN FOUT HEEFT BEGAAN WAARVOOR HIJ A.ANSPRAKELIJK IS.
1° Niet ngelmatig gemotivee1·d is de beslissing die de gehele aanspmkelijkheid voo1·
een ongeval ten laste legt van een best~tu1·
de1· die een links afslaand voe1·t~tig links
heejt ingehaald, zonde1· te antwoo1·den op
de conclusie van deze best~tu1·de1· ten
betoge dat de ande1·e bestu~wde1· zijn
maneuve1· had uitgevoe1·d zonde1· e1· zich
voo1·aj van te ve1·gewissen clat e1· geen
gevaar was, 1·ekening houdencle met de
ve1·tmgingsmogelijkheclen van clegenen
die hem volgden, juist toen hij ging
ingehaald w01·clen (1). (Grondwet, artikel 97 ; wegverkeersreglement van
10 december 1958, gewijzigd bij h et
koninklijk b esluit van 30 april 1963,
art. 21 en 25-2.)
2° W annee1· een a?Test dat beslist dat de
bestutwcle1· van een voe1·tuig alleen en
geheel aansp1·akelijk is voo1· de gevolgen
van een ongeval, ven•ietigd wo1·dt omdat
de 1·echte1· geen antwo01·d heeft ve1·st1·ekt
op de conclusie ten betoge dat de bestuu1·-

ARRES~ (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 januari 1970 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 25, inzonderheid 2,a,
(koninklijk besluit van 30 april 1963,
artikel 12) van h et algemeen r eglement
op de politie van het wegverkeer, gevoegd
bij het koninklijk besluit van 10 december 1958, voo1· zoveel als nodig, 25,
inzonderheid 2, a, van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968 houdende algem een reglement op de politie van het
wegverkeer, en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het vaststaat dat eiser op de
weg van Asse naar Edingen reed niet ver
van het kruispunt met de rijbaan naar
Borchtlombeek en dat hij links een file
voertuigen inhaalde, waarin verweerder
als eerste stand, toen deze laatste op het
kruisptmt naar links afsloeg, wat eep
botsing veroorzaakte, en het arrest, om
de aansprakelijkheidsvordering van ver- ·
weerder toe te wijzen en de tegenvordering te verwerpen, erop wijst « dat als
b ewezen moet worden beschouwd dat
eiser in boger b eroep (thans verweerder)
zijn richtingslichten heeft aangezet ... dat
men niet kan uitsluiten dat hij zich
enigszins naar links h eeft begeven volgens
de mogelijkheden die zich voordeden .. . ;
... dat gedaagde in hager b eroep (thans
eiser) een onnodig en ondoordacht risico
heeft genomen door heel d eze file (voertuigen) in te halen in de nabijheid van
het litigieuze kruispunt, welk risico hij
had kunnen vermijden door een paar
seconclen (achter) het voertuig van eiser
in boger beroep te wachten ; dat men
de fout, die de hoofdoorzaak van het
ongeval is, vruchteloos ergens anders zou
zoeken "•
terwijl naar luid van artikel 25-2, a,
(koninklijk besluit van 30 april 1963,
(1) en (2) Oass., 25 juni 1970 (An·. cass.,
1970, b lz. 1015); raadpl. cass., 29 maart
1971, supm, blz. 726.

-758artikel 12) van het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer, gevoegd
bij bet koninklijk besluit .van 10 december 1958, en van artikel 25-2, a, van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968,
elke bestuurder die naar links wil afslaan
mu de rijbaan te verlaten zich vooraf
ervan moet vergewissen dat hij zijn
maneuver kan aanvangen zonder gevaar
voor de andere weggebruikers, vooral
rekening houdend met de vertragingsmogelijld1eden van degenen die hem volgen ; daar de rechter niet vaststelt dat
verweerder, alvorens naar links af te
slaan, dit voorschrift van het verkeersreglement in acht heeft genomen, hij zijn
beslissing niet wettelijk verantwoordt dat
niet verweerder maar eiser voor het
ongeval aansprakelijk is (schending van
voormelde bepalingen);
tenvijl het arrest, noch door de hierboven overgenomen gronden noch door
enige andere grand, een regelmatig en
passend antwoord geeft op de conclusie
waarin eiser deed gelden « dat de eerste
rechter terecht heeft vastgesteld dat ...
Van Roy, die van plan was naar links af
te slaan in de richting van Borchtlombeek, de gebiedende· voorschriften van
het verkeersreglement niet in acht heeft
genomen ; dat artikel 25-2 hem immers
oplegde : a) er zich vooraf van te vergewissen dat hij zijn maneuver kon u.itvoeren zonder gevaar voor de andere weggebruikers en vooral rekening te houden
met de vertragingsmogelijkheden van
degenen. die hem volgden ; b) zijn voornemen duidelijk en tijdig genoeg kenbaar
· te maken; c) op een rijbaan met verkeer
in beide richti.ngen zich naar links te
begeven ; dat ... Van Roy zich helemaal
niet heeft bekommerd om de weggebruikers die hem volgden en geenszins heeft
nagegaan of iemand niet reeds aan het
inhalen was ; dat hij door even in zijn
achteruitkijkspiegel te kijken, wat hij
verplicht was te doen, zich ervan rekenschap had lnmnen geven dat het voertuig
van Bottemane kwam aangereden n,
waaruit volgt dat het arrest niet behoorlijk met redenen is omkleed (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :
vVat het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat het arrest niet antwoordt op de conclusie van eiser in zover
dam·in werd aangevoerd dat verweerder
zich niet had gehouden aan de verplichting van artikel 25-2 van het verkeersreglement, namelijk, toen hij naar links
wilde afslaan, er zich vooraf van te ver-

gewissen dat hij zijn maneuver kon uitvoeren zonder gevaar voor de andere
weggebruikers en vooral rekening te houden met de vertragingsmogelijkheden van
degenen die hem volgden, en ook niet op
de bewering dat hij niet heeft nagegaan
of iemand niet reeds aan het inhalen was ;
Dat hieruit volgt dat het m·rest zijn
beslissing niet regelmatig met redenen
heeft omkleed ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder dat er grand
bestaat tot onderzoek van het eerste
onderdeel van het middel, dat geen
ruimere cassatie kan 1ueebrengen, vernietigt het bestreden arrest behalve in
zover dit het hager beroep van verweerder heeft ontvangen en het aan eiser de
fouten ten laste legt die het v ermeldt en
die hem aansprakelijk maken ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissin.g' ; houdt de kosten
aan opclat hierover door de feitenrechter
wordt beslist; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.

15 april 1971. - 1• kamer. - Voo?'zitte?', de H. Valentin, raadsheer waarn.emend voorzitter. VeTslaggevm·, de
H . de Waersegger. - Gelijkl~tidencle conclttsie, de H. Delange, advocaat-gener~al.
- Pleite1·s, de HH. Fally en Bayart.

1•

KAllfER.-

15 april 1971.

AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST). AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VADER WEGENS DE
SCHADE VEROORZAAKT DOOR ZIJN NIET
ONTVOOC+D 1\UNDERJARIC+ KIJ\'D DAT BIJ
HEl\1 INWOONT. VERl\iOEDEN VAN
EEN FOUT ZOWEL IN DE OPVOEDINC+
VAN ALS IN HET TOEZICHT OVER DIT
KIND.

De bu?·ge7'1'echtelijlce aanspmlcelijlcheid van
de vctcle1· wegens de schade veToo?·zaalct
doo1· een o1wechtmatige dctad vctn zijn
niet ontvoogd ininde1'jm·ig kind dat bij
hem inwoont, is geg1'Dnd op een veTmoeclen van een Jo~tt zowel in de opvoeding van als in het toezicht oveT dit

-759lc·i nd (1). (Burg. Wetb., art. 1384, lid 2
en 5.)
(D., T. ECHTGENOTEN DECLERC-KUYT IN
TEGENWOORDIGHEID VAN ZIJN ECHTGENOTE B.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 10 april 1970 door bet Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1384, lid 2
en 5, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest eiser in
solidum tot betaling van schadevergoeding aan de verweerders veroordeelt in
zijn hoedanigheid van vader die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de door
zijn minderja.rige zoon veroorzaakte
schade, op grond (( dat op het ogertblik
van het ongeval D ... , met twee andere
jongens, V ... en G .. . , de namiddag was
gaan doorbrengen bij hun gemeenschappelijke vriend G ... op enkele stappen van
de ouderlijke woning; dat door deze
omstandigheid de vader de bewaring over
zijn zoon niet verloor, zelfs indien de vier
jongelui op zeker ogenblik per fiets in
de buurt " een boodschap » zijn gaan doen
pp verzoek van de moeder van G ... ; dat
het tijdelijk niet aanwezig zijn van D ...
in de ouderlijke woning en zijn verblijf
op een daar dichtbijgelegen plaats de
vader niet verhinderden toezicht te houden over zijn zoon; dat D ... niet bewijst
en zelfs niet aanbiedt te bewijzen dat hij
zijn kind goed heeft opgevoed en dat hij
zijn toezichtsverplichting behoorlijk is
nagekomen; clat de zware onvoorzichtigheden die D ... op het ogenblik van het
ongeval heeft begaan, ' terwijl hij reeds
de leeftijd van 14 jaar had bereikt,
daarentegen wijzen op ernstige leemten
in opvoeding en toezicht »,

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, daar de zoon
van eiser met twee andere jongens de
namiddag was gaan doorbrengen bij hun
gemeenschappelijke vriencl G ... en het
ongeval zich had voorgedaan op het
ogenblik dat de jongelui, op verzoek van
(1) Raadpl. cass., 8 februari 1960 (Bttll. en

PAsic., 1960, I, 640) en 12 januari 1971,
supra, blz. 452; cass. fr. crlm., 10 maart
1971 (Bttll . .cr·im.., ru·. 84, blz. 227); DE PAGE,
d. II, ru·. 974, B; DALCQ , Responsabilite
civile, d. I, m·s. 1627 tot 1635.

de moeder van G ... , ·in de buurt een
boodschap dede'n, hieruit volgt dat de
toepassingsvoorwaarden inzake de vermoede aansprakelijkheid van eiser niet
vervuld waren, vennits zijn zoon onder
het gezag en de bewaring van een derde
was gekmnen, ten deze de moeder van
G ... , en althans eiser, die heel de namiddag materieel afwezig was terwijl zijn
zoon bij goed gekende ouders van een
vriend verbleef, de daad welke tot die
aansprakelijkheicl aanleiding geeft niet
heeft knnnen. beletten en niet kan worden
veroordeeld wegens tekortkoming aan
zijn toezichtsverplichting (schending van
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek);

tweede ondenleel, de overwegingen clat
deze afwezigheid van de zoon een namiddag duurde, zelfs al wordt ze als tijdelijk
beschouwd., en dat de fietstocht in de
buurt van de ouderlijke woning plaatshacl, niet kunnen beletten d.at de bewaring op een d.erd.e is overgegaan en niet
een gebrek aan toezicht van eiser kunnen
rechtvaarcligen, en het trouwens tegenstrijdig is de' afwezigheid gedurende een
namiddag als tijdelijk te beschouwen,
alsn:tede de afwezigheid van de zoon
gedurende een namicldag vast t e stellen,
en de vader wegens gebrek aan toezicht
te veroordelen, terwijl de zoon m et insten:nning van de ouders gedurende die
namicldag weggebleven was (schending
van de artikelen 1384 van het Bmgerlijk
vVetboek en 97 van de Grondwet);
denle ondenleel, eiser in zijn regehnatig
voor de rechters in hoger beroep genomen
con.clusie betoogde dat hem geen " font
in de opvoeding kon worden vervveten
wegens een zogenaamde overtreding van
het verkeersreglement (door zijn zoon),
vennits precies de ouders v a n D ... ,
con.clnanten, htu:t zoon nooit hebben
toegestaan per fiets op een d.rukke
verkeersweg te rijden ... dat tot op de
dag van de feiten d e gedaagden in hoger
beroep (onder wie eiser) alle reden hadden
gehad om vertrouwen te stellen in de correctheid en het toezicht van Mevrouw G ...
en zich niet konden voorstellen dat zij
aan hun zoon zou vragen per fiets op een
d.rukke rijbaan te rijden, wat zijzelf nooit
aan htm kind toestonden », en het arrest,
door te beslissen dat eiser niet had
bewezen en niet had aangeboden te
bewijzen dat hij zijn kind goecl had opgevoed en zijn toezichtsverplichting behoorlijk was nagekomen, de bewijskracht van
deze conclusie heeft miskend en er in
elk geval niet regP.lmatig op heeft geant-
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1320, 1322 van het Burgerlijk vVetboek
en 97 van de grondwet);
vienle oncle1·deel, het feit dat eiser zijn
zoon nooit had toegestaan per fiets
op een drukke verkeersweg te rijclen en
dat hij aile reden had om vertrouwen te
steilen in de correctheid en het toezicht
van Mevrouw . G ... aantoont clat hij het
ongeval niet heeft kunnen beletten, zodat
het arrest uit de zware onvoorzichtigheden van zijn zoon niet wettelijk heeft
kumlen afieiden dat eiser in het toezic1lt
of de opvoeding is te kort· geschoten
(schending van de artikelen 1384 van het
Burgerlijk vVetboek en 97 van de Grandwet):
W at het eerste onclerdeel betreft :
Overwegende dat het arrest stelt dat
de omstandigheden waaraan het middel
herinnert aan eiser de bewaring over zijn
zoon niet konden ontnemen en hem niet
beletten zijn toezicht uit te oefenen ;
Overwegende dat deze feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak buiten de controls van het Hof valt ; dat
het middel, in zover het erop kritiek uitoefent, niet ontvankelijk is ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de afwezigheid van het kind gedurende een
namiddag slechts tijdelijk noemt ten
opzichte van het bewaringsrecht en de
toezichtsverplichting van eiser ; dat het
niet onverenigbaar is te beslissen dat het
kind, hoewel het tijdens de afwezigheid
van zijn vader doch met instemming van
zijn ouders bij buren is gegaan, niettemin
onder de bewaring en het toezicht van
zijn vader is gebleven ;
Dat dit onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
Wat het derde en het vierde onderdeel
samen betreft :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
enkel verklaarde, zonder aan te bieden
dit te bewijzen, dat hij zijn kind goed
had opgevoed, dat hij het nooit had toegestaan per fiets op een drukke verkeersweg te rijden en dat hij aile reden had
om te geloven dat de buurvrouw, die
toezicht hield over het kind, aan dit
laatste niet zou vragen op een dergelijke
rijbaan te rijden ;
Overwegende dat het arrest, na erop
gewezen te hebben dat eiser het bewijs
niet leverde van zijn gezegden, deze
weerlegt op grand dat, enerzijds, de

bewaring eii het toezicht over bet kind
aan eiser zijn blijven toebehoren en,
anderzijds, dat de zware onvoorzichtigheden van het kind, dat reeds de leeftijd
van veertien jaar had bereikt, wijzen op
ernstige leemten in zijn opvoeding en
zijn toezicht ;
Overwegende dat de omstandigheden
waarin een· ongeval heeft plaatsgehad en
de onvoorzichtigheid van degene die het
heeft veroorzaakt een gebrek aan toezicht
kunnen doen blijken en een slechte opvoeding kunnen aantonen ;
Dat hieruit volgt dat het arrest de
bewijskracht van de voorgelegde conclusie niet miskent; dat het zijn beslissing
regelmatig motiveert en wettelijk verantwoordt ·
Dat l~et derde en het vierde onderdeel
van het middel niet kmmen worden aangeumnen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1384, lid 2
en 5, van bet Bm·gerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doonlat het bestreden arrest eiser in
soliclttm tot betaling van schadevergoeding aan de verweerders veroordeelt in
zijn boedanigheid van vader die burgerrechtelijk aansprakelijl~ is voor de door
zijn minderjarige zoon veroorzaakte
schade, op grand « dat het tijdelijk niet
aanwezig zijn van D ... in de ouderlijke
waning en zijn verblijf op een daa.r dichtbijgelegen plaats de vader niet verhinderden toezicht te houden over zijn zoon ;
dat D ... niet bewijst en zelfs niet aanbiedt
te bewijzen dat hij zijn kind goed heeft
opgevoed en dat hij zijn toezichtsverp lichting behoorlijk is nagekomen ; dat de
zware onvoorzichtigheden die D ... op bet
ogenblik van het ongeval heeft begaan,
terwijl hij reeds de leeftijd van 14 jaar
had bereikt, daarentegen wijzen op
ernstige leemten in opvoeding en toezicht >>,
tenvijl 1° de aansprakelijkheid van
eiser, als vader die bm·gerrechtelijk aansprakelijk is voor 'zijn minderjarige zoon,
enkel hierop gegrond is dat hij de hem
door de ouderlijke macht opgelegde toezichtsverplichting niet is nagekomen
(schending van artikel 1384 van het
Burgerlijk Wetboek);
2° nu het arrest uit dezelfde feiten,
namelijk de zware onvoorzichtigheden die
de zoon van eiser heeft begaan, het gebrek
aan toezicht en de tekortkoming in de
opvoeding afleidt, hieruit volgt dat niet
kan worden nagegaan of het arrest diezelfde feiten enkel als gebrek aan toezicht
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de vader afwezig was op het ogenblik van
de feiten en de zoon, met zijn toestemming, bij vrienden was (schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en 1384
van he.t Burgerlijk Wetboek) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de vader voor de
schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad van zijn niet ontvoogd minderjarig kind dat bij hem inwoont, gegrond is op een vermoeden van een fout
zowel in de opvoeding van als in het toezicht over dit kind;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt ;
W at b et tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de vaststelling van
ernstige leemten in de opvoeding van de
zoon van eiser volstaat om de bestreden
beslissing wettelijk te verantwoorden ;
Dat derbalve bet tweede onderdeel van
het middel niet ontvankelijk is bij gebrek
aan belang;
Overwegende dat de verwerping van
de voorziening alle belang ontneemt aan
de door eiser tegen zijn ecbtgenote,
B ... , gedane oproeping in tussenkomst
tot bindendverklaring van het arrest;
Om. die redenen, verwerpt de voorziening en de vordering tot bindendverklaring van het arrest ; veroordeelt eiser in
de kosten.
15 april 1971. - 1e kamer. - Voo?' zitte?·, de H. Valentin, raadsbeer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H . Busin. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Delange, advocaat-generaal. - Pleite?', de H. Houtekier.

1e

KAMER.-

15 april 1971.

CASSATIEMIDDELEN.

BuRGER LIJKE ZAKEN. MIDDEL AFGELEID
UIT DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE CONCLUSIE. RECHTER DIE BESLIST HEEFT OVER RET BIJ
CONCLUSIE VOORGESTELD MIDDEL ZO ALS HIJ HET HAD MOETEJ>l" DOEN INDIEN
HIJ, ZOALS AANGEGEVEN, DE CONCLUSIE
NIET MISKEND HAD . MIDDEL VAN
BELANG ONTBLOOT.

In bu1·ge1'lijlce zaken is van belang ontbloot
het cassatiemiddel ajgelcid ttit de miskenning van de bewijskmcht van de
conclusie van een pa1·tij, wannee1· de
1'echte1· ove1· het bij conclusie voo?'gesteld
middel beslist heejt zoals hij het had
moeten doen, indien hij, zoals aangegeven, de conclusie niet mislcend had (1) .

(eARLIER D'ODEIGNE EN LITISCONSORTEN,
~·. WEGENFONDS.)

ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 6 mei 1970 door het Hof van
beroep te Luik gewezen (2) ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1319 tot 1322 van
bet Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
doo?'dat het bestreden arrest beslist dat
er geen gTond bestaat om een vergoeding
wegens depreciatie van de niet onteigende
delen toe te kennen ; dat volgens de
gronden die deze beslissing bepalen,
enerzijds, de vermindering van het eigendom met een tiende van zijn oppervlakte
op zichzelf geen depreciatie van het overblijvende geheel kan meebreJ1gen, daar
deze ontneming het geheel niet schaadt
en de verhoudingen tussen het park en
h et kasteel even harmonisch blijven,
anderzijds, in strijd met de hoofdgrief
van de eisers, het bestaan van de autoweg
voor het eigendom geen stoornissen meebrengt die aanzienlijk grater zouden zijn
dan de normale nabuurschapshinder,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, de eisers de
minderwaarde van de overblijvende delen
in hoofdzaak toeschreven aan de aantasting door de autoweg van de afzondering en de rust van het eigendom en zich
slechts op bet criterium van de bovenmatige nabuurschapsstoornissen beriepen
om een argumentatie van verweerder te
weerleggen ; het bestreden arrest, door
dcze laatste bescbouwingen voor hun
boofdgrief te houden, de conclusies van
de eisers uitlegt op een wijze die onvere- ·
nignaar is met htm bewoordingen en aldus
de bevvijskracht ervan miskent (schending
(1) Cass., 10 mei 1969 (A1'1· . cass., 1969, .
biz. 874) en 18 januari 1971 , sup?'a, biz: 480.
(2) J ott1'na l des t1·ibunaux, 1971, biz. 442 en
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Bmgerlijk Wetboek);
tweecle oncle?·deel, door zich ertoe te
beperken h et b estaan te ont k ennen van
een minclerwaarde van de overblijvende
delen ten gevolge van de ontneming
op zichzelf of van bovenmatige nabum·schapsstoornissen, het a.rrest niet
antwoorclt op h et middel dat de eisers
hebben afgeleicl uit een minderwaarde
voortvloeiende uit een aanzienlijke aantasting van d e afzondering en van de
rust van een tot waning besteind eigendom in een plattelandsstreek, zodat
de feitenrechter de verplichting niet is
nagekomen zijn beslissing naar de eis
van de wet m et redenen te omkleden
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

Overwegende dat de eisers bij conclusie
hun aanspraa.k op een vergoecling voor
de depreciatie v an het niet onteigend
deel van hun eigendmn rechtvaardigden
op grand d at de waarde van het goecl,
die hoofclzak elijk voortvloeide uit h et
feit dat b et als waning d iende in een
plattelandsstreek, aanzienlijk zou worden
verminderd door de om11iddellijke nahij heid van d e autoweg die langs de rand zal
lopen en door het v erdwijnen van h et
dichte kreupelbos dat zorgde voor de
afzondering en de rust ervan ;
Overwegende dat h et arrest, dat eerst
onderzoekt of de uitvoering van de werken aan de eisers nadeel zou k u nnen
herokkenen, r ekening houdend met het
landelijk k arakter van h et eigendom en
met de streek waarin het gelegen is, erop
wijst dat de onteigencle strook grond op
300 meter van lum w oning ligt, d at d e
autoweg wordt aangelegd in uitgraving ,
dat de eiser s op de rand van hun goed
een r ij bomen kunnen planten en clat er
overigens op die plaats nog v eel bomen
zijn blijven staan, dat in die omstandigheden de hinder of stoornissen van nabum·schap niet lastig, abnormaal of
bovenmatig zijn ; dat h et a rrest, d at
vervolgens n agaat in welke m ate de ontneming h et niet onteigende deel in
waarde zou kunnen doen dalen, preciseert da.t dezelfde redenen gelclen voor
de depr eciatie van h et overblijvende
geheel en bovendien doet opmerken d at
de ontneming, die b etrekkelijk weinig
b elangrijk is en op h et uiteinde van h et
domein geschiedt, het gebeelniet schaadt ;
Dat uit deze gronden volgt clat bet
arrest stelt d at de door verweerder verrichte ontneming geen afbreuk doet aan
d e woonbestemming van het eigendom,

gelet op de afstand die haar scheidt van
de waning, de p laats waar d e autoweg
wordt aangelegd en de mogelijkheid om,
zonder de harmonische verhoudingen van
het geheel t e schaden, opnieuw de rij
bomen te planten die voor de afzonclering
en voor de rust ervan zorgt ;
Dat a ldus h et arrest passend en volledig
antwoordt op de conclusies van de eisers
zoals deze laatsten ze uitleggen ;
Dat derhalve de omstandigheid dat het
arrest een v erweer dat subsidiair zou zijn
voorgedragen ten om·echte hoofdverweer
noemt, de eisers geen nadeel k a n berokk enen ;
Dat bet middel niet kan worden aangenomen;
. 01n die r edenen , verwerpt de voorzienmg; veroorcleelt de eisers in de kosten .
15 april 1971. - 1e k a.mer. - Voo?·zittm·, de H . Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve?·slaggeve?·, de
H. Busin. - Gelijkhticlencle conclu.sie, de
H. Delange, advocaat-generaal. - Plei te?·s, de HH. Philips en Fally.

2e

KA lVIER. -

19 april 1971.

1o VONNISSEN EN ARRESTEN .
STRAFZAKEN . EED . DooR DE
ONDERZOEKSRECHTER
AANGESTELDE
DESKUNDIGE.
VERHOOR
OP DE
TERECHTZITTING VAN HET VONNI SGERECHT. DESKUNDIGE DIE ZICH NIET
ERTOE
BEPERKT
VERS LAG
U IT
TE
BRENGEN OVER DE UITSLAG VAN ZIJN
VROEGER OPDRACHT, MAAR V OOR DIT
GERECHT ALS DESKUNDIGE OPTREEDT.
GETUIGEN- EN DESKUNDIGENEED
VEREIST .

2°

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN . GETUIGENIS VAN EEN
DESKUNDIGE VOOR DE POLITIERECHTBAJ\TK NIETIC+ WEGENS H ;ET ONTBREKEN
VAN DE VEREISTE EEDAFLEC+GIN G. NIETI GHEID VAN HET VONNIS VAN DE
POLITIERE CRTBANK . RECHTER IN
HOGER BEROEP DIE HET ONWETTELIJK
AFGENOJ\iEN GETUIGEN I S NIET HEEFT
GEWEERD. NIETIGHEID VAN HET
OP HET HOGER BEROEP GEWEZEN VONNIS .

3°

CASSATIE . OMvANG. S T RAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVOR DERIN G.
VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE. VERNIETIGING VAN DE
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BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. BRENGT DE VERNIETIGING MEE VAN
DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING,
ONGEACHT DE NIET-ONTVANKELIJKHEID
V .AN DE VOORZIENING TEGEN DEZE
BESLISSING.

het vonnisge1·echt tegelijkertijd de eed
als getuige en als deslcundige a fieggen,
inclien hij zich niet e1·toe bepe1·lct e1·
ve1·slag uit te b1·engen over cle uitslag
van zijn v1·oege1·e opd1·acht, mcta1· tevens
opt1·eedt als deslctmdige (1). (Wetb. van
strafv., art. 44, li<;l 2, en 155.)

4°

CASSATIE. 0MV.ANG. STR.AFZAKEN . BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BEKL.A.AGDE.- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STR.AFVORDERING.- DIENTENGEVOLGE
VERNIETICHNG VAN DE EINDBESLISSING
OP D m BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
INGESTELD TEGEN DE BEKL.A.AGDE .

5°

CASSATIE . 01\fV.ANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN. VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE. VERNIETIGING VAN
DE BESLISSINGEN OP DE TEGEN HEM
INGESTELDE STRAF- EN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERINGEN.
VERNIETIGING DIE NiffiT LEIDT TOT DIE VAN DE
EINDBESLISSING OP DE DOOR HEJVI
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING, WAARTEGEN HIJ ZICH NIET
OF ONREGELMATIG IN CASSATIE HEEFT
VOORZIEN.

2° Wannee1· een vonnis van de politie1·echtbanlc nietig ts op gmnd dat een
deslcttndige te1· te1·echtzitting gehoord
we1·d, zonde1· de veniste eed te hebben
afgelegd, is oolc nietig het vonnis van
de co?Tectionele 1·echtbanlc dat, 1·echtdoende in hoge1· be1·oep, deze nietigheid
oven~eemt doo1· de onwettelijlc afgenomen
getuigenis niet te we1·en (2). (Wetb. van
strafv., art. 44, lid 2, 155 en 176 .)

6o CASSATIE. -

O M:vANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVOR DERINGEN.- BESLISSING WAARBIJ DE
AANSPRAKELIJRHEID VOOR EEN ONGE VAL TUSSEN DE BEIDE DADERS WORDT
V;E:RDEELD EN WAARBIJ VERKLA.ARD
WORDT :OAT DE VERZEKERAAR VAN EE:N
VAN HEN GEHOUDEN IS IN DEZELFDE
MATE .ALS ZIJN VERZEKERDE.- VOOR ZIENING VAN DE BEIDE DADERS. VERNIETIGING VAN DE BESLISSINGEN OP
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN
INGESTELD TEGEN DE BEIDE DADERS.
-VERNIETIGING DIE NIET L E IDT TOT
DIE VAN DE EINDBESLISSING OP DE
DOOR DE VERZEKERAAR INGESTELDE
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING,
WAARTEGEN DEZE ZICH NIET OF ONREGELMATIG IN CASSATIE HEEFT VOORZIEN.

3° De ve1·nietiging, op de voo1·ziening van
de belclaagde, van de beslissing op de
stmjv01·de1·ing brengt de ve1·nietiging
mee van de niet definitieve beslissing op
de bu1·geTlijlce 1·echtsv01·de1·ing, ongeacht
de niet-ontvanlcelijkheid van de voo?·ziening tegen deze beslissing (3).
4° De vernietiging, op de niet bepe1·kte
voo1·ziening van de belclaagde, van de
vemo1·delende beslissing op de st1·ajvorde1·ing b1·engt de ve1·nietiging mee van
de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde bU1·1Je?"lijke nchtsvorde1·ing, die
het gevolg is van de ee1·ste (4).
5° De ve1·nietiging, op de voo1·ziening van cle
belclaagcle, van de beslissingen op cle
tegen hem ingestelde st1·aj- en btwge?"lijke
1·echtsvo1·de1·ingen bnngt de ven~ietiging
niet mee van de eindbeslissing op de
doo1· hem ingestelde btwge?"lijke 1·echtsvo1·de1·ing waa1·tegen hij zich niet of
om·egelmatig in cassatie heeft voorzien (5).

De doo1· de onde?·zoeks1·echte1· aangestelde
des!vtmdige moet te1· te1·echtzitting van

6° De ve1·nietiging, op cle voo1·zieningen van
de beide dade1·s van een ongeval, van de
beslissing op de tegen hen ingestelde
btwge?"lijlce 1·echtsvorcle1·ingen waa1·bij de
aanspmkelijkheid wo1·dt ve1·deeld en bijgevolg ve1·klam·d wordt dat de ve1·zekema1·
van een van de beide dade?·s gehottden
is in dezelfde mate als zijn ve?·zeke?·de,
b1·engt de ve1·nietiging niet mee van de
eindbeslissing op de do01· deze ve1·zelce-

(1) Cass., 17 mei 1965 (Bttll. en PAsiC.,
1965, I, 997); raadpl. cass., 21 januari 1969
(A1T. cass., 1969, biz. 495).
(2) Raadpl. cass., 12 februari 1968 (A1-r.
ca88., 1968, biz. 780), 3 november 1969 (ibid.,
1970, biz. 223) en 2 februari 1970, tweede en
derde zaak (ibid., 1970, biz. 498) .

(3) en (4) Cass., 18 januari 1971, sttpm,
biz. 475; raadpl. cass., 1 maart 1971, sttp1·a,
biz. 618; 23 maart 1971, sup1·a, biz. 705, en
5 april 1971, sttp1·a, biz. 740.
(5) Cass., 4 november 1968 (A7T. cass.,
1969, biz. 256) ; vgl. cass., 22 oktober 1969
(ibid., 1970, biz. 182).
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1·am· ingestelde btt1·ge1'lijlce 1'echtsvo1·de1'ing, waa1'tegen hij zich niet of om·egelmatig in cassatie heejt voo1·zien ( 1) .
(GENET, T. BLEROT, ROUVROY EN LANDSBOND DER CHRISTELIJKE J\ffiTUALITEITEN; BLEROT EN ROUVROY, T. GENET.)

II. Wat betren de voorziening van
Genet, beklaagde, in zover zij gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvorderingen, tegen hem ingesteld
door Elisabeth Blerot en door Rouvroy
Paul, burgerlijke partij, en wat betreft
de voorzieningen van laatstgenoemden,
d1: tegen dezelfde beslissingen gericht.
Zl.Jll:

ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, de 1se september 1970 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Doornik ;
I. vVat b etreft de voorzieningen van de
eisers Genet en Elisabeth B lerot, beklaagden, in zover zij gericht zijn tegen de
beslissingen op de strafvorderingen die
tegen hen zijn ingesteld ;
Over het 1niddel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 43,
4'!, 155, 189 en 190 van het vVetboek
van strafvordering en 97 van de Grandwet:
OverwegeFde dat, volgens de vermeldingen in het proces-verbaal van de
terechtzitting gehoucl.en op 14 januari
1970 door de Politierechtbank te Antoing,
de heer Claeyssens aan wie de onderzoeksrechter opdracht had gegeven een deskun digenonclerzoek te verrichten, door de
r echtbank verzocht werd om de dubbele
eed als getuige en als deskundige af te leg gen, maar dat de bewoordingen waarin de
desktmdigeneed wercl afgelegd in de vermeldingen noch van het genoemd procesverbaal, noch van het beroepen vonnis
voorkomen ; dat het Hof aldus in de
onmogelijld1eid verkeert zijn toezicht uit
te oefenen op de wettelijkheid van die
substantiele form.aliteit ;
Overwegende dat voornoemde Claeyssens in zijn getuigenis niet aileen uitleg
heeft gegeven betreffende de feiten die
hij had vastgesteld, maar eve11eens bijkon1.ende inlichtingen en technische adviezen heeft verstrekt, zodat hij voor het
gerecht dat h em heeft gehoord, is opgetreden als deskundige ;
Overwegende dat het vonnis de aldus
onwettelijk afgenomen getuigenis niet
heeft geweerd uit de gegevens waarop het
berust, zodat het de nietigheid van de
beroepen beslissing h eeft overgenomen ;
(1) Raadpl. cass ., 4 november 1968, in de
voorgaande noot geciteerd.

Overwege11.de dat deze beslissingen hetzij tot de verdaging van de uitspraak,
hetzij tot d e toekenning van een pro viswnele vergoeding beperkt blijven en
voor h et overige een deskundigenonderzoek bevelen ; dat die beslissingen geen
eindbeslissingen in de zin van artikel 416
van het vVetboek van strafvordering zijn;
dat zij geen uitspraak doen over een
geschil inzake bevoegdheid ;
Dat de voorzieningen dus voorbarig
en derhalve niet ontvankelijk zijn ;
Overwegende echter dat de vernietiging
van de beslissingen op de strafvorclering
de vernietiging meebrengt van de niet
definitieve beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorcleringen, die het gevolg zijn
van de eerste, hoewel de voorzieningen
niet ontvankelijk zijn krachtens voornoemd artikel 416 van het Wetboek van
strafvordering ;
III. 'Vat betreft de voorziening van
Genet, beklaagde, in zover zij gericht is
tegen de beslissing op de bmgerlijke
rechtsvordering, tegen hem ingesteld door
de verweerder, de Lanclsbond der Christelijke Mutualiteiten, en wat betreft de
voorziening van Elisabeth B lerot, beklaagde, in zover zij gericht is tegen de
beslissing op de btu'gerlijke rechtsvorclering t egen haar ingesteld door Genet :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissingen op de strafvorderingen de
vernietiging meebrengt van de eindbeslissingen op de btu'gerlijke rechtsvorderingen, welke laatste het gevolg zijn v&n
de eerste;
IV. Wat betreft de voorzie.ning van
Genet, bmgerlijke partij, in zover zij
gericht is tegen de beslissing op de btu'gerlijke rechtsvorderjng door hem ingesteld tegen Elisabeth Blerot :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slam1, niet
blijkt dat de voorziening betekend werd
aan de partij waartegen zij gericht is ;
Dat zij derha.lve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing, in zover zij u_itspraak cloet
op de strafvorderingen ingesteld tegen
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de eisers Genet en Elisabeth Blerot, op
de burgerlijke rechtsvorderingen tegen
h en ingesteld en in zover zij uitspraak
doet op de burgerlijke rechtsvorderingen
van de eisers Blerot en Rouvroy, en over
de kosten, behalve echter in zover zij ver k laart dat cJe verweer<1er de Landsbond
der Christelijk Mutualiteiten, t·wee tiende
van de door hem geled.en schade moet
dragen en in zover zij verklaart dat Genet
de kosten van zijn eigen schade moet
dragen ten belope van ten minste acht
tiende ; verwerpt de voorzieningen voor
het overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt de eiser Rouvroy in de kosten
van zijn voorziening ; veroordeelt de
eisers Genet en Blerot en de verweerder
de Landsbond· der Christelijke Mutualiteiten elk tot een zesde van de overige
kosten ; laat de overige kosten ten laste
van de Staat ; verwijst de aldus beperkta
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Bergen, zitting houdende in hager
beroep .

19 april 1971. - 2° kamer. - Voo1'zitte1', de H. Perrichon, raadsheer waa.r nemend voorzitter. Vm·slaggeve1·, de
H. Clason.- Gelijlchtidende conclusie, de
H. Colard, advocaat -generaal.

2e KAl\IER . -

19 april 1971.

1o WEGVERKEER. - vVEGVERKEERsREGLEMENT VAN 14 l\1AART 1968, AR~'I
KEL 43 . - GEBRUIK VAN LICHTEN. STILSTAAND OF STATIONEREND VOERTUIG. - 0PENBARE VERLICHTING DIE
IIET lliOGELIJK MAAKT IIET VOERTUIG
VAN OP ONGEVEER IIONDERD METER
DUIDELIJK 'J'E ZIEN OP IIET OGENBLIK
DAT IIET VOERTUIG TOT STILSTAND
WORDT GEBRACIIT OF WORDT GESTATIONEERD . ZICIITBA,ARIIEID VERVOLGENS BEPERKT TOT l\UNDER DAN
ONGEVEER HONDERD METER. - GEEN
OVERMACHT. GEEN VRIJSTELLING
VAN DE VERPLICIITING IIET VOERTUIG
DOOR LICIITEN TE SIGNALEREN.

LEGD. - RECIITER DIE O~TWETTELIJK
BESLIST IIEEFT DAT DE VERWEERDER,
BESTUURDER VAN IIET ANDER VOERTUIG, GEEN MISDRIJF HEEFT BEGAAN.
- 0ASSATIE VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE BESTUURDER VAN RET EERSTE
VOERTUIG VEROORDEELD WORDT TOT
DE VOLLEDIGE VERGOEDING VAN DE
SCHADE AAN RET TWEEDE VOERTUIG
EN DE BURGERLIJKE RECIITSVORDE RINGEN VAN DE EERSTE BESTUURDER
EN ZIJN VERZEKERAAR TEGEN DE BESTUURDER VAN HET TWEEDE VOERTUIG
WORDEN AFGEWEZEN. - 0ASSATIE DIE
ZICII NIET UITSTREKT TOT DE BESLISSING DAT DE BESTUURDER VAN RET
EERSTE VOERTUIG EEN FOUT HEEFT
BEGAAN WAARVOOR IIIJ AANSPRAKELIJK
IS.

3° GERECHTSKOSTEN. -

STRAFZAKEN . 0ASSATIEGEDING. VOOR ZIENING VAN DE BEKLAA,GDE.- BETE KENING VAN DE VOORZIENING VAN RET
OPENBAAR l\UNISTERIE.- KOSTEN VAN
DEZE BETEKENING TEN LASTE VAN DE
ElSER.

1° I ndien het gebntilc van lichten om een
stilstaand of een statione1·end moton·ijtttig te signale1'1?on tussen het vallen van
de avond en het aanb1·elcen van de dag
niet ve1'Plicht is wannee1· de openbm·e ve?'lichting het mogelijlc maalct dit voe?'tttig
van op ongevee1· honde1·d mete1· dttidelijlc
te zien, vclgt hientit niet dat men,
behalve in geval van ove1'1nacht, een voe1' tttig ongesignalee1·d 11wg laten stilstaa,n
of stationm·en, wannee1· de openbm·e ve1'lichting ttitvalt of niet mee1· toelaat het
voe1·tuig duidel~jlc op ongevee1· honde?·d mete1· te zien {1). (VVegverkeers r eglem.ent van 14 maart 1968, a.r t. 43,
nrs. 1 en 3.)

2° De cassatie van de beslissing waa1·bij
alle actnspmlcelijlcheid voo1· een ongeval
ten lctste wo1·dt gelegd van de besttttt1'de1' van een voe?'tttig en de btwgedijlce
?'echtsvo?'de?·ingen van deze besttttwde1· en
zijn ve1·zelce-raa1· tegen de bestuu1·der van
het tweede voe1·tuig wo?'den ajgewezen,
omclat de 1·echte1' onwettelijlc beslist heeft
dctt deze bestuw·de1· geen miscl?·ij.f heeft
begaan, st·relct zich niet ttit tot de
beslissing dat de bestttu1·de·r van het

20 CASSATIE. -

0MVANG. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECH'J'SVOR DERINGEN. BESLISSING WAARBIJ
ALLE AANSPRAKELIJKIIEID VOOR EEN
ONGEVAL TEN LASTE VAN DE BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG WORDT GE -

(1) Raadpl. cass., 20 mei 1963 (Bttll. en

PAsrc., 1963, I, 1000) en 19 febrnari 1!Jti8
(A1·r . cass., 1968, biz. 768). Zie ook VAN
RoYE, Code de la ci1'Culation 1'0ttiie1·e, nrs . 1269
en volg.

-766 ee1·ste voe1'tttig een fottt heeft begaan
waa1·voo1· hij aanspmlcelijlc is (1).
3° T-Vannee1· in stnifzalcen de belclaagcle zijn
voo1·ziening aan het openbcta1' ministe1·ie
heeft cloen betelcenen, moeten cle lcosten
van cleze betelcening te zijnen laste wonlen
gelaten, zelfs inclien zijn voo1·ziening
tvonlt aangenomen (2).
(SOYEZ EN ONDERLINGE VERZEKERINGS KAS
<< DE '
SOCIALE
VOORZORG »,
T. MEVIS.)
ARREST

(ve1·taling) .

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 september 1970 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Bergen ;
I. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de strafvordering ingesteld tegen verweerder :
Overwegende dat de eisers niet bevoegd
zijn om zich in cassatie te voorzien tegen
de vrijspraak van verweerder ;
II. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de strafvordering die tegen de eiser Soyez is ingesteld,
en tegen de beslissingen op de bmgerlijke
rechtsvorderingen :
Over het middel , afgeleid nit de schending van de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek, 27 -1, lid 2, 43-1 en 43-3
van het koninklijk besluit van 14 maart
1968 houdende algemeen reglement op
de politic van het wegverkeer, 1382 en
1383 van bet Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
clom·clat, na de eiser Soyez tot een enkele
straf te hebben veroordeeld wegens overtreding van de artikelen 10, lid 3, en
27 -1, lid 1 en 2, van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968, het bestreden
vonnis de verweerder Mevis heeft vrijgesproken van de overtredingen van de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek en 43-1 van het koninklijk besluit
van 14 maart 1968, Mevis van vervolgingen heeft ontslagen, zonder kosten, en
de eiser Soyez heeft veroordeeld in de
kosten van de strafvordering in beide
(1) Raadpl. cass., 12 oktobet' 1970 en
29 maart 1971, supm, blz. 138 en 726 en de
arresten waarvan sprake in noot 3 onder bet
eerste van die arresten.
(2) Cass., 9 september 1968 (A1'1'. cass.,
1969, b lz . 26); raadpl. cass., 5 april 1971,
sttpm, blz. 740 .

instanties en, rechtdoende op de bm'gerlijke rechtsvorderingen, de eiser Soyez
alleen aansprakelijk heeft verklaard, hem
op de burgerlijke rechtsvordering van
Mevis veroordeeld heeft,. de onbevoegdheid van de strafrechter heeft vastgesteld
om kennis te nemen van de burgerlijke
rechtsvordering van de eiser Soyez en
van de eiseres, de naamloze vennootschap
De Sociale Voorzorg, de kosten in beide
instanties van hun respectieve rechtsvorderingen te hunnen laste heeft gelaten,
op grand dat de verlichting van de voertuigen die op de openbare weg stilstaan
of stationeren tussen het vallen van de
avond en het aanbreken van de dag
geregeld is bij artikel 43 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer, waarvan nt.umner 3 van het gebruik
van de in de nu1n1ners 1 en 2 voorziene
lichten vrijstelt, wanneer de openbare
verlichting toelaat het voertuig van op
ongeveer 100 meter duidelijk te zien ; dat
aan Mevis niet als fout kan worden aangerekencl dat alle lichten van zijn wagen uitgeschakeld waren op het ogenblik van
het ongeval, toen wegens de regen, zijn
onverlichte wagen, op de reglementaire
afstand van 100 meter niet meer zichtbaar was; dat men aldus van de bestum'der van een voertuig dat stationeert onder
de omstandigheden bepaald bij artikel 43 -3, zou eisen dat hij ter plaatse
blijft en er steeds voor zorgt zo nodig
de standlichten in te schakelen ingeval
de zichtbaarheid momenteel mocht verIninderen ten gevolge van een zelfs toevallig uitgaan van de openbare verlichting of van een plots opkomen van mist
of van een sneeuw- of regenval, wat
elke bestaansreden en elk nut zou ontnemen aan de mogelijkl-1eid die bij artikel 43 -3 wordt gelaten; dat hier sprake
is van de verplichting om na te gaan hoever de zichtbaarheid van het voertuig
onder een openbare verlichting reikt op
het ogenblik van het stationeren en niet
om de later mogelijke vermindering van
deze reikwijdte te voorzien, dat clientengevolge de bestuurder van een voertuig
dat op het ogenblik waarop het gestationeerd wordt, onder de openbare verlichting op ongeveer 100 meter zichtbaar
is, artikel 43 van het atgemeen reglement
op de politie van het wegverkeer niet
overtreedt, niettegenstaande enig ongeva.l
of alle latere omstandigheden waaronder
die afstand wordt verminderd, en dat,
wanneer deze omstandigheden zich voordoen, dat voertuig, dat regelmatig zonder
lichten aldus is gestationeerd, een voorzienbare hinderniR is :
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-767tenvijl artilwl 43-3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer aan de weggebruiker slechts een
mogelijkheid laat, waarvan hij vrij op
eigen volle verantwoordelijkheid a l dan
niet gebruik maakt, maar die hem er in
geen geval van ontslaat voorzichtigheid
en voorzorg aan de dag te leggen, noah
derhalve zelfs toevallige omstandigheden
te voorzien, zoals de verandering van
weersomstandigheden die de 'zichtbaarheid van zijn stationerend voertuig kan
be!nvloeden en de verplichting met zich
brengen, om zulks in voorkomend geval
te vethelpen door het gebruik van de
lichten bepaald bij de nummers l en 2 van
genoemd artikel 43, en terwijl aldus de
vrijspraak van de verweerder Mevis, zijn
niet-aansprakelijkverklaring en de verldaring dat de eiser Soyez aansprakelijk
is voor het ongeval, nu deze beslissingen
berusten op een verkeerde interpretatie
van de rechten en verplichtingen van de
weggebruiker die zijn voertuig onder de
bij artikel 43-3 bepaalde voorwaarden
stationeert, niet naar de vereisten van
de wet zijn verantwoord :
Overwegende dat het vonnis niet is
bestreden voor zover het een straf uitspreekt wegens de telastleggingen die het
tegen eiser bewezen verldaart, en inzonderheid in zover het erop wijst dat deze
1net een overdreven snelheicl heeft gereden gelet op de beperkte zichtbaarheid
waarover hij ten gevolge van de weersomstandigheden beschikte ;
Overwegende dat het vonnis beslist clat
verweerder de bepalingen van artikel 43
van het Wegverkeersreglement niet heeft
overtreden en derhalve geen enkele fout
heeft begaan, en zulks op grond aileen
dat de gebruiker van de openbare weg,
die zijn voertuig tussen het vallen van
de avond en het aanbreken van de dag
zonder lichten heeft gestationeerd op een
plaats waar de openbare verlichting het
mogelijk maa.kt het voertuig van op
ongeveer 100 meter duidelijk te zien, niet
verplicht zou zijn bij veran dering van
omstandigheden waardoor de zichtbaa.r heid wordt verminclerd, zich te verge"rissen of zijn voertuig nog van op dezelfde
afstand zichtbaar is dan wel het door
middel van lichten te signaleren ;
Overwegende dat die verordenende
bepaling de gebruiker van de openbare
weg weliswaar ontslaat van de verplichting zijn voertu ig door middel van lichten
te signaleren, wanneer de openbare verlichting toelaat dit voertuig op ongeveer
100 meter duidelijk te zien, maar dat ze

geval van overmacht, zijn voertuig ongesignaleerd door middel van lichten te
laten, wanneer de opt:Jnbare verlichting
uitvalt of wanneer ten gevolge van de
weersomstandigheden de zichtbaarheid
tot minder dan ongeveer 100 meter wordt
verminderd ;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende voor het overige dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in
acht genomen zijn en dat de beslissing
overeen komstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het uitspraak doet
op de burgerlijke rechtsvorderingen, met
handhaving evenwel van de beslissing dat
de eiser Soyez een fout heeft begaan die
hem aanspra.lwlijk stelt, en in zover het
over de kosten uitspraak doet ; verwerpt
de voorziening voor het overige ; beveelt
dat van het thans gewezen arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk ven'lietigde beslissing; laat
ten laste van de eisers de kosten van de
betekening van htm voorziening aan het
openbaar ministerie ; veroordeelt ieder
van de eisers in een zesde van de overige
kosten en de verweerder in het overige
van de genoemde kosten ; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Charleroi, zitting houdende
in hoger beroep.
19 april 1971. - 2e kamer. - Voo7·zitte7·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve7·slctggevm·, de
H. Clason. - Gelijkhticlencle concht8ie,
de H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. De Bruyn.

2° KA,MER. -

19 april 1971.

I o VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRA.FZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. EESOHIKKENDE GEDEELTE. - BEGRIP.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. UITLEGGING. - BESLISSINGEN OP DE
STRAFVORDERING EN DE BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING. - REDENEN DIE
ELKAAR UITLEGGEN.
3o

RECHTERLIJK GEWIJSDE.
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REOHT'SVORDERING.- EERSTE ARREST WAARBIJ DE BEKLAAGDE ALLEEN AANSPRA-

-768GEVOLGEN
VAN EEN
ONGEVAL EN
EEN DESKUNDIGENOl\TJJERZOEK WORDT
BEVOLEN OM :.;/E OMVANG VAN DE
DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ GELEDEN SCHADE
VAST TE STELLEN.
BEKLAAGDE DIE NA HET DESKUNDIGENONDERZOEK OPNIEUW DE OMYANG VAN ZIJN AANSPRAKELIJKHEID
BETWIST.- TWEEDE ARREST WAARBIJ
DIT YERWEERMIDDEL WORDT YERWORPEN OP GROND VAN HET GEZAG VAN
GEWIJSDE VAN HET EERSTE ARREST.WETTELIJKHEID
0

1° Elke beslissing van de 1·echte1· ove1· een
betwist punt vo1·mt een beschiklcende
gedeelte, onve1·schillig de JJlaats waa1·
deze beslissing in de telcst van het vonnis
of het an· est voo1·lcomt ( 1).

2° Dam· elke beslissing van de 1·echte1· in
haa1· geheel moet w01·den genomen,
moeten de 1·edenen van een beslissing
op cle stmjvo1·de1·ing en de bw·ge1·lijke
1·echtsvo?·cle·r ing ellcam· ttitleggen (2).
3o Inclien een ee1·ste vonnis de belclaagde
alleen aanspralcelijlc heejt ve1·klaa1·d voo1·
de gevolgen van een ongeval en een
deshmcligenonderzoek heeft bevolen teneinde cle omvang van cle door de btwge?·lijlce pa1·tij geleclen schade vctst te stellen
en de belclactgde na het deshmdigenonde?'ZOelc opniettw de omvang van zijn
aansprakelijlcheid betwist, venve1·pt het
hof van be?"oep wettelijlc clit ve?·weeTmiddel cloo1· in zijn tweecle an·est te stetmen
op het gezag vcm gewijsde van het ee1·ste
mTest (3).
(SEGRETARIO,
LANDSBOND
LITEITEN,
SCHAPPI.J «

T. INGRASCI, SAN FILIPPO,
DER CHRISTELIJKE :i VIUTUAEN
VERZEKERINGSMAATL'ABEILLE ll.)

de strafvordering heeft verworpen en de
· afstand heeft gedecreteerd van eisers
voorziening, in zover zij gericht was tegen
de niet definitieve beslissingen op de
bm·gerlijke rechtsvorderingen;
Overwegende dat de voorziening
slechts betrekking heeft op de beslissingen
op de burgerlijke rechtsvorderingen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 416 van het W etboek van strafvordering, 1382 van het Bmgerlijk ·wetboek,
van de bewijskracht en van de lu·acht
van gewijsde van het arrest van 3 mei
1968,
cloordat de bestreden arresten eiser
hebben veroordeeld, het eerste, om aan
de verweerders verschillende provisionele
bedragen te betaleu en, bet tweede, om
aan dezen de beclragen van 2.087.330 fr.
en 244.198 frank als hoofdsom te betalen
ter vergoeding van de algehele schade
door hen geleclen ten gevolge van een
verkeersongeval waarvoor eiser strafrechtelijk aansprakelijk verklaard is en
deze beslissingen hierop hebben gesteund
dat eiser aileen aansprakelijk was voor
het ongeval, zonder echter te antwoorden
op eisers conclusie waarin deze beweerde
dat de aansprakelijkheid voor het ongeval
en zijn schadelijke gevolgen voor het
grootste deel althans berust bij de eerste
v erweerder, die de fout heeft b egaan niet
tijdig, zoals artikel 25-2-b van het wegverkeersreglementen h et hem oplegde,
zijn voornemen te hebben kenbaar gemaakt om naar links af te slaan en bet
artikel17 niet in acht te hebben genomen,
dat hem verplichtte de andere bestuurders te Iaten voorgaan, zelfs indien htm
· koers niet nonnaal was,

te1·wijl, ee1·ste onde1·cleel, de rechterlijke
beslissingen, om naar de eis van artikel 97
van de Grondwet wettelijk met redenen
ARREST (ve1·taling).
omkleed te zijn, moeten antwoorden op
HET HOF; - Gelet op de bestreclen alle middelen en excepties, door de pararresten, op 3 mei 1968 en 16 oktober , tijen aangevoerd bij regelmatig neer1970 door het Hof van beroep te Brus- gelegde conclusie ;
sel gewezen ;
tweede oncle1·cleel, het tweede bestreGelet op het arrest waarbij het Hof clen arrest, op zijn minst, wettelijk
op 2 december 1968 eisers voorziening niet kon beslissen clat het niet meer de
tegen de beslissing van 3 m ei 1968 op taak van het hof van beroep was de
aansprakelijkheid, waarover reeds door
(1) Cass., 2 oktober 1970 en 9 maart 1971,
het eerste arrest heslist was, opnieuw te
sttpm, blz. 108 en 664.
onderzoeken en het dus op grond hiervan
(2) Raaclpl. cass., 9 mei 1960 (Bull. en
niet mocht nalaten te antwoorden op de
PAsrc., 1960, I, 1041); 9 november 1970 en
conclusie die eiser voor het hof van
15 febrnari 1971, sttpra., blz. 218 en 577.
h eroep had voorgedragen ten einde de
(3) Raaclpl. cass., 21 september 1959 (Bttll.
aansprakelijkheid te doen verdelen tussen
An
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-769arrest hierop neerkomt aan het eerste ' gen van. de « rue du Dur " en van de
bestreden arrest gezag van gewijsde toe «rue aux Scrabiiles " slechts 15 meter
te kennen wat betreft de uitsluitende bedraagt en de getuige Lardinois · veraansprakelijkheid van eiser, hoewel lui- klaart dat, toen het teken werd gegeven,
dens artikel 416 van het Wetboek van de wagen van beklaagde zich op een
strafvordering tegen dit arrest geen afstand van 1 0 tot 15 meter bevond ;
cassatieberoep openstond met betrelddng dat hieruit volgt dat de botsing die zich
tot de beslissingen op de burgerlijke heeft voorgedaan toen de bestuurder
rechtsvorderingen en dientengevolge over San Filippo begon in te draaien, aileen
eisers uitsluitende aanspra.kelijkheid; aan de gedraging van de beklaagde te
eiser dus ontvankelijk was om de vraag wijten is ... ";
van zijn algehele of gedeeltelijke aanOverwegende dat het Hof van beroep
sprakelijkheid opnieuw te berde te bren- heeft vastgesteld enerzijds dat het teken
gen v66r het tweede bestreden arrest dat om links af te slaan, dat door de passagier
definitief op de burgerlijke rechtsvorde- van de motorfiets werd gegeven, gelet op
ringen uitspraak moest doen ; het tweede de plaatsgesteldheid, zo vlug mogelijk
bestreden arrest dientengevolge niet werd gedaan en anderzijds dat wegens
mocht beslissen, zonder artikel 416 van de overdreven snelheid van eiser op een
het Wetboek van strafvordering, alsmede plaats waar een snelheidsbeperking en
de bewijslu'acht en het gezag van gewijsde een inhaalverbod waren opgelegd, hij
van het eerste arrest te schenden, dat geen rekening kon houden met het do()r
op burgerlijk gebied definitief beslist was de passagier vail de motor gegeven teken,
dat eiser aileen aansprakelijk was voor en daardoor wettelijk kon beslissen dat
de schadelijke gevolgen van het ongeval ; aileen eiser aansprakelijk was voor het
het dus niet mocht nalaten te antwoorden ongeval en de gevolgen. ervan ;
op 13isers conclusie waarbij deze beweerde
Overwegende dat het feit dat deze
dat eerste verweerder fouten had begaan, beoordeling van de rechter voorkomt in
waardoor hij tenminste gedeeltelijk aan- de redengeving van het arrest waarbij
sprakelijk was voor die schadelijke gevol- uitspraa.k wordt gedaan op de tegen eiser
gen, zodat in elk geval het tweede bestre- ingestelde strafvordering niet ter zake
den arrest niet regelmatig met redenen is dienend is, vermits gezegde beslissing in
haar geheel moet genomen worden, nu
omkleed:
het beschikkend gedeelte noodzakelijk
I. In zover de voorziening gericht is steunt op haar redengeving ;
tegen het arrest van 3 mei 1968 :
Dat in zover het middel het arrest van
Overwegende dat in antwoord op eisers 3 mei 1968 betreft, het feitelijke grandconclusie, overgenomen in het n1.iddel, het slag mist;
arrest erop wijst « dat beklaagde (thans
II. In zover de voorziening gericht is
eiser), na de wagen van de getuige Lar- tegen het arrest van 16 oktober 1970:
dinois te hebben ingehaald, zonder het
inhaalverbod op grond van het verbodsOverwegende dat het arrest van 3 mei
teken nr. 30 in acht te nemen, is verder 1968 met betrekking tot zijn strafrechtegereden op het linker gedeelte van de lijke beschikkingen in kracht van gerijbaan in de door hem gevolgde richting wijsde is gegaan vanaf de uitspraa.k van
en gepoogd heeft de Lambrettamotor van het arrest door het Hof, waarbij met
Francesco San Filippo links in te halen, betrekking tot die beschikkingen de v6ordie, na uit de « rue du Du.r " te zijn ziening verworpen werd ;
Overwegende dftt, nu dit arrest welisgekomen, in de as van het tramspoor,
gelegen op het linker gedeelte van de waar niet als een eindbeslissing voorkomt
rijbaan, reed om links af te slaan in de in de zin van artikel416 van het Wetboek
« rue aux Scrabiiles " ; dat wegens de van strafvordering in zover het uitspraak
gelet op de plaatsgesteldheid volstrekt doet op de burgerlijke rechtsvorderingen,
overdreven snelheid van beklaagde, deze zulks aileen te wijten is aan het feit dat
geen rekening kon houden met het teken, het, na uitspraak te hebben gedaan over
met de arm gegeven door Vincenzo de respectieve aansprakelijkheid van eiser
Ingrasci, die achterop op de motor zat, en van de verweerder San Filippo, 1net
terwijl, gelet op de snelheidsbeperking op bevestiging van de beroepen beslissing,
de Charleroise steenweg, de bestum·der aan de verschillend.e burgerlijke partijen
van de motor dergelijke snelheid niet kon slechts provisionele vergoedingen toekent
vermoeden; het teken trouwens zo vlug en deskundigen aanstelt, alvorens uitmogelijk door Ingrasci werd geg13ven, spraak te doen over de overige punten
vermits de afstand tussen de uitmondin- van hun schadevergoedingseisen ;
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Overwegende echter dat h et arrest,
door te beslissen dat eiser .a lleen aansprakelijk is voor de schade toegebracht
.a an de burgerlijke partijen, definitief de
vraag van de verdeling van de aansprakelijkheid beslist en op dat punt noodzakelijk gezag van gewijsde h eeft ;
Dat .derhalve, zonder de wetsbepalingen overgenomen in het middel of de
bewijskracht of het gezag van h et arrest
van 3 mei 1968 te schenden, het hof van
beroep wettelijk heeft beslist dat, nu
eiser geheel aansprakelijk was verklaard
voor het ongeval, het dit bij b edoeld
arrest reeds b esliste ptmt niet meer opnieuw moest onderzoeken ;
Dat in zover het middel h et arrest van
16 oktober 1970 betreft, h et niet kan
worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; v eroordeelt eiser in de kosten.
19 april 1971. - 2° kamer. - VoO?·zitteT, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Clason. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·,
de H . Struye.

1° H et openbaa1· ministe1·ie is in de 1·egel
niet bevoegd om zich in- cassatie te voo?·zien tegen een beslissing op de bu1·ge1·lijke
1·echtsvonle1·ing (1). (Wetb. van strafv.,
art . 177 en 216.)
2° Niet ontvankelijlc wegens het ontb1·elcen
van belang is het rniddel dat aan de
beslissing venvijt in de omsclwijving van
het rnisd1·ijj ve1·lcee?·delijlc te wijzen op
een aan dit rnisd1·ijj VTeernde omstandigheid, wanneeT cle ve1·gissing zonde1· gevolg
is op de wettelijlcheid van de ttitgesp1·olcen
ve1·oo1·deling, ctangezien in de omsclwijving volgens de bewoo1·dingen van de
wet alle bestanddelen van het misd1·ijj
w01·den ve1·meld (2).
3° Indien de doo1· een st·rajge1·echt ttitgespmlcen ve1·oonleling wettelijlc is, dan
leve1·t de vm·gissing in de vennelding van
een toegepaste wetsbepaling geen gmnd
op tot cassatiebe1·oep (3). (Wetb. van
~:<trafv., art. 411 en 414.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK,
T. RAZE.)
ARREST . (ve1·taling).

2e

KAMER. -

19 april 1971.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN. - VOORZIENING VAN
HET OPENBAAR l\UNISTERIE TEGEN EEN
BESLISSING
OP
DE
BURGERLIJKE
RE CHTSVORDERING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. - MIDDEL DAT EEN VERGIS'liNG IN DE OMSCHRIJVING VAN HET MISDRIJF AANVOERT.- 0MSCHRIJVING WAARIN VOLGENS DE BEWOORDINGEN VAN DE WET
ALLE BESTANDDELEN VAN HET MISDR.IJF
WORDEN VJ):Rll'illLD, lVIAAR WAARIN VERKEERDELIJK EEN AAN DIT MISDRIJF
VREEMDE OMSTANDIGHEID WORDT ~l'OE
GEVOEGD. - VERGISSING ZONDER GE VOLG OP DE WETTELIJKHEID VAN DE
VEROORDELING. NIET ONTVAl'.'KELIJK MIDDEL.
30 CASSATIEMIDDELEN. -

STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. - VERGISSING IN DE VERlVIELDING VAN EEN
TOEGEPASTE W'ETSBEPALING. - vVETTELIJKE VEROORDELING.
GEEN
GROND TOT CASSATIEBEROEP.

HET HOF ; - Gelet op het bestr·eden
vonn:is, op 21 oktober 1970 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
RechtbaJlk te Luik;
I. Op de voorziening van het openbaar
min:ister:ie, :in zover zij gericht is tegen
de beslissing op d e rechtsvordering van
de burgerlijke partij :
Overwegende dat het openbaar Ininister:ie n:iet bevoegd :is om zich hiertegen
in cassatie te voorzien ;
II. Op de voorzien:ing van b et openbaar
ministerie, in zover zij gericht is tegen
de beslissing op de strafvordering, en op
de voorziening van eiser es, door haar
alleen tegen dezelfde beslissing ingesteld :
Over het middel door h et openbaar
min:isterie ter staving van zijn voorzien:ing ingeroepen en h:ieruit afgeleid dat
de Politierechtbank te Luik bij vonn:is
(1) Cass ., 2 m aart 1971, twee a rresten,
Sttpm, biz. 626 en 633.

(2) Raadpl. cass., 20 april 1970 (A1-r . cass.,
1970 , biz. 767); 15 februari 197L supm,
biz. 572.
(3) Cass ., 2 febrnari 1970 (An·. cass., 1970,
blz. 504).

-771 van 4 september 1970 de beklaagde (tha:ns
eiseres) heeft vrijgesproken va;n de telastlegging « als weggebruiker of bestuurder
op de openbare weg aan Frankart Marie
opzettelijk slagen of verwondingen te
hebben toegebracht, die een ziekt·e · of
ongeschiktheid tot verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebbe.ngehad
(artikelen 392, 398, 399 van het Strafwetboek) », en het bestreden vonnis, met
overname van de telastlegging zoals zij
voor de eerste rechter was opgestelcl, de
telastlegging bewezen heeft verklaard en
de beklaagde heeft veroordeeld op grond
van de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek en aldus verkeerdelijk de
artikelen betreffende de onopzettelijke
slagen heeft vermeld, zodat de rechtbank
de veroordeling wegens opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen die
een ziekte of ongeschiktheid tot _verrichten van persoonlijke ar:beid ten
gevolge hebben gehad, verkeerd heeft
gegrond op de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek in plaats van melding
te maken van de artikelen 392, 398 en
399 van het Strafwetboek, die genoemd
zijn in de vordering, in de beschikking
van verwijzing en in het vo.unis a quo :

lijk is, de verg1ssmg, bij het- aanduid~n
van de toegepaste teksten begaan door
in het vonnis de artikelen 418 en 420
vail het Stra.fwetboek te vermelden, geen
grond tot vernietiging · kan o'pleveren
overeenkomstig de artikelen 411 en 414
van het W etboek van strafvordering ;
· Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid v<iorgeschreven rechtsvormen in acht genomen ·zijn
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
. ·
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eiseres · in de kosten
van haar voorziening ; laat de kosten
van de voorziening van het openbaar
ministerie ten laste van de Staat. .
19 april 1971. - 2e kamer. - Voo?"·
zitte?" en Ve1·slaggeve~·, de H . Perrichon,
raadsheer waarnemerid voorzitter.
Gelijlcluidende conclusie, de H. Colard,
advocaat-generaal.

2° KAMER. - - 19 april 1971.
Overwegende dat, bij beschikking van
de raadkame'r van de Rechtbank van
eerste aanleg te Luik, eiseres, met aan- VONNISSEN EN ARRESTEN.
,STRAFZAKEN.
DOCHTER VAN DE
neming van verzachtencle . omstandigBEKLAAGDE ALS GETUIGE GEHOORD
heden, naar de politierechtbank is verDOOR DE CORRECTIO~"ELE RECHTBANK.
wezen om te Luik op 12 augustus 1969
EED VERPLICHT OP STRAFFE VAN
opzettelijk slagen of verwondingen aan
NIETIGHEID.
Frankart Marie te hebben toegebracht,
met de omstandigheid dat die slagen of
verwondingen een ziekte of een onge- De dochte1· van een beklaagde die · .als
getuige w01·dt gehoo1·d doo1· de con·ecschiktheid tot verrichten van persoonlijke
tionele 1·echtbank, moet op st1·afje van
arbeid ten gevolge hebben gehad, op
m:etigheid de wettelijke eed afleggen (I).
grond van de artikelen 392, 398 en 399
(Wetb. van strafv., art. 155, . 156 en
van het Strafwetboek;
189.)
Overwegende dat u it de processtukken
blijkt dat de door het bestreden vonnis
(GROBBEN, T. ETIENNE.)
bewezen verklaarde telastlegging overeenstemt met die welke bij de feitenrechters wettelijk aanha11gig werd . geARREST (ve1·taling) .
maakt, volgens de bewoordingen van de
beschiki{ing van verwijzing; dat de
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
omstandigheid clat beklaagde « wegge- arrest, op 19 januari 1971' door het Hof
bruiker of bestuurder op de openbare van beroep te Luik gewezen ;
weg was », welke vreemd is aan de wettel . In zover de voorziening gericht is
lijke omschrijving van het feit dat bij
deze beschikking naar de politierechtbank tegen de beslissing op de strafvordering :
is verweze11, derhalve geen invloed heeft
Over het middel ambtshalve afgeleid
op de wettelijkheid van de veroordeling ; uit de schending van de artikeleh 155,
Overwegende dat, nu de straf uitgesproken wegens het bewezen verklaard
misdrijf omschreven in de artikelen 392,
(1) . Cass;, 24 november 1969 en 16 maa.r t
398 en 399 van het Strafwetboek wette. 1970 (A1T . cass ., 1970, blz. 292 en 670). ' ·
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156 en 189 van het Wetboek van strafvordering:

Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van de Cor rectionele Rechtbank te Luik van
28 oktober 1970 blijkt dat de getuige
Grobben Josiane, 20 jaar oud, als dochter
van beklaagde, buiten ede is gehoord ;
Overwegende dat, wanneer de dochter
van een beklaagde als getuige wordt
gehoord zonder verzet vanwege het ·openbaar ministerie, de burgerlijke partij of
de beklaagde, zij op straffe van,nietigheid
de wettelijke eed moet afleggen ;
Dat derhalve de verklaring van voornoemde getuige nietig is ;
Overwegende dat het Hof van beroep
niet vaststelt dat het, om tot zijn overtuiging te komen, geen rekening gehouden heeft met de verklaring van de
getuige, die onregelmatig door de eerste
rechter werd gehoord ;
Dat het derhalve de nietigheid van de
rechtspleging voor de eerste rechter heeft
overgenomen ;
IL In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering de
vernietiging meebrengt van de beslissing
op de burgerlijke rechtsvordering van
verweerster tegen eiser die er het gevolg
van is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; laat de kosten ten laste van
de Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Brussel.
19 april 197L - 2e kamer. - Vom·zitte?', de H . Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve?·, de
H. Ligot. - Gelijlcluidende conclusie, de
H. Colard, advocaat-generaal.

WERKINGTREDING VAN ARTIKEL 67, § 3,
VAN DE WET VAN 15 JULI 1970. - UIT·
SPRAAK VAN RET HOF NA DE INWERKINGTREDING VAN RETZELFDE ARTIKEL.
MIDDEL DAT AMBTSHALVE KAN WORDEN OPGEWORPEN.

2o

ARCHITECT

(TUCHT

EN

BE -

SCHERMING VAN DE TITEL). NAT IONALE RAAD VAN DE 0RDE VAN
ARCHITECTEN. REGLEMENT VAN
BEROEPSPLICHTEN
V ASTGESTELD
OP
17 MAART EN 16 JUNI 1967. - REGLE·
MENT DAT RET VOORWERP HEEFT UIT·
GEMAAKT VAN EEN KONINKLIJK BE·
SLUIT DAT NIET REGELMATIG IN MINIS·
TERRAAD IS OVERLEGD . REGLEMENT
DAT GEEN BINDENDE KRACHT HEEFT.

1 o Tot staving van een ontvanlcelijlce voo?'·
ziening ingesteld, v661· de inweTlcingt?·eding van m·tilcel 67, § 3, van de wet van
15 juli 1970 , tegen een beslissing van
de Raad van be1·oep van de 01·de van
a1·chitecten, lean het Hoj, zelfs na deze
inwe?·lcingt?·eding, ambtshalve een middel
opwe?'Pen (1). (Wet van 26 juni 1963,
ar t.. 33.) (Impliciete oplossing.)
2o Geen bindende lcracht, zoals bepaald bij

m·tilcel 39 van de wet van 26 jttni 1963
tot instelling van een 01·de van anhitecten, heeft het ?'eglement van beToepsplichten clom· cle N ationale Raad van
de 01·de van a1·chitecten vastgesteld op
17 mam·t en 16 jtmi 1967, clam· uit het
lconinlclijlc besluit van 5 juli 1967 tot
goecllcetwing e1·van blijlct dat de 11-finiste?·s e1· alleen de 2e jtmi 1967 in Ministe?'mad ove1· beraaclslaagcl hebben (2).

(DIEPENDAELE,
T . ORDE VAN ARCHITECTEN.)
ARREST .

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 26 mei 1970 gewezen door
de Raad van de Orde van architecten ;
Over het van ambtswege opgeworpen
m iddel:

2e
10

KAMER. -

20 april 1971.

CAS SAT IE. AMBTSHALVE OPGE WORPEN MIDDEL . TUCHTZAKEN.BESLISSING VAN D E RAAD VAN BEROEP
VAN DE 0RDE VAN ARCHITECTEN. VOORZIENING INGESTELD VOOR .DE I N ·

(1) Cass., 26 januari en 15 februari 1971,
sttpm, b lz. 510 en 577 ; raadpl. cass., 23 juni
1970 (.Arr. cass., 1970 , blz. 1006) met noten 2
en 3.
(2) Cass., 23 juni 1970 en 26 januari 1971,
geciteerd in de voorafgaande noot.
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Overwegende dat de beslissing beschikt,
op grond van artikel13 van het reglement
van beroepsplichten vastgesteld op
17 maart en 16 juni 1967 door de Nationale Raad van de Orde van architecten,
dat eiser onrechtstreeks of bij tussenpersoon, ten deze bij tussenpersoon van zijn
echtgenote, een onderneming van openbare of private werken uitoefent, wat
volgens gezegd artikel 13 strijdig is met
de waardige uitoefening . van het beroep
van architect, en dat hij de1halve binnen
de door haar bepaalde termijn te kiezen
heeft tussen h et beroep van architect en
de uitoefening van het aannemersbedrijf;
Overwegende dat artikel 39 van de
wet van 26 juni 1963. tot instelling van
. de Orde van architecten bepaalt dat de
Koning, op verzoek van de nationale
raad, aan de voorschriften van de plichtenleer, ingevolge artikel 38 vastgesteld,
bij een in Ministerraad overlegd besluit
bindende kracht kan verlenen;
Overwegende dat het koninldijk besluit
van 5 juli 1967, dat verklaart aan « het
op 17 maart 1967 en 16 juni 1967 door
de N ationale Orde van architecten vastgesteld reglement » met ingang van
1 september 1967 bindende kracht te
verlenen, vermeldt dat bedoeld besluit
genomen werd " op het advies van Dnze,
op 2 juni 1967, in Raad vergaderde
Ministers » ;
Overwegende dat hieruit blijkt dat het
op 17 maart 1967 - 16 juni 1967 vastgesteld reglement het voorwerp niet heeft
uitgemaakt van een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit zoals door artikel 39 van de wet van 26 juni 1963 wordt
vereist;
Dat dienvolgens bedoeld reglement
geen bindende lrracht heeft, met het
gevolg dat de bestreden beslissing, die
uitsluitend daarop steunt, niet wettelijk
gerechtvaardigd is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing ; beveelt dat melding van
dit arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerster in de kosten ; zegt dat er
geen aanleiding bestaat tot verwijzing.
20 april 1971. - 2e kamer. - Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Delahaye,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal.

2e

KAMER.-

VONNISSEN

20 april 1971.

EN

ARRESTEN.

STRAFZAKEN. GETUIGE-DESKUNDIGE
DOOR BEl\UDDELING VAN EEN TOLK
GEHOORD.- GEEN VASTSTELLING VAN
DE LEEFTIJD VAN DE TOLK EN VAN HET
AFLEGGEN VAN DE EED DOOR DEZE. NIETIGHEID VAN HET ARREST.

Nietig is het an·est dat steunt op de ve1·kla1·ingen en vaststellingen van een
getuige-deskundige die ter terechtzitting
gehooTd weTd doo1· bemiddeling van een
talk, wannee1· diens leejtijd niet wordt
vastgesteld ( 1) en evenmin dat hij de voorgesch?-even eed heeft afgelegd (2). (Wetb.
van strafv., art. 332.)
(SCHROOTEN, T. MULDERS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 september 1970 door het
Hof van beroep te Luik ge'\vezen;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing gewezen over de burgerlijke
vordering tegen verweerder :
. Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 332 van het Wetboek van strafvordering en 2 van het
besluit van 4 november 1814,
doo1·dat het bestredeJl arrest het beroepen vonnis bevestigt op 27 juni 1969 door
'de Correctionele Rechtbank te Tongeren
geveld, waarbij beslist werd dat de feiten
ten laste van beklaagde gelegd, niet
bewezen waren en dat de strafrechter
· onbevoegd was om uitspraak te doen
over de burgerlijke vordering van eiser,
en laatstgenoemde veroordeelt tot de
kosten van zijn vordering in beroep, en
de?;,e beslissingen steunt op het onderzoek
voor het Hof van beroep gevoerd,
teTwijl, onder de stukken welke aan
het Hof van beroep werden voorgelegd,
zich het zittingsblad bevindt van de
zitting van de Correctionele Rechtbank
te Tongeren van 18 april 1969, waarin
onder meer voorkomt een korte inhoud
in het N ederlands opgesteld van de ver(1) Cass., 7 februari 1966 (Bull. en PASIC.,
1966, I, 739).
(2) Raadpl. cass., 17 februari 1958 (A1'1'.
cass., 1958, biz. 422).
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klaring welke in het Frans door de deskundige Cock Alex werd afgelegd, waarin
vermeld wordt dat die verklaring uit de
Franse taal werd overgezet in de Nederlandse taal « door voornoemde tolk »,
-waarin echter de identiteit van die tolk
niet wordt aangeduid, en waarin ook geen
vermelding te vinden is betreffende d e
eed die door gezegde tolk moest afgelegd
worden,
te1·wijl dienvolgens het bestreden arrest
zich de nietigheid heeft toegeeigend welke
voortspruit uit het feit dat de procedurestukken niet toelaten te weten, ten
eerste, of de tolk de ouderdom van 21 jaar
had, zoals voorgeschreven door arti. kel 332 van het W etboek van strafvordering, en, ten tweede, of de tolk de door
gezegd artikel en door artikel 2 van het
besluit van 4 november 1814 voorgeschreven eed heeft afgelegd :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de op 18 april 1969 door de Correctionele Rechtbank te Tongeren gehouden
terechtzitting, waarop de zaak onderzocht werd, vermeldt dat de getuige-deskundige zijn verklaringen en vaststellingen in de Franse taal afl.egt « overgezet in
de ·Nederlandse taal door voornoemde
tolk »;
Overwegende dat noch uit het procesverbaal noch uit het vonn;s van de corr ectionele rechtbank blijkt wie « voornoemde tolk » was en evernnin dat die
tolk de eed heeft afgelegd in de door
artikel 332 van het W etboek van strafvordering vereiste bewoordingen ;
Overwegende dat de rechtsvormen
waarvan niet authentiek vastgesteld
wordt, hetzij door de beslissing zelf,
hetzij door de zittingsbladen, dat ze
nageleefd werden, als niet vervuld worden
geacht;
W aaruit volgt dat de verklaringen en
vaststellingen van de getuige-deskundige
onregelmatig ontvangen zijn geweest ;
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep die verlclaringen en vaststellingen
van de onregelmatig gehoorde getuigedeskundige niet uit de debatten verwijdert · dat hij, integendeel, door te overwege~ « dat op burgerlijk gebied het
bestreden vonnis niet voor kritiek vatb aar is», de beweegredenen van de eerste
rechter die op gezegde verklaringen en
vaststellingen stetmde, tot de zijne
maakt;
Dat het bestreden arrest zich aldus
de nietigheid die het_, , beroepen
vonnis
___ .L'J..

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het .uitspraak doet
over de burgerlijke vordering; verwerpt
de voorziening voor het overige; beveelt
dat melding van dit arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt eiser
en verweerder elk in de helft van de kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naa.r het· Hof van beroep te Brussel.

20 april 1971. - 2e kamer. - Voorzitte?· en Ve1·slaggeve1·, de H. Delahaye,
raadsheer waarnemend voorzitter.
·
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal. Pleite1·, de H.
Bayart .

2e . KAMER.

-

20 april 1971.

lO VERJARING. STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING.
0VERTREDING
OMSCHREVEN DOOR EEN BIJZONDERE
WET. - TERl\UJN.

2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MIDDEL DAT, ZELFS GEGROND, NIET TOT CASSATIE KAN LEIDEN.
- NIET ONTVANKELIJK lVIIDDEL.
3° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- STRAFVORDERING.- VooRZIENING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. - MIDDEL GERICHT TEGEN VRIJSPRAAK. - VERJARING. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
I 0 De st1·ajvo1'Clering volgend ttit een ove1·-

t1·eding die do01· een bijzonde1·e wet is
omsch1·even, ve1jaa1·t doo1· ve1·loop van
zes maanden na de laatste daacl van
ondm·zoek of van ve1·volging ve1Ticht binnen zes maanden na de dag waarop de
ove1't1·ecling is gepleegd, voo1· zovm· die
bijzonde1·e wet niet ande1·s bepaalt en
bij geb1·elce van oorzaak tot scho1·sing van
de ve1·jm·ing (I). (Wet van 17 april
1878, art. 21, 22 en 25.)
2° Niet ontvankelijk wegens gemis aan
belang is het middel dat niet tot cassatie
kan leiden, zelfs indien het geg1'0nd
is (2).
(1) Cass., 10 december 1962 (Bull. en PASIC.,
1963, I, 438) en 29 maart 1971, sttp1·a, blz. 722;
vgl. cass., 8 december 1969 (An·. oass. , ] 970,
blz. 339).
(2) Cass., 24 maart en 21 april 1958 (Bull.

-7753o Niet ontvankelijk wegens gemis aan

belang is het middel waa1·bij het openbaa1' ministeTie aanvoe1·t dat het a1'1'est
de beklaagde ten om·echte heeft vrijgesp1'0ken omdat op de ove1'tTeding geen
st1·aj was gesteld, wanneeT de st1·ajvoTde1'ing ve1jaa1·d is (1).
(PROOUREUR-GENERA,AL BIJ HET HOF
VAN BEROEP TE GENT, T. lVIA URISSEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 november 1970 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 28 en 59 van het reglement van
20 mei 1843 genomen in uitvoering van
artikel 9 van het Tractaat van 19 april
1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1
en 2, van het Tractaat van 5 noven~ber
1842 voor wat betreft het loodswezen
en het gemeenschappelijk toezicht, gesloten tussen Belgie en Nederland, en
van artikel 1 van de wet van 6 maart
1818,
dom·dat het arrest, na aangenomen te
hebben dat de feiten waarvoor verweerder terechtstond, bewezen waren, hem
niettemin vrijspreekt om de reden dat
artikel 59 van het reglement geen straffen voorziet toepasselijk op een loods,
tenvijl gezegd artikel uitdrukkelijk
bepaalt dat de straffen aangeduid in de
wet van 6 m aart 1818 toepasselijk zijn :
Overwegende dat verweerder vervolgd
werd om, op 31 oktober 1969 met schending van artikel 28 van het R eglement
dat het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst van 20 mei 1843 gesloten tus~
sen Belgie en Nederland, als loods, zonder .b.ewilliging van de gezagvoerder, h et
door hem geloodst schip te h ebben
verlaten vooraleer het in veiligheid was
daar waar hij verplicht was het te brengen;
Overwegende dat de overtredingen op
gezegcl reglement welke b egaan worden
door de loodsen of andere bij het loodswezen in clienst zijncle personen, gestraft
worden overeenkomstig de bepalingen
van artikel 59 van 1neergenoemd reglem ent;
Overwegende dat luidens dit artikel,
(1) Raadpl. cass., 3 maart 1969 (Arr. cass.,
1969, biz. 616) en 29 maart 1971, supm,
blz. 722.

zoals het gewijzigd werd door de wet
van 27 februari 1892, houdende goedkeuring van de op 4 mei 1891 tussen
Nederland en Belgie gesloten overeenkomst, inbreuken op gemeld artikel 59
gestraft worden met gevangenzetting van
een tot zeven dagen en met boete van
een tot vijfentwintig frank, of met een
van die straffen ;
Overwegende dat krachtens de artikelen 21, 22 en 25 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
bet Wetboek van strafvordering en
gezegde wet van 27 februari 1892, de
strafvordering, welke uit een inbreuk op
het reglement van 20 mei 1843 voortspruit; verjaart na volle zes maand te
rekenen van de dag waarop de inbreuk
werd gepleegd of van de laatste in die
termijn verrichte verjaringstuitende handeling;
Dat nit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de verjaring regehnatig
gestuit is geworden, de laatste maal op
30 april 1970 door het boger beroep
ingesteld door het open baar ministerie
tegen het vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Gent waarbij verweerder
veroordeeld werd; dat uit die stukken
niet blijkt dat een oorzaa.k van schorsing
van de verjaring zou bestaan;
Overwegende, dienvolgens, dat op
27 november 1970, datum waarop het
bestreden arrest gewezen was en waarbij
verweerder vrijgesproken is geworden, de
strafvordering door verjaring vervallen
was;
W aaruit volgt dat het middel, zelfs
gegroncl, tot geen cassatie zou kunnen
leiden nu het, gelet op de verja.ring,
bij gemis aan belang, niet ontvankelijk
IS;

Om die r edenen, verwerpt de voorziening ; laat de kosten ten laste van de
Staat.
20 april 1971. - 2e kamer. - Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Delahaye,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijklttidende conclusie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal.

2e

KAllrnR. -

20 april 1971.

OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN
BJJZJT. MEDEPLIOHTIGBEID AA.N
OVERSPEL. 0NTSTE N TE N IS V A.N CON-.
OLUSIE. VEROORDELING. GEEN
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VERPLICHTING IN RET ARREST DE WIJZE
VAN BEWIJSLEVERING VAN RET MIS·
DRIJF OP TE GEVEN.

Het a1·rest dat wegens medeplichtigheicl aan
ove1·spel ve?'OO?'deelt, dient, bij ontstentenis van conclusie op dat punt, niet vast
te stellen dat het bewijs van het miscb·ijj
we1·d geleve1·d ove1·eenkomstig een van
de bij a1·tikel 388, lid 2, van het Stmjwetboek bepaalde wijzen (1).
(H ... EN V ... , T. M ... )

I

Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten .
20 april 1971. - 2e kamer. - Voo·rzitte1' en Ve1·slaggeve1·, de H. Delahaye,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkltbidende conclusie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. Vanden Broucke (van de balie te Oudenaarde.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
op 30 november 1970 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;
~n·est,

N opens de voorziening van eiser
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 388 van het Strafwetboek,
doo1·dat het arrest eiser als medeplichtige aan overspel veroordeelt zonder vast
te stellen dat het bewijs van het misill·ijf
steunde hetzij op brieven of andere door
eiser geschreven stukken hetzij O!l ontdekking op heterdaad, omstandighe1d d1e,
ten deze, niet ka!l uitgemaakt worden
vermits het overspel een ogenblikkelijk
delikt is en de telastlegging, die slechts
vermeldt dat de feiten op verscheidene
stonden tussen 1 oktober 1969 en 18 februari 1970 werden gepleegd, de dattun
niet preciseert waarop het overspel werd
gepleegd:
Overwegende dat eiser voor de rechter
geen conclusie heeft genomen om staande
te houden dat het bewijs van het misru·ijf niet overeenkomstig de bepaling
van artikel 388, lid 2, van het Strafwetboek geleverd was ;
Overwegende dat het Hof van beroep
zijn beslissing naar het vereist~ van de
wet motiveert door de telastleggmg bewezen te verldaren volgens de termen
waarin zij in het Strafwetboek omschreven en strafbaar gesteld is ; dat geen
wetsbepaling de rechter v~~plich~ ambtshalve de wijze van beWIJslevermg aan
te duiden welke zijn overtuiging staaft i
(1} Cass., 19 rnaart 1962 (Bttll. en PAsiC.,
1962, I, 799).
2) Cass., 2 februari en 2 rnaart 1970 (Arr.

2e

KAMER. -

20 april 1971.

1 o VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRJ.Vr. STRAFZAKEN. VooRziENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.EXPLOOT VAN BETEKENING TER GRIFFIE
VAN RET HoF NEERGELEGD NA RET
VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN GESTELD BIJ ARTIKEL 420bis, LID 2, VAN
RET WETBOEK VAN STRAFVORDERING.
NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE
VOORZIENING.

2o VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM:. STRAFZAKEN. NEERLEGGING VAN DE MEMORIES. MEMORIE
VAN DE ElSER TER GRIFFIE VAN RET
HoF NEERGELEGD NA RET VERSTRIJKEN
VAN DE TERl\UJN GESTELD BIJ ARTIKEL 420bis, LID 2, VAN RET WETBOEK
VAN STRAFVORDERING. NIET-ONTV ANKELIJKREID.

1° Niet ontvankelijk is de voo1·ziening van
de btwge1'lijke pa1·tij, wie1· exploot van
betekening aan de ve1·wee1'de1· te1· g1'iffie
van het Hoj is nee1'gelegd na het ve?·st?·ijken van de te1'1nijn gesteld bij a?·tikel 420bis, lid 2, van het Wetboek van
stnifvo1·de1'ing (2).

2° Niet ontvanlcelijlc is de mem01·ie tot
staving van een voo1·ziening in st?'afzalcen, die te1· g1·i(fie van het Hoj is
nee1·gelegd na het ve1·st1·ijlcen van de
trl1'1nijn gesteld bij a1·tilcel 4.20bis, lid 2,
van het Wetboelc van stmjvo1'de1·ing (3) .

cass., 1970, blz. 506 en 610) en 26 oktobcr
1970, su.pm, blz. 181.
(3) Cass., 21 december 1970, Stbpra, biz. 405.
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777(VEREECKEN, T. COUDIJZER EN DEJONGE.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 september 1970 in hoger
b eroep gewezen door de Correctionele
R echtb ank te Antwerpen ; .

De 1·echte1· lean de opheffing van de ve1·vallenve1·kla1·ing van het 1·echt tot sttwen
niet onde?'We?'Pen aan een door de wet
niet gestelde voo1·waa1·de ( I). (Wet
betreffende de politie over het wegverkeer, art. 44.)
(DE KONINCK.)
ARREST.

II. W at de voorziening van eiser als
burgerlijke p artij betreft :
Overwegende dat uit d e stukken waarop het Hof vermag acht te sla.a n niet
blijkt dat de voorziening werd betekend
aan d e partijen waartegen ze gericht is;
Dat immers d e neerlegging van de
stukken, in verband met de betekening,
ter griffie van het Hof, op 19 januari 1971
aan de partijen Coudijzer en De Jonge,
te laat is geschied, namelijk buiten de
termijn bepaald in artikel 420bis van
het W etboek van strafvordering, welke
aanving op 12 oktober 1970, datum
waarop de zaak door d e griffier op de
algemene rol werd gebracht ;
Dat de voorziening dienvolgens niet
ontvankelijk is;
Om die r edenen, en zonder acht te
slaan op de memorie door eiser ter griffie
van h et Hof neergelegd op 19 januari
1971, dit is na h et verstrijken van de
termijn bepaald door artikel 420bis van
h et Wetboek van strafvordering, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser
in de kosten.
20 april 1971. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·, d e H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H . de Vreese. - Gelijkluidende conclusie,
d e H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. P . Goossens (van d e balie
te Antwerpen).

2e KAMER.- 20 april 1971.

WEGVERKEER. VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STUREN
WEGENS LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID.- 0PHEFFING VAN DE VERVALLENVERKLARING MAG NIET ONDERWORPEN WORDEN AAN EEN DOOR DE 'NET

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden
vonnis, op 23 november 1970 in laatste
aanleg gewezen door d e Politierechtbank
van h et kanton Oudenaarde;
Overwegende dat h et bestreden vonnis, bij toepassing van artikel 44 van de
wet b etreffende de politie over het wegverkeer, in laatste aanleg uitspraak doet
over het verzoek van eiser, ingediend
twee jaar nadat hij bij vonnis van
18 maart 1966 van de Politierechtba.ok
te Sint-Maria-Hoorebeke, wegens lichamelijke ongeschiktheid voor goed van
het r echt tot sturen van een voertuig
vervallen was verklaard, en strekkend
tot opheffing van dit verval ;
Over het middel afgeleid. uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doo1·dat het verzoek van eiser wordt
afgewezen .omdat geen einde gekomen is
aan de lichamelijke ongeschiktheid, zulks
op grond van het versla.g van de door de
politierechtbank aangestelde d eskundige,
te1·wijl het besluit van dit v erslag
luidde : " Op voorwaarde dat patient
regelmatig onder medische controle blijft
omwille van diabetes mellitus en chronisch jicht mag hij thans lichamelijk als
bekwaam aangezien worden om een autovoertuig te besturen . De vraag rijst
echter of hij thans geestelijk b ekwaam is
om een autovoertu.ig te besturen. Om
hierop te antwoorden is bet van kapitaal
belang te weten of zijn verslaving aan
analgetica is opgeheven sinds Zyloric in
1967 als behandeling voor zijn jicht werd
voorgeschreven. Aangezien het psychologisch en psychiatrisch onderzoek tot
stand kwam in een sfeer van afweer en
verdediging kmmen d e bevindingen hierbij moeilijk valabel geacht worden. Om
de vraagstelling naar de p sychische geschiktheid om een wagen te b esturen
voldoende gemotiveerd te kunnen beant(1) Vgl. cass., 10 juni 1968 (An·. cass.,
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woorden, client een grondige psych.iatrische observatie te geschieden in een
· gespecialiseerde kliniek » en de desktmdige dus vaststelt dat eiser wellichamelijk
.geschikt is om een autovoertuig te besturen op voorwaarde dat hij onder regelmatige meclische controle blijft;
en clo01·dat het vocmis, vooropstellend
" dat de rechtba.nk geen bijkomende voorwaarden kon opleggen », beslist dat het
overbodig is te laten overgaan tot een
psychologisch en psychiatrisch onderzoek, oordelend dat de deskundige ertoe
besluit dat eiser als lichamelijk bekwaam
tot sttuen mag worden beschouwd op
voorwaarde dat hem « de verplichting
opgelegcl worclt '' regelmatig onder medische controle te blijven,
tenvijl te vermoeden is dat de deskundige het psycho-psychiatrisch onderzoek
noodzakelijk acht precies om uit te maken
of de geestelijke toestand van eiser zo
is dat mag worden aanvaard dat hij zich
aan de medische controle, die een v.oorwaarde van zijn lichamelijke geschiktheid
uitmaakt, zal houden, zodat de rechter
het deskundigenverslag onjuist interpreteert en zijn beslissing steunt op gevolgtrekkingen die niet verenigbaar zijn met
de vaststellingen waarvan hij uitgaat :
Overwegende dat het vonnis, na te
hebben herinnerd aan het besluit van
de deskundige luidens hetwell' " eiser
thans lichamelijk mag worden aangezien
als bekwaam oin een autovoertuig te
besturen, op voorwaarde dat hij regelmatig onder medische controle blijft
wegens diabetes mellitus en chronische
jicht », uit dit beslu.it afleidt dat de
lichamelijke geschiktheid va'.1. eiser niet
onvoorwaardelijk is doch afhankelijk is
van een voorwaarde, namelijk een bepaalde regelrnatige medische controle ;
Dat het vonnis, oordelend dat aan
eiser geen wettelijk niet gestelde noch
toegelaten bijkomende voorwaarden kunnen worden opgelegd, beslist dat de
lichamelijke ongeschiktheid van eiser
niet heeft opgehouden doch voortduurt;
Overwegenrle dat de rechtbanken de
opheffing van het wegens lichamelijke
ongeschiktheid uitgesproken verval van
het recht tot sturen niet kunnen afhankelijk stellen van voorwaarden die door de
wet niet zijn gesteld ;
Overwegende dat het vonnis dienvolgens gerechtigd was uit voormeld besluit
van het deskundigenverslag af te leiden
dat, nu de lichamelijke geschiktheid om
te sturen onvoorwaardelijk moet zijn,
d~ _lisha!nelijk? on~eschiktheid van eiser

Overwegende dat het vonnis het deskuncligenverslag niet interpreteert als
betekenend dat eiser als lichamelijk geschikt wordt beschouwd op voorwa.a rde
dat hem een bepaalde medische controle
wordt « opgelegd », doch als betekenend
dat de deskundige eiser enkellichamelijk
geschikt acht op voorwaarde dat hij
onder medisch toezicht en goede zorg
blijft;
Dat het vmmis, oordelend dat die voorwaarde enkel kan worden verzekerd door
de opheffing van het verval van het opleggen van zulk toezicht afhankelijk te
stellen, en vaststellend dat de opheffing
van het verval niet wettelijk van zulke
voorwaarde kan worden afhankelijk gesteld, de ophefiing weigert ;
Overwegende dat de beweerde onjuiste
interpretatie niet voorhanden is;
Overwegende dat, nu de bestuurders
van autovoertuigen en lichamelijk en
geestelijk geschikt moeten zijn om te
sturen, het vonnis zijn beslissing wettelijk
rechtvaardigt door vast te stellen dat de
lichamelijke ongeschiktheid van eiser
niet heeft opgehouden ;
Dat in zover het middel het vmmis
verwijt een psycho-psychiatrisch onderzoek, hetwelk alleen de geestelijke bekwaamheid tot sturen kan betreffen,
onnodig te hebben geacht, het opkomt
tegen een overbodige beweegreden en
dienvolgens bij gemis aan belang niet
ontvankelijk is ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvorn1.en werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
20 april 1971. - 2e kamer. - Voo1'zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggevm·, de
H. de Vreese. - Gelijkluiclende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleite1', de H. Vande:J. Broecke (van de
balie te Oudenaarde).

3e

KAMER.-

21 april 1971.

l 0 AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - AANSPRAKELIJKHEID

VAN

DE

AANSTELLER.
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2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - AANSPR-AKELIJKHEID VAN DE AANSTELLER VOOR
DE DADEN VAN EEN TE ZIJNER BESCHIKKING GESTELDE WERKNElliER. AANSPRAKELIJKHEID NIET ·UITGESLOTEN DOOR HET BEHOUD VAN DE DIENSTBETREKKING MET DE WERKGEVER DIE
DE WERKNEMER TER BESCHIKKING VAN
DE AANSTELLER HEEFT GESTELD.
3° HUUR VAN WERK. - Huun VAN
ARBEID. - .ARBEIDSOVEREE:NXOMST. TER BESCHIKKING VAN EEN DERDE
. GESTELD WERKNEllffiR . - DmNSTVERBAND MET DE WERKGEVER DIE HEM
TER BESCHIKKING VAN DIE DERDEWERKGEVER STELT.
SLUIT NIET
UIT DAT HIJ AANGESTELDE VAN DIE
DERDE KAN ZIJN.
1° De btw·ge1'lijlce aanspmlcelijlcheicl cloo1·

artilcel 1384, licl 3, van het Btt1'(Je1·lijlc
T'Vetboek ten lctste .. van cle aansteller
gelegcl, onde1·stelt onde1· mee1· clat tttssen
de dade1·, ·op het ogenblilc van het doo1·
hem vero.o1·zaakte schadelijk jeit, en ·de
. aanstelle1· een ve1·bancl van onde1·geschilctheid bestaat, dit wil zeggen dat hij
zich onde1· het' gezag, de leiding en het
toezicht van deze laatste bevindt (1).
2° Een we1·lcnerne1· clie doo1· zijn we1·lcgeve1·
te1· beschiklcing van een de1·de wordt
· gesteld en do01· een a1·beidsove1·eenlcomst
met de ee1·ste ve1·bonclen blijjt, lean als
.aangestelde .van die de1·de diens btwger1'echtelijke aanspralcelijkheicl in het gedmng b1·engen (2). (Burg. Wetb.,
art. 1384, lid 3).
3° Een werknemet· die door zijn we1·lcgeve·r te1· beschilcking van een dm·de
wo1·clt gesteld, lean doo1· een a1·beidsove1·eenkomst met de ee1·ste ve1·bonden blijven
en tevens de aanuestelde van de de1·de
zijn voo1· de toepassing van m·tikel1384-,
lid 3, van het Burgerlijk Wetboek (3).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « RUYS EN C0 ,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ZWITSERSE li'I:AATSCHAPPIJ VAN VERZEKERINGEN TEGEN ONGEVALLEN TE WINTERTHUR » EN CONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF; -

t:-

arrest, op. 10 februari 1970 door h et Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van d e a rtikelen 1134, 1135,
1384, inzonderheid lid 3, van het Burger~
lijk W etboek, 1, inzonderheid lid 1, van
de wet van 10 _m aart 1900 op de arbeidsovereenkomst en 97 van d e Grondwet,

doordat, om te b eslissen dat eiseres. als
aansteller aansprakelijk is voor het ongeval, gedeeltelijk veroorzaakt door de
fout.e n van de verweerders Van de
Meirssche en Calluy, w erklieden van de
frrma Pays, h et arrest releveert : " de
duwtractor, samen met de twee hager
genoemde arbeiders (Van d e Meirssche
en Calluy) was verhuurd door d e naamloze vennootschap Pays van Antwerpen
aan de n aamloze vennootschap Ruys,
dieter plaatse gevestigd is en de toelating
had h et spoor in d e haven te gebruiken ...
De overeerikomst tussen de firma Pays
eh Ruys wordt niet voorgebracht en de
v etldaringen van de directeurs van d ez~
firma's geven' geen uitsluitsel ... D e vol,
gende elementen zijn van belang. Het
werk werd uitgevoerd op het werkterrein
van Ruys, voor zijn rekening, blijkbaar
zonder uitvo eringsonderrichtingen vanwege de te Antwerpen gevestigde ven"
nootsch ap Pays, door een ploeg van
vijf werklieclen, waarvan er clrie . . . tot·
het gewoon personeel van Ruys b ehoorclen, onder het bevel van een « hoofdploegbaas » behorencle tot het p ersoneel
van Ruys .. . , d\3 aanstellh1g van een
maneuvennan om de duwtractor te vergezellen lag blijkbaar in d e bevoegdheid
vari de firma Ruys, vermits geen personeelslid van Pays _a anwezig was dat
met dit werk kon b elast worden. Het
lijdt in voormelde omstandigheden geen
twijfel dat gedurende h et werk in kwestie
Van de Meirssche en Calluy - hoewel ze
voort betaald worden door Pays (die het
loon op Ruys recupereerde) - zich onder
het gezag, de Ieiding en h et toezicht van
Ruys bevonclen »,
tm·wijl, noch afzonderlijk noch gezamenlijk, de aldus door de rechter in aanmerking genomen elementen ervan Iaten
blijken dat, op h et ogenblik van het
ongeval, d e v erweerders Van de Meirs-

Gelet op h et b estr eden

(1) Cass., 27 februari 1970 met noot (A1~·.
cc.ss., 1970, biz. 604).
(2) Cas~., 26 februari 1953 (Bull. en PASIC.,
1953, I, 451) en conciusie van Procureur-

Advocaat-gen er aai, gepubliceerd in Revtte
c1·itique de jtt1·ispntdence belge, 1953, biz. 176 ;
22 november 1965 (ibid., 1966, I, 381).
(3) Raadpl. de in de vorige noot aangehaaide arresten, aismede cass., 6 juni 1968
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sahe en Calluy opgehouden hadden uit
hoofde van hun arbeidsovereenkomst in
dienst te zijn van de firma Pays en dus
te werken onder het gezag, de leiding en
h et to ezicht, in beginsel permanent, van
deze laatste, om geheel onder het gezag,
de leiding en het toezicht van eiseres
over te gaan (sahending van de hiervoren
b edoelde bepalingen) ,

Overwegende dat door de verwerping ·
van de voorziening de vraag om gemeenverklaring van het arrest, zonder belang
wordt;

en terwijl, in ieder geval, het feit dat
de verweerders Van d e Meirssche en
Calluy zouden gewerkt hebben onder het
gezag, de leiding en h et toezicht van
eiseres, niet uitsluit dat zij ook de werklieden en aangestelden van d e firma Pays
gebleven zijn, noch dat deze laatste op
g elijke wijze gehoude n zou zijn voor de
schadeloosstelling (schending van d e hiervoren bedoelde bepalingen) :

21 april 1971. - 3e kamer. Voorzitter en Ve1·slaggever, de H. Louvea ux,
voorzitter. Gelijkluidende conclusie ,

Om die redenen, v erwerpt de voorziening en d e vra J.g om gemeenverklaring;
veroordeelt eiseres in d e kosten.

de H. Lenaerts , a dvoc aat-generaal.

Pleite1·s, d e HH. Fally, De Bruyne en
Struye.

Wat h e t eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het Hof van beroep,
om te beslissen dat de geleiders van d e
tractor op het ogenblik van het ongeval
de aangestelden van eiseres waren, niet
diende vast t e stellen dat zij opgehouden
h adden, uit hoofde van h1.m arbeidsovereenkomst, in dienst te zijn van de firma
Pays, daar hun aanstelling door eiseres
niet onverenigbaar is met het bestaan
van hun arbeidsovereenkomst jegens
voormelde firma ;
Wat h et tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het bestaan van
een arbeidsovereenkomst niet mag afgeleid worden dat d e arbeider steeds handelt als a ange3telde van zijn werkgever;
Overwegende dat d e aanstelling in
feite mo et beoordeeld worden ; dat h et
,arrest, ten d eze, op onaantastbare wijze
vas tstelt dat h et ongeval plaatsgreep
op h et werkterrein van eiseres, dat h et
werk voor haar r ek ening uitgevoerd werd,
zonder uitvoeringsonderrichtingen van de
firma Pays, door een ploeg van vijf werkIieden onder het b evel van een hoofdploegbaas b ehorende tot h et personeel
va .J. eiseres ;
Overwegend e dat het hof van b eroep
uit d eze vaststellingen vermocht a f te
leiden uat op het ogenblik van h et ongev a l d e werklieden uitsluitend onder h et
g ezag, d e leiding en h et toezicht van
eiseres stonden ;
Dat h et middel niet kan aangenomen
worden;

___?":~~·. ~e

vr.aag om gemeenverklaring

3° KAMER.- 21 april 1971.
1° DIENSTPLICHT. UITSTEL EN
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE
GROND. KOSTWINNER VAN RET
GEZIN. 0NAANTASTBARE BEOORDE LING IN FEITE DOOR DE. HO GE MILITIERAAD.

20 DIENSTPLICHT. UITSTEL EN
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE
GROND. KOSTWINNER VAN RET
GEZIN. VERWERPING OMDAT EEN
ZUSTER KAN RELPEN VOORZIEN IN RET
LEVENSONDERROUD VAN DE MOEDER.
- WETTIGHEID.
1o De f eitelijke beoo1·deling, dam· de Hoge

Militiemad, dat een dienstplichtige al
dan niet de kostwinne1· van zijn ouders
is, is onaantastbaa1· (1). (Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 aprill962,
art. 10, § l, lo) .
2o De ve1·we1·ping van een m·aag om uitstel

van een dienstplichti ge als kostwinne1·
van het gezin, is wettig ge1·echtvaardigd
clo01· de vaststelling dat een zuster in het
levensonde1·hottd van de moecler kan help en voorzien, oak al woont zij bij deze
laatste niet in (2). (Dienstplichtwetten ,
gecoordineerd op 30 april 1962, art. 10,
§ 1, 10.)
(1)
1969,
(2)
1958,

Cass., 25 november 1968 (A n ·. cass.,
blz. 3 12).
Cass., 3 februari 1958 (Bull. en P ASIC.,
I, 590) en 30 janua.ri 1967 (An·. cass .,
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781 (VAN LENT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 6 januari 1971 door de
Hoge Militieraad gewezen ;
Over bet middel afgeleid uit de scherrding van artikel10, § 1, 1°, van de dienstplichtwetten, geco6rdineerd op 30 april
1962,

doo1·dat de bestreden beslissing, na te
hebben aangenomen dat bet in aanmerking te nemen jaarlijks inkomen van de
moeder-weduwe bet wettelijk vastgesteld
maximum van 56.000 frank niet bereikt,
niettemin de beslissing van de militieraad
van de provincie Antwerpen, waarbij de
vraag om uitstel werd geweigerd, heeft
bevestigd, om de reden dat eiser niet als
kostwinner van zijn moeder kan erkend
worden, nu hij een zuster heeft die over
een inkomen beschikt dat er haar toe in
staat stelt in bet levensonderhoud van de
moeder te helpen voorzien en met name
bet geringe verschil bij te betalen dat
aan bet inkomen van laatstgenoemde
client, toegevoegd te worden opdat bet
bet wettelijk maximum van 56.000 frank
zou bereiken,
terwijl de zuster van eiser, die meerderjarig is en niet bij haar moeder inwoont,
door geen enkele wetsbepaling ertoe verplicht wordt vrijwillig bij te dragen tot
bet levensonderhoud van de moeder
zolang deze laatste daarop geen aanspraak maakt en bovendien bet recht op
levensonderhoud, bepaald in artikel 205,
§ 1, van bet Burgerlijk Wetboek, op bet
begrip " behoeftigheid >> steunt en een
strikt persoonlijk en individueel recht
van de bloedverwant in opgaande linie is,
dat nooit door een derde persoon in de
plaats van de wettelijke beneficiaris kan
uitgeoefend worden :
Overwegende dat de Hoge Militieraad
op onaantastbare wijze in feite oordeelt
of een dienstplichtige al dan niet de
kostwinner is van vader en moeder of
van een van heiden ; dat deze raad, zoals
hij bet doen moet om te bepalen of de
dienstplichtige kostwinner van zijn ouders
is, onderzoekt of een ander lid van de
familie er niet toe in staat is bet onmisbare inkomen te verlenen ;
Overwegende dat de bestreden beslissing dan ook wettelijk gerechtvaardigd is
door de vaststellimr dat een zuster van

der kan helpen voorzien, ook al woont
ze niet in bij deze laatste ; dat de beslissing hierbij geen rekening moest houdeu
met bet feit of de moeder al dan niet zou
overwegen haar dochter desnoods in
rechte aan te spreken tot bet betalen V!l,Jl.
een onderhoudsgeld ;
Dat het middel niet kan a~ngenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
21 april 1971. - 3e kamer. - Voo?'zitte?', de H. Louveaux, voorzitter. :___
Ve1·slaggeve1", de H. Versee. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

3e KAMER. -

21 april 1971.

DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE GROND.
- KOSTWINNER VAN HET GEZIN. VERWERPING OMDAT EEN BROER EN
EEN ZUSTER VAN DE DIENSTPLICHTIGE
ONDERHOUDSPLICHTIG ZIJN ZONDER
VASTSTELLING DAT ZJJ IN HET LEVENSONDERHOUD VAN DE MOEDER KUNNEN
HELPEN VOORZIEN. - 0NWETTIGE BESLISSING.

Om een v1·aag om ttitstel van een dienstplichtige als kostwinner te verwerpen,
volstaat de vaststelling door de Hoge
Militiemad niet dat een broer en een
zuster onderhoudsplichtig zijn overeenkomstig a1·tikel 205 van het Bu1·ge1'lijk
W etboek; de mad moet ook in jeite
onderzoeken of deze personen bij machte
zijn de onde1·houdsplicht de1·mate te ve1'vullen dat de dienstplichtige niet als
kostwinne1' van zijn moede?' kan worden
aangezien (1). (Dienstplichtwetten, geco6rdineerd op 30 april 1962, art. 10,
§ 1, 1 °.)
(DEVIS.)
Met de notitie overeenstemmend arrest.
21 april 1971. - 3e kamer. - Voo?'zitte?', de H . Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, de H . Lenaerts, advocaat-generaal.
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\TOORZIENING IN CASSA'I:IE.
PERSONEN BEVOEGD 01\i ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN.- DIENSTPLICHT.BESLISSING VAN DE HOGE MILITIERAAD .. -VOORZIENING DOOR DE VADER
NIET ALS BIJZONDER VOLMACHTDRAGE·R ·
INGESTELD. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ont·vanlcelijlc is cle voo1·ziening tegen
·een beslissing van de Hoge lJ!Iilitiemctcl
die doo1· de vade1· niet als bijzonde1· vol1iwchtdmge1· is ingesteld (l). (Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april
I962, art. 50 en 51.)
·
·
(ROTTIERS.)
Met de notitie overeenstemmend arrest.
2I april I97l. - 3e kamer. - Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de H. Jarissens. - Gelijlcluide?~de conclusie, de H. L enaerts, advocaat-generaal.
·
·

I e K!\)'IER. '-- 22 april 1971.

I° CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE
- BELASTINGEN.
MIDDEL BETREF·FENDE EEN BEWERING DIE NIET AAN
.HET HOF ·VAN BEROEP IS OVERGELEGD
·EN WAABOVER RET ARREST GEEN UITSPRA:AK''JIEEFT GEDA.AN. ·- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
\iVETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. PERSONENBELASTING. .BEDRIJFSINKOl\iSTEN. LANDBOUWBEDRIJF.- WINSTEN UIT GEDANE
VERRICHTINGEN.

l 0 Niet ontvanlcelijlc in di1·ecte belastingen

is het middel bet1·efjende een bewe1·ing
die niet aan het hof van be1·oep is ovm·gelegd en waa1·ove1· het an·est geen uitspmalc hecft gedaan (2).
2° De lmU?·gelden doo1· een landbouwe1· ontvangen voo1· de ve1·htwing van een stulc
gmnd om de daa1·in vo01·lcomende lclei
doo1· de huu1·de1· te laten ttitg1·aven, zijn
(1) Cass., 10 april 1967 (A?'?', cass., 1967,
blz. 952) en 9 december 1968 (ib·i d., 1069,

geen winsten uit een doo1· het landbouwbed?·ijj gedane ve1'1'ichting, in de zin
van w·tilcel 21 van het Wetboelc van de
inlcomstenbelastingen (-3).
(THEATE, '1'· BELGISCHE · STAAT,
MINISTER V.A,N FINANCIEN.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 5 juni I970 door het Hof. van
beroep te Luik gewezen;
Over het tweede middel, a£geleid 1.ut
de schending yan de artikelen 97 van de
Gro.ndwet, I582, I709 van het Burgerlijk
Wetboek en, dientengevolge, 20, in.zonderheid 1°, 2I <;Jll 34, inzonderheid § I, 2°,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (artikel l 1ran het. koninklijk be~
sluit van 26 februari I964),
dooTdat op het betoog van eiser dat de
bedragen die de naamloze vennootschap
« Nouvelle Briqueterie de Rome » -hem
krachtens een contract van 8 april 1947
h ad betaald geen hum·, dat wil zeggen
. een i..nkomen van zijn goed, waren doch
de verkoopprijs van de klei die de genoemde ve1mootschap tlit de grond had ·
gehaald, zodat hij geen belastbare winst
had gemaakt, daar het ged eelte van de
prijs dat overeenstemt met de beleggingswaarde van de klei geen inkomen is en
het · met de meerwaarde overeenstemmende gedeelte vrijgesteld wordt bij
artikel 34, § I, 2°, van het vVetboek van
de inkomstenbelastingen, het bestreden
arrest, clat vaststelt dat het litigieuze
jaarlijkse bedrag van 72.000 frank door
de ve1mootschap aan eiser wercl betaalcl als retributie « voor het opdelven
van tichelaarde », niettemin het middel
van eiser verwerpt en beslist dat het
contract een hum·contract is en de retributies een huur zijn, op grond « dat hoewei de rechtspraak van oordeel is d.at d e
overeenkomsten betreffende de voortbrengsels van een zaak, dat wil zeggen
betrefiende de eleme1~ten van een niet
periodieke voortbrengst, zol].ls het zand,
de klei, enz., nu eens als verkoop, dan
weer als huurovereenkomst moeten worden beschouwd naar gelang van de mnstandigheden van d e zaak en de werkelijke bedoeling van de partijen ... het
ten deze zeker blijkt dat de litigieuze
overeenkomst door de partijen a ls een
(2) Vgl. cass., 17 november 1970, s"p1·a,
blz. 251.
(3) R.aadpl. cass., 15 april 1969 (A1''' · cass.,

-783huurovereenkomst werd beschouwd,
vooreerst omdat ze dat uitdrukkelijk
bepaalt : verzoeker staat de percelen af
« als huur "• vervolgens omdat het voornaamste deel van het verhutu·de goed,
dat wil zeggen het goed zelf, niet verdwijnt door het genot van de hmu·der,
doch enkel het toebehoren, dat wil zeggen
de klei die dit goed bedekt en waarvoor
op het einde van de exploitatie een laag
akkergrond in de plaats moet komen,
zodat verzoeker (thans eiser) volgens de
oorspronkelijke wijze een exploitatie kan
hervatten welke door bedoelde huurovereenkomst werd onderbrok~tn "•
tenvijl deze redenen, evenmin als de
andere overwegingen van het arrest, niet
wettelijk verantwoorden dat het om een
huurcontract veeleer dan om een koopcontract ging (hoofdzakelijk schending
van de artikel.en 97 van de Grondwet,
1582 en 1709 van het Burgerlijk Wethoek) en, bijgevolg, ook niet dat de retributies een belastbare winst vormden
(hoofdzakelijk schending van de artikelen 20, 21 en 34 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen) :
Overwegende dat h et middel afstuit
op de soevereine beoordeling van het hof
van beroep die met name gegrond is op
de b edoeling van de partijen en het
derhalve niet ontva~1kelijk is;
Over h et derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van d e
Grondwet, 1, 6, 7, 20 en 21 van het
W etboek van de inkomstenbelastinge.n
(artikel 1 van het koninklijk besluit van
26 februari 1964),
doo1·dat het bestreden arrest het beroep
van eiser niet gegrond verklaart en, bijgevolg, aanneemt dat de retributies die hij
krachtens een contract van 8 april 194 7
h eeft ontvangen, welk contract het arrest
als een huurovereenkomst beschouwt,
integraal als bedrijfsinkomen van eiser
b elastbaar zijn,
te1·wijl h et arrest in clit opzicht niet
antwoordt op de aanvullende conclusie
van eiser die subsidiair had doen gelden
« dat zelfs indien men van oordeel zou
zijn dat het contract een htnrrovereenkomst en geen verkoop is, de retributies
geen inkomen zouden uitma.ken, dat
immers deze retributies niet de prijs zijn
van het genot van het goed, doch overeenstemmen met de normale waarde van
de geexploiteerde, dat wil zeggen weggenomen, gronden ; dat h et goed dus verarmt in dezelfde mate als de ret.ribnties
worden ontvangen ; dat deze retributies
dns niet de periodieke vrucht zijn van

ee.n voortbrengend element dat blijft
b estaan, doch een compensa.t ie te vergelijken met de vergoeding die een eigenaar
ontvangt tot herstel van de door zijn
huurder veroorzaa.k te hutrrschade ; dat
een dergelijke vergoeding voor de eigenaar geen enkele verrijking betekent ; dat
de vergoeding die een eigenaar ontvangt
als compensatie voor een abnormale
beschadiging van zijn goed door de huurder, geen belastbaar inkomen is" (hoofdzakelijk schending van artikel 97 van de
Grondwet);
en te1·wijl het bedrag dat de eigenaar
van een verhunrd goed ontvangt eri dat
bestemd is tot compensatie van de beschadiging van het goed door de huurder
wegens h et wegnemen van een gedeelte
van dit goed, geen belastbaar inkomen is,
waaruit volgt dat het arrest, door impliciet het tegendeel te beslissen, de wettelijke bepalingen heeft geschonden die het
begrip belastbaar inkomen vaststellen
(hoofdzakelijk schending van de vorenbedoelde artikelen van het w etboek van
de inkomstenbelastingen) :
·
Overwegende dat het middel, door het
arrest te verwijten te hebben beslist dat
de door eiser ontvangen retributies integraal als inkomsten belastbaar waren,
noodzakelijk aanvoert dat er een verdeling moest worden gemaakt tussen het
gedeelte van deze retributies dat inkoiiisten had vertegenwoorcligd en het gedeelte dat een vergoeding was geweest
die eiser tot compensatie voor de abnermale beschadiging van zijn goed had
ontvangen;
Dat deze eis niet aan het Hof van
beroep werd voorgelegd ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 Vlfn de
Grondwet, 7, inzonderheid § 1, 20, irizon:
derheid 1°, 21 en 22, inzonderheid 6°,
van het W etboek van de inkomstenbelastingen (artikel 1 van het koninklijk
besluit van 26 februari 1964) ,
doo1·dat eiser, landbouwer, op 8 april
1947 met de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid « B1·iqueterie
de Rome Barvaux "• die later de naamloze
vennootschap « Nouvelle Briqueterie de
Rome >> is geworden, een overeenkomst
had aangegaan - welke het arrest als
een huurovereenkomst beschouwt
waarbij gefioemde vennootschap, tegen
betaling van retributies, twee percelen
van eiser in gebruik mocht nemen en er
" tichelaarde " uithalen, en het arrest
beslist dat de retributies die eiser in 1964

-784en 1965, dat is 17 en 18 j aar later, heeft
ontvangen bedrijfsinkomsten zijn, op
grond « dat de artikelen 20 en 21 van het
W etboek van de inkomstenbelastingen
geen onderscheid maken inzake de aard
en de oorsprong van de gedane verrichtingen en met name niet vereisen dat ze
aanleiding hebben gegeven tot een wi~1st
van dezelfde aard als de gewoonlijk
gedane verrichtingen --· dat ten deze
ve;rzoeker (thans eiser) de voor de nitgraving van klei afgestane percelen verder
is blijven exploiteren ; dat hij ze gewoon
op een andere wijze heeft geexploiteerd,
zoals blijkt u it de overeenkomst naar
luid waarvan de exploiterende vennootschap, na exploitatie, het goed zal teruggeven mits er een laag akkergrond van
minstens 40 em dikte op te laten of er
opnieuw op te leggen ; dat er dus geen
verlies is van een gedeelte van de geexp loiteerde oppervlakte en dat er geen
grorid bestaat om het voorgedragen !rliddel in te willigen " en '' dat zo, op grond
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en meer in het bijzonder van
artikel 22, 6°, als bedrijfswinsten moeten
worden aangemerkt de vergoedingen van
alle . aard die de ondernemer gedurende
de exploitatie verwerft, hetzij als compensatie; hetzij ter gelegenheid van
enigerlei handeling waaruit een vermindering van de activiteit of van de winsten
der onderneming kan voortvloeien, hetzij
als volledig of gedeeltelijk herstel van een
tijdelijke winstderving, ajm·tim·i ten deze,
nu verzoeker in de loop van de exploitatie
voor sommige percelen zijn oorspronkelijke exploitatiewijze opzettelijk heeft
gewijzigd om ze tijdelijk te vervangen
door een exploitatiewijze die hij lonender
achtte, de door deze vervanging van de
exr;loitatiewijze belwmen retributies als
bedrijfswinsten moeten worden aangemerkt "•

te1wijl, enerzijds, het feit dat een landbouwer de door hem geexploiteetde grond
verhuurt of dat hij enige andere overeenkomst aangaat die insluit dat hij ophoudt
persoorilijk het goed in gebruik te hebben
en, bijgevolg, te exploiteren, geen eenvoudige wijziging van de exploitatiewijze is en, bijgevolg, ook niet, in de zin
van de artikelen 20 en 21 van het Wethoek van de inkomstenbelastingen, een
verrichting die in de ui toefening van het
beroep van de landbouwer werd gedaan,
en, anderzijds, uit de omstandigheid dat
de exploiterende vennootschap, na exploi:
·tatie, . het goed zal moeten teruggeven
·mits er een laag akkergrond op te laten
of opnieuw op te leggen, niet kan worden

afgeleid dat eiser de exploitatie van de
voor de uipgraving van klei afgestane
percelen niet zou hebben gestaakt, waaruit volgt dat het arrest niet wettelijk
heeft verantwoord dat de uit het contract
voortvloeiende winst een bedrijfsinkomen
van e1ser was :
Overwegende dat het verhuren van een
grond door een landbouwer, om de huurder de klei ervan te laten uitgraven, niet
behoort tot de bedrijfsactiviteit van de
landbouwer; dat de ontvangen huurgelden dus geen winsten uitmaken die uit
een door het bedrijf gedane verrichting
voortvloeien in de zin van artikel 21 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen;
Dat het arrest dus niet wettelijk heeft
beslist da.t het inkomen, voorwerp van
het geschil, een bedrijfsinkomen was ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zover het beslist
dat de retributies die aanleiding hebben
gegeven tot het geschil een inkomen uitmaken; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder in de kosten ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
22 april 1971. - 1e kamer. - Voo?'zitte?·, de H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. de Waersegger. - Gelijkluidende conclttsie, de H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Delhez (van de
balie bij het Hof van beroep te Brussel).
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. VERENIGING
IN DEELNEMING. WINSTEN UIT
EEN HANDELSBEDRIJF. WINSTEN
ONTVANGEN DOOR WERKENDE VENNOTEN. 0NDERWORPEN AAN DE BEDRIJFSBELASTING.

Daa?' de ve1·eniging in deelneming geen
?'echtspe?·soon is, is zij de inkomstenbelastingen niet ve1·schuldigd; de doo1·
haa?' ttit een handelsbed1·i.if behaalde
winsten, omsch1·even bij a?'tikel 25, § 1,
1o, van de wetten bet1·efjende de inkomstenbelastingen, gecoordinee1·d bij besluit
van de Regmt van 15 jawum·i 1948, die
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de we1·kende vennoten ontvangen, zijn als
dusdanig te hunnen laste onde1·wm·pen
aan de bed1·ijjsbelasting (1) .
(GRITTEN EN RADOUX, T. BELGISCHE
STAAT , MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST

,._.

(Ve1'taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 juni 1970 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de a rtikelen 97, 110 van
de Grondwet, 1134, 1315, 1316, 1349,
1352, 1853 van het Burgerlijk Wetboek,
14, 21, 25, inzonderheid § 1, 39, inzonderheid §-1, en 42, inzonderheid § 1, van de
gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
dom·dat het arrest beslist da't de retributie van "967 .505 frank die dame Grit ten
a ls winst over het litigieuze dienstjaar
had ontvangen van de vereniging bestaande uit de naamloze vennootschap
« Sablieres de Rocourt "• enerzijds, en
weduwe Gritten, haar dochter - thans
eiseres - en haar zoon, anderzijds, een
bedrag van 118.180 frank omvat dat
rechtstreeks aan eiseres werd toegekend
ter uitvoering van een geheime overeenkomst en haar aandeel in de winst vertegenwoordigt wegens haar eigendom,
voor een achtste, van de door genoemde
naamloze vennootschap ontgonnen zandgronden en waarvan weduwe Gritten
geen vruchtgebruikster is, op grond dat
de winsten van de vereniging in deelneming beschouwd moeten worden als
zijnde rechtstreeks aan de vennoten toegekend in verhouding tot hun rechten,
zelfs indien ze niet werkelijk verdeeld
worden,
te1·wijl alleen de gereserveerde winsten
beschouwd moeten worden als zijnde
rechtstreeks aan de vennoten toegekend
in verhouding tot htm maatschappelijke
rechten;
te1·wijl de retributie van 967.505 frank,
volgens het arrest, aan weduwe Gritten
was toegekend, en dit gehele bedrag dus
een roerend inkomen uitmaakte dat te
haren laste aan de mobilienbelasting was
onderworpen, en het tegenstrijdig is t e
beslissen dat een achtste van dit bedrag,
namelijk 118.180 frank, eveneens rechtstreeks aan eiseres werd toegekend en te
haren laste belastbaar is ;

en te1·wijl het arrest zijn beslissing
steunt op overwegingen die geen
« bekende feiten » zijn waaruit de feitenrechter a ls vermoeden kon afleiden dat
ter uitvoering van een geheime overeenkomst aan eiseres in de mate van haar
erfdeel het bedrag van 118.180 frank
werd toegekend :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de directeur der belastingen heeft
gewezen op « een reeks elementen die
aantonen dat de schijnbare huurovereenkomst tussen weduwe Gritten en de
naamloze vennootschap " Sablieres de
Rocourt » en de aide van oprichting van
deze laatste vennootschap slechts schijn
waren om de belasting te ontduiken »,
en beslist clat « om de oordeelkundige
redenen die de directeur ontwikkelt en
het hof overneemt het bestaan moet
worden aangenomen van de door de
administratie aangevoerde vereniging in
deelneming » tussen weduwe Gritten,
haar zoon en eiseres, enerzijds, en de
naamloze vennootschap, anderzijds;
Overwegende dat het er ook op wijst
dat eiseres voor een achtste vruchtgebruikster is van de zandgronden die in
genoemde vereniging werden ingebracht,
dat hoewel zij niet p ersoonlijk is tussengekomen in de « huurovereenkomst », zij
deze overeenkomst heeft bekrachtigd vermits zij kantoorwerk en de boekhouding
van de vereniging is blijven doen ;
Overwegende dat het arrest, zonder
artikel 1349 van het Burgerlijk Wetboek
te schenden en zonder in tegenstrijdigheid
te vervallen, uit het geheel van deze feiten
heeft kunnen afleiden dat het bedrag van
967.505 frank, dat genoemde vereniging
in deelneming aan weduwe Gritten had
betaald, voor een achtste het aandeel van
eiseres vertegenwoordigde ;
Overwegende dat de vereniging in deelneming geen rechtspersoonlijkheid heeft
die verschilt van die van d e vennoten,
zodat haar exploitatiewinsten beschouwd
moeten worden a ls zijnde rechtstreeks
door haar vennoten verkregen en te hunnon laste in de bedrijfsbelasting belastbaar zijn indien zij werkend vennoten
zijn;
Dat derhalve eiseres wettelijk in de
bedrijfsbelasting werd aangeslagen op het
bedrag van 118.180 frank;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1832 van het Burgerlijk Wethoek, 25, § 1, 1° en 3°, 27, § _cc1,____
van
de
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-786inkomstenbelastingen en 176 van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoiirdineerd bij het koninldijk besluit van
30 november I935 dat titel IX van het
Wetboek van koophandel vormt,
do01·dat het arrest beslist dat de bezoldiging van 96.000 frank die eiseres van
de naamloze vennootschap « Sablieres
de Rocourt » voor het litigieuze dienstjaar
had ontvangen als secretaresse-boekhoudster, welke bedrag niet hoger is dan
de normale bezoldiging van een dergelijke
betrekking, ongeacht de k.walificatie die
eraan wordt gegeven, een bedrijfswinst
van genoemde vennootschap uitmaakt
als b edoeld in artikel 25, § I , I 0 , van de
gecoiirdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, op grond dat eiseres, werkend vennoot van de vereniging
tussen de vmmootschap « Sablieres de
Rocourt » enerzijds, weduwe Gritten,
haar zoon en eiseres, anderzijds, in de
vennootschap een werkelijke activiteit
uitoefende,
te1·wijl het arrest niet bewijst dat het
bedrag van 96.000 frank een aandeel in
de bedrijfswinst van de vereniging in
deelneming vormt, welke voorwaarde
v ereist is opdat het bedrag op grond van
artikel 2 5, § 1, I 0 , van de gecoiirdineerde
wetten belastbaar zou zijn ;
tenvijl het tegenstrijdig is, enerzijds,
aan te nemen dat genoemd bedrag van
96.000 frank de bezoldiging van eiseres
uitmaakt als secretaresse-boekhoudster
van de naamloze vennootschap « Sablieres
de Rocourt » en, anderzijds, te beslissen
dat dit zelfde bedrag een bedrijfswinst
van de vereniging in deelneming oplevert
waarvan eiseres werkend vennoot is :
Overwegende dat h et arrest vaststelt
dat eiseres, ·werlcend vennoot van de
vereniging in deelneming, van deze laatste een bedrag van 96.000 frank heeft
ontvangen voor haar activiteit als secretaresse-boeldlourlster in cleze vereniging;
Dat derhalve het arrest, op grond van
een juiste toepassi:ng van de artikelen 25,
§ I, 27, § 2, I 0 , en 35, § 4, van de gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, e:1 zonder t egenstrijdigheid,
beslist dat dit bedrag als een winst van
het bedri.if van eiseres moet worden
beschouwd en te haren laste in de bedrijfsbelasting belastbaar is ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eiseres in de kosten.
22 april I97l. - I e kamer. - Voo1·-

n emend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. de Wa~rsegger. - Gelijklttidende conclttsie , de H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Gothot (van de
balie bij het Hof van beroep te Luik)
en Fally.

I e IuViillR. -

23 april 1971.

I 0 AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). ScHADE. BURGERLIJK WETBOEK, A,nTIKEL I382
EN I383.- KRENKING VAN EEN BURC
GERLIJK RECHT OF KRENKING, ONDER
ANDERE, VAN EEN POLITIEK RECHT.
2o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).
UITVOERENDE MACHT. - REGLEMENTERENDE
OPDRACHTEN OF HANDELINGEN.
SCHULD, ONDER ANDE.RE NALATIGHEID
OF ONVOORZICHTIGHEID.- SOBADE.BURGERLIJK WETBOEK, A.RTIKEL 1382
EN 1383. - VERPLICHTING DE SCHADE
TE VERGOEDEN.
3o AANSPRAXELIJKHEID (BUITEN

OVEREENKOMST).
UITVOERENDE MACHT. - VERZUIM OM EEN
VERORDENING UIT TE VAARDIGEN. GEEN TERMIJN DOOR EEN WETSBEPALING VOORGESCHREVEN OM EEN VERORDENING UIT TE VAARDIGEN.- SCHADE TEN GEVOLGE VAN DIT VERZUIM. BURGERLIJK WETBOEK, ARTIKEL I382
EN I383 . - VERZUIM DAT HAN LEIDEN
TOT DE VERPLICHTING DE SCHADE TE
VERGOEDEN.
4° RECHTERLIJKE MACHT.- U:rTvoERENDE MACHT. VERZUil\'[ OM
EEN VERORDENING UIT TE V.A.ARDIGEN.
ARREST WA.ARBIJ BESLIST WORDT
DAT DERGELIJK VERZUll\'[ DOOR DE
RECHTERLIJKE MACHT NIET ALS FOUTIEF HAN WORDEN BESCHOUWD EN DA,T
HET DERHALVE EVENMIN, MET TOEPASSING VAN DE .AJ1TIKELEN 1382
EN I383 VAN RET BURGERLIJK VVETBOEK, VERPLICHT DE ERUIT VOORTVLOEIENDE SCHADE TE VERGOEDEN,
- ONWETTELIJKHEID .
5o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN

OVEREENKOMST).
UITVOERENDE l\'lACHT. - VERZUIM OlVI EEN
VERORDENING UIT TE VAARDIGEN. ARREST WA.ARBIJ BESLIST WORDT DAT
DERGELIJK VERZUIJI'[ DOOR DE RECHTERLIJKE MACHT NIET ALS FOUTIEF
HAN WORDEN BESCHOUWD EN DAT RET
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VAN -DE ARTIKELEN 1382 EN 1383 ·,VAN
RET BURGERLIJK WETBOEK, VERPLICHT
DE ERUIT VOORTVLOEIENDE SCHADE TE
VERGOEDEN. ONWETTELIJKHEID.

1° Niet alleen de k?-enking van een btwge?'lijk 1·echt maa1· ook die, onde1· ande1·e ( 1),
vaii een politiek ?'echt lean de schade
ve1·oo1·zaken welke, onde1· de omstandigheden bepaald bij de m·tikelen 1382
en 1383 van het Bu1·ge1·lijk Wetboek, tot
de ve1']ilichting _van schadeloosstelling
aanleiding geeft (2).
2° . Geen g1·ondwettelijke of wettelijke bepaling ontt1·ekt de uitvoe?'l~nde macht , in
de uitoefening van haa?' opd1·achten en
handelingen inzake ve1'01'dening, aan de
bij de aTtikelen 1382 en 1383 ·va?~ het
BU?·ge?'lijk Wetboek bepaalde ve?']Jlichting de schade te ve1·goeden welke zij
doo1· haa?' sclmld, onde1· mee1· doo1·
01W001'Zichtigheid of na,latigheid, U(tn een
ande1· ve1·oo1·zaalct (3).
~ 0 Zelfs ind·ien geen wetsbepaling aan de
·_ttitvoe1·ende mq,cht een te~:mijn voo?'sch?-ijft om een ve1·o1'dening uit te vaa?·digen, ka1~ het ve1·zui11~ een ve1'o1·dening
tiit te· vaa1·digen, met toepassing van de
. m·tilcelen 1382 en 1383 van het Btt1·ge1·lijk
Wetboek, tot scha,deloosstelling aanlei.ding geven, wannee1· schade e1'Cloo1· we1·d
ve?'OO?'zaakt (4).
·
4o en 5° De .a1'tikelen 1382 en 1383 van
het Bw·ge1·Zijk W etboek wo1·den geschon den doo?' het a1·1·est van het hof vcm
. be1·oep dat beslist dat de ttitvoe1·ende
macht, onde1· het enkel voo?'behottd van
ham·
politieke
vemntwoo1·delijkheicl
tegenovm· de T'Vetgevende Kame1·s, steeds
v1·ij en soeve1·ein beslist ove1· « de uitvoe?·ingsmodaliteiten van haa1· 1·eglemente1·ende bevoegdheid " en dat de1·halve
het niet-ttitvaa1·digen van een ve?'oTdening
en onde1· mee1· de niet-ttitvoe1·ing van
een wet of een lconinklijk besluit nooit
do01· de ?'echtedijke macht als foutief in
de zin van de a1·tikelen 1382 en 1383
van het Bu1·ge1·lijk W etboek kan w01·den
Zie de conciusie van het openbaar
ministerie.
Men raadpiege tevens cass., 16 januari 1939
(Bull. en PAsrc., 1939, I , 25); noot 2, biz. 122,
onder cass., 15 april 1940 (ibicl., 1940, I,
121), cass., 26 september 1949 (ibid., 1950, I,
19) en 2 mei 1955 (ibid. , 1955, I, 950); J.
RONSE, AanS1J1'aalc op schadeloosstelling uit
(1)

on1·echtmatigedaad, b lz . 106, en R . 0. J. B .,
1957, b iz. 101 en voig.; cass., 12 januari 1950
(Bull. en PASIC., 1950, I , 311), 2 juni 1958
(ibid., 1958, I, 1085) en 31 maart 1969 (A17' .
cass .• 1969. biz. 717).

beschowu;d en de1·halve evenmin aan,
leiding lean geven tot de ve1·plichting
de schade te ve1·goeden (5).
(GOFFIN, 1' . BELGISCHE STAAT, J\'!INISTER
VAN
VERKEERSWEZEN,
POSTERIJEN,
TELEGRAFIE EN T ELEFONIE.)

Advocaat-genemal F . . Dttmon heeft in
hoofdzaak het volgende gezegd :
Gedurende verscheidene jaren werd op
de wedde van eiser, thans ere-postontvanger, een afhouding van 10 t. h . verricht wegens het genot van het voordeel
van inwox1ing in het postgebouw, eigendom van de Staat.
Deze afhouding werd door de Staat·
op grond van de bepalingen van artikel 10
van het besluit van de Regent van 20 juni
1946 gerechtvaardigd.
. Eiser deed in zijn inleidende dagvaarding; ten eerste, gelden dat vanaf .1953
de Staat als grondslag van bedoelde
afhouding niet meer d it artikel 10 ingeroepen: had maar wel artikel · 2 van het
· koninldijk besluit van 30 november 1950,
rnaar dat hij in 1954 erkend had dat deze
laatste grondslag ten deze niet wettelijk
gerechtvaardigd was met het gevolg dat
hij een eerste fout had begaan door desniettegenstaande nog steeds de afhouding
op de wedde verricht te hebben.
Het vonnis a q~to doet uitspraak over
deze aldus opgeworpen fout, maar daarover wordt ·n iets meer overwogen, beslist
of ingeroepen in het bestreden arrest en
in de voorziening.
·
Het Hof hoeft zich derhalve niet uit
te spreken .
Eiser deed ten tweede gelden : 1° dat
artikel 3, lid 1, van het koninklijk besluit
van 30 november 1950 bepaalt dat de
personeelsleden die verplicht zijn een
bepaalde woning te betrekken omdat
zij wegens hun · ftmcties b lijvend op de
p laats van het werk moeten zijn, lcosteloze
v1·ije inwoning genieten; 2° dat, gewis,
(2) Cass., 16 december 1965 (Bttll. en PAsrc.,
1966, I, 513) en- de conclusie van Procureurgeneraal Ganshof van der Meersch toen
eerste advocaat-generaal.
(3) Cass., 26 april 1963 (Bull. en PAsrc. ,
1963, I, 905 ).
(4) Raadpl. de conciusie van het openbaar
ministerie en de aangehaalde verwijzingen.
(5) Raadpl. cass., 7 maart 1963 (Bttll . en
PAsrc., 1963, I, 744) en 16 december 1965
(ibid., 1966, I, 513) en de conclusie v66r beide
arresten van Procureur-generaal Ganshof van
der Meersch, toen resp. advocaat-generaal
' en eerste advocaat-generaal.
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luidt dat de Koning, voor elk Ministerie,
de functies bedoeld door lid 1 bepaalt ...
maar dat, door na te laten dit besluit uit
te vaardigen betre:ffende het Ministerie
waarvan erser, als ambtenaar, deel uitmaakte, en zoals door bedoeld artikel 3,
lid 1, voorgeschreven was, de Staat een
fout heeft begaan die hem een schade
heeft berokkend ; 3D dat deze schade een
som van 78.000 fr. vertegenwoord.igt,
d.w.z. een bedrag dat gelijk is aan de
maandelijkse afhoudin.gen van 780 fr.
vanaf 1 januari 1950 (de datum van
inwerkingtreding van het koninklijk
besluit van 30 november 1950) tot op
30 april 1958 (de datum waarop hij op
rust werd gesteld), zegge 100 X 780 fr.
of 78.000 fr.
Ret bestreden arrest beslist :
a) << dat bij ontstentenis van het door
alinea 2 van artikel 3 van het koninklijk
besluit van 30 november 1950 voorziene
koninldijk besluit appellant (eiser) geen
aanspraak kon maken op het voordeel
van de vrije inwoning waarvan sprake
in alinea 1 » ;
b) " dat het aan de rechterlijke macht
niet behoort als foutief te bestempelen
de onthouding van de Minister van Verkeerswezen een ontwerp van koninklijk
besluit aan de handtekening van de
Koning te onderwerpen ; dat onder voorbehoud van zijn politieke verantwoord.elijkheid tegenover de Wetgevende Kamers, de Minister vrij en soeverein oordeelt over de modaliteiten van de uitvoering van zijn reglementaire bevoegdheden »;
c) cc dat (de bepalingen van artikel 3)
geen termijn vaststellen binnen welke
(1) Foutieve krenking van so=ige rechtmatige belangen - bepaalde voordelen o. a. kan de verplichting de aldus ontstane schade
te vergoeden in het leven roepen. Daartoe is
niet vereist dat de getroffene beschikt over
een recht om te eisen dat de rechtssubjecten
die hem clergelijke voorcle1en toekennen, ze
hem verder blijven ver1enen. Maar de genieter
van een clergelijk belang of voordee1 mag
eisen - en beschikt cler·ha1ve over een subjectief recht dat derden hem dit niet
foutief ontnemen (art. 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek) (raadplegen : o. a. cass.,
16 januari 1939, Bttll. en PASIC., 1939 , I, 25;
noot oncleraan cass., 15 april1940, ibifl., 1940,
I, 122; cass., 26 september 1949, ibid., 1950,
I, 19, en Arr. cass ., 1949, blz. 19; 2 mei 1955,
ibid., 1955, I, 950, en A ·n·. cass., 1955, blz. 725 ;

het vo:>rziene koninklijk besluit zal moeten genomen worden » ;
d) " dat de bepalingen van artikel 3
geen burgerlijke rechten aan appellant
(eiser) toekennen ».
Eiser doet in zijn enig middel gelden
dat:
1 D " het instellen van een vordering tot
schadeloosstelling wegens onrechtmatige
daad niet vereist dat de benadeelde de
schending van een burgerlijk recht kan
laten gelden » ;
2D cc verweerder zoals iedere natuurlijke
of rechtspersoon gehouden is tot een
algemene plicht van voorzichtigheid derwijze dat een stelselmatige onthouding
gedurende 10 jaar een reglementaire
bevoegdheid uit te oefenen die in het
belang van bepaalde personeelsleden was
gegeven de schending van die voorzichtigheidsplicht tegenover die personeelsleden betekent »;
3D " het arrest, door er zich niet over
uit te spreken of de periode gedurende
welke verweerder nagelaten heeft zijn
bevoegdheid uit te oefenen niet onredelijk
lang is, zodat de overweging dat geen
terrnijn bepaald was geen klaarheid verschaft over de vraag of verweerder tot
in het oneindige kon blijven nalaten zijn
bevoegdheid uit te oefenen, niet naa.r
behoren met redenen is omkleed ».

***

Niet slechts de krenking van een burgerlijk recht maar ook die o. a. (1) van
een politiek recht geeft aanleiding tot
de wettelijke verplichting, voorzien door
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, de schade te vergoerlen.
kamers, 21 februari 1970, D., 1970, 201, en
noot in Rectteil Dalloz-Si1·ey, 14 oktober 1970,
Chr. XXXI; J. RONSE, Aanspraalc op schadeloosstelling ttit onrechtmatige daad, blz. 106,
en noot R. C. J. B. , 1957, b1z. 101 en volg.).
' Het verlies van een leans, veroorzaakt door
een foutieve hanclelin,g of tekortkoming, kan.
ook aanleiding geven tot de schadeloosstelling,
in dezelfcle artikelen van. het Burgerlijk Wethoek bepaald (zie o. a. cass., 31 maart 1969,
Bull. en PAsiC. , 1969, I, 676, en Arr. cass.,
1969, blz. 717).
Sommige
waarschijnlijke
scharleposten
geven insgelijks aanleiding tot deze schadeloosstelling (zie o. a. cass., 12 januari 1950,
Bull. en PAsrc., 1950, I, 311, en A1·r. cass.,
1950, blz. 290 ; 2 juni 1958, ibid., 1958,
I, 1085, en An·. cass ., 1958, blz. 786; cass.
Frankrijk, 24 februa ri 1970, Jtwisclassett1'
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en in het bijzonder in verband met de
politieke rechten door zijn arrest van
16 december 1965 (1).
Ik mag mij thans ertoe beperken
dienaangaande naar de arresten van het
Hof en naar de conclusie van de h. Procureur-generaal Ganshof van der Meersch
te verwijzen (2).
Ret eerste onderdeel van h et middel
is derhalve gegrond .
Verweerder werpt op dat dit onderdeel
van belang ontbloot is daar het aangevallen dispositief wettelijk gerechtvaardigd
is door de r eden dat « de Minister vrij
en soeverein oordeelt over de modaliteiten
van zijn reglementaire bevoegdheden ».
Deze overweging zou ook het derde
onderdeel zijn belang doen verliezen.
Dit laatste onderdeel mist feitelijke
grondslag : het arrest spreekt zich immers
expliciet uit over de aldaar ingeroepen
vraag : het beslist dat artikel 3 van het
koninldijk besluit van 30 november 1950
geen termijn vaststelt binnen welke het
voorziene koninklijk besluit tot uitvoering zal moeten genomen worden en dat
de uitvoerende macht vrij en soeverein
over de wijze van uitvoering van haar
reglementerende bevoegdheden beslist.
Verweerder oordeelt dat het aangevallen dispositief wettelijk wordt gerechtvaardigd door de overweging dat de
uitvoerende macht vrij en soeverein over
de wijze van uitvoering van haar reglem enterende bevoegdheden oordeelt.
Maar dit is de essentiele vraag die in
onderhavige zaak dient b eantwoord te
worden.
Het zal het Hof niet ontgaan dat zowel
zijn beslissing dat de niet-uitoefening,
door de bevoegde overheid en o. a. door
de uitvoerende macht, van haar reglementerende opdrachten of bevoegdheden,
de aansprakelijkheid, bepaald door de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
W etboek, nooit kan in het Ieven roepen
als zijn beslissing dat ze tot deze aansprakelijkheid kan aanleiding geven belangrijke gevolgen met zich k an brengen.
Het komt m e overigens onmogelijk
voor het door de voorziening gestelde
(l) Bull. en PASIC., 1966, I , 513.
(2) Bull. en PAsiC., 1966 , I, 513.
(3) Voortaan zal in deze conclusie doorgaans
en gemakkclijkheidshalve de t erm « verzuim »
gebruikt worden om aan te geven dat de
bevoegde overheid zich ervan onthouden heejt
r eglementerend op te treden. Deze term

probleem niet in zijn algemeenheid te
onderzoeken en het te beperken tot het
onderzoek van de aansprakelijkheid die
op de Staat zou kunnen rusten om redenen die aan het koninklijk besluit van
30 november 1950 en aan de niet-uitvoering van dit bepaald besluit eigen
zouden zijn (3). Immers, zoals overigens
nog hieronder zal betoogd worden, zou
geen enkel feit, omstandigheid of overwaging m. i. het Hof in staat stellen te
beslissen ofwel dat, zelfs indien de Staat
aansprakelijk kan zijn voor -de schade
die door de niet-uitoefening van de reglementerende opdracht of bevoegdheid
veroorzaakt werd, de fout alleszins uitgesloten moet zijn wanneer het koninklijk
besluit van 30 november 1950 niet ten
uitvoer gelegd wordt . . . ofwel dat, zelfs
indien bedoelde aansprakelijkheid principieel uitgesloten is, zij nochtans in het
geval dat aan het Hof thans onderworpen
wordt, en om redenen die daaraan eigen
zijn, bestaat.
Tot nog toe h eeft het Hof geen gelegenheid gehad, over het belangrijk probleem
dat de voorziening opwerpt, stelling te
nemen.
In de loop van deze laatste jaren heeft
het nochtans essentiele beslissingen genomen inzake de aansprakelijkheid van de
overheid - ik bedoel in het bijzonder de
arresten van 7 maart en 26 april 1963 (4)
en 16 december 1965 (5). D eze arresten,
zoals de conclusies van de h. Procureurgeneraal Ganshof van der Meersch (6),
geven ons richtlijnen, aanduidingen en
toelichtingen welke wellicht het Hof vandaag nog fundamenteel en nuttig zullen
leiden en mijn uiteenzetting en mijn
conclusie zeer aanzienlijk vergemakkelijken.
De Raad v an State van Frankrijk
h eeft zoals ik verder nog zal toelichten (7) - in verscheidene arresten
b eslist dat niet-uitoefening door de uitvoerende m acht en ook door de Regering
van haar reglementerende bevoegd.heden
of opdrachten foutief kan zijn en d arh alve de verplichting de schade die hierdoor werd veroorzaakt te vergoeden in
h et Ieven kan roepen.
H et probleem werd door de Hoge Raad
(4) Bull. en PASIC., 1963, I, 744 en 905.
(5) Bull. en PASIC., 1966, I , 513.
(6) Bull. en PASIC., 1963, I, 752 en 1966,
I , 513.
(7) De arr esten van de Franse Raad van
Staat en d e conclusies van commissarissen
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maar zoals ik ook hierna zal aanduiden,
heeft de h." Langemeijer, Procureur-generaal in de Hoge Raad, dienaangaande
st.elling genommL
Opdat een rechtsvordering gestetmd op
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek zou Jnmnen slagen, client
niet slechts het bestaan van een fout
(een schnld) . bewezen te worden maar
ook dat deze fout oorzaak is geweest van
eon schade : o. a. lq:enking van een recht
- burgerlijk of politiek (zie supm).
Indien derhalve uit de vaststellingen
van het bestreden arrest of nit de stuld{en
waarop het Hof acht vermag te slaan zou
blijken dat eiser zich noch op een krenking van een recht of van een belang,
bedoeld door de art.ikelen 1382 en 1383
van bet Burgerlijk Wetboek, noch op
een oorzakelijk verband tussen ·de fout
en een dergelijke krenking kan beroepen
zon het aangevallen dispositief wettelijk
gerechtvaardigd zijn en zou het derhalve
voor het Hof nutteloos zijn stelling te
nemen over de vraag of de uitvoerende
macht een font begaat wanneer zij . een.
verorclening niet uitvaardigt, font clie
aanleiding client te geven tot de vergoeding door genoemde artikelen van het
Burgerlijk Wetboek bepaald.
Ik meen nochtans niet dat uit het
arrest of uit bedoelde stukken onbetwistbaar blijkt dat ofwel een dergelijke
krenking ofwel een oorzakelijk verband
tussen deze krenking en de verweten
tekort.koming, uitgesloten zijn. Ik zal
daarop verder terugkomen.

I. Kan het niet-uitvaa1·digen van een
ve?'Dnlening, o. a. van een ?'eglemente?·end
koninklijk beslttit, in de zin van de a?·tikelen 1382 en 1383 van het Btwge?'lijk Wetboek een schttldig ve?'zttim of tekoTtlcoming
uitmaken m et het gevolg dat, indien hie?'doo?' een schacle we1·d verooTzaakt, de
oveTheicl, o. a. de Stactt, op g1·ond van
dezelfcle wetsbepalingen bedoelde schade
dient te ve1·goeden ?
A. Bet?·efjencle het beg1·ip « schttld » of
(( fottt )),
De « schnld » of de « fout » , door deze
(1) Conclusie van de h. Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, alsdan aclvocaatgeneraal, voor cass., 7 maart 1963 (Bttll. en
PAsrc., 1963, I, 750).
(2) Conclusie van cle h. Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, alsclan advocaat-

wetsbepalingen bedoeld, kan ontstaan
ofwel wegens. schending van een rechtsregel die een bepaalde handeling of een
niet-handelen voorschrijft, ofwel tengevolge van een gedragsdwaling, d.w.z. een
tekortkoming, een handeling of een niethandelen welke in de socia.Ie betrekkingen
niet als normaal en geoorloofd vallen te
beschouwen, o. a. een miskenning van
het wettig vertrouwen· waarop de rechtssnbjecten. in bedoelde betrekkingen dienen te kunnen rekenen.
« L 'acte qui constitue nne fante aquilienne n'est p~'>S legal. II viole les articles 1382 et 1383 du Code civil » (1).
« MM. Dabin et Lagasse sonlignent
combien est artificielle la distinction qui
rednirait ]e COntro]e judiciaire aUX CuS
de violation cl't\lle regie legale precise
a !'exclusion du cas ou une obligation .
generale aurait eM violee, (2) verklaarde
nog de h. · Procureti.r-generaal Ganshof
van der Meersch in zijn conclusie welke
het arrest van Tmaart 1963 voorafging ·... ·
En deze algemene verplichting besprekende preciseercle hij : " Chactm est
fonde a croire que les autres membres de
la societe, fussent-ils 'les organes de la
puissance publiqne, respectent les obligations que leur impose · 1a vie en commLm

>>

(3) ·.

Met het o'o g op de toepassing . van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek wo1;den de gedra.gingen, tekortkomingen of verzui.J.nen niet in abst1·acto
beoordeeld, zonder rekening te houden
1net de concrete . omstandigheden van
plaats, tijd, bedrijvigheid, verantwoordelijkheden,
mogelijkheden,
·gebreken ... (4).
De fout, in de zin van bedoelde arti kelen van het Burgerlijk Wetboek, va~1.
de geneesheer, is niet die van een architect, een aannemer, een jurist, een
biologist, een apotheker, een scheiktm.dige, een natnurkundige .. . of van een
openbare dienst nu eens belast met zniver
administratieve opdrachten en dan dienende op t ·e treden in technische bedrijvigheden van verscheidene aard, in
financiele, commerciele, sanitaire aangelegenheden. Men kan derhalve bezwaarlijk met professor Mast (5) oordelen_dat
(3} Ibid., biz. 752.
(4) Zie o. a. DE PAGE, T1·aite, t. II, 3• edi-

tion, n° 8 939-944, en R. 0. DALCQ, T1·aite
de la 1'esponsabilite civile, « Les causes de la
responsabilite ,, n° 539, Les Novelles, Droit
civil, t. V, vol. I.
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de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk W etboek niet zou kmmen getoetst
worden, omdat " la tache de la personne
de droit public revet un caractere specifiquement distinct de celle pouvant incomber a la personne de droit prive n, en
dat derhalve "la faute retenue a sa charge
ne s'apprecie pas et ne s'appreciera
jamais selon les memes criteres n (1).
Het begrip " schuld n is niet hetzelfde
voor al de bedrijvigheden, in al de omstandigheden. Het is een veelomvattend
en genuanceerd begrip dat de rechterlijke
macht met het oog op de bescherming
van de physische en morele integriteit
der individuen alsook van de patrimoniale
belangen van al de rechtssubjecten, dient
te hanteren in verband met al de bedrijvigheden en gedragingen van het sociaal
!even, die van de overheid niet uitgezonderd. De voorschriften van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
W etboek richten zich tot iedereen, zonder
enige uitzondering welke door de Grandwet of de wet niet zou bepaald worden.
Bedoelde artikelen werden weliswaar in
het Burgerlijk W etboek ingelast, maar
zij drukken een principe van gemeen
recht uit aan het toezicht van de
rechterlijke macht toevertrouwd. - dat
derhalve niet slechts de privaatrechtelijke
betrekkingen bedoelt, zoals d.it ook het
geval is voor andere bepalingen die
insgelijks in het Burgerlijk Wetboek
werden ingelast, o. a. de artikelen 2 (2),
· 3, ·4 (betreffende de rechtsweigering,
thans weggevallen uit het Burgerlijk \'Vetboek en opgenomen in het Gerechtelijk
Wetboek), 5 (verbod aan de rechters
uitspraak te doen bij wege van algemene
en a ls regel geldende beschild{ing : (thans
artikel 6 van het Gerechtelijk W etboek
geworden) ...
In dezelfde gedachtengang schreef profe3sor J. Dabin : " ... mieux vaut, semblet-il, se reporter a ce principe general
(1) A. MAST, Pd;cis de d1·oil adrn·inislratif
belge, p. 341-342 .
(2) Raadplegen : a) de rede uitgesproken
op 1 september 1970, ... door de h. Procureurgeneraal Ganshof van der Meersch; b) de
conclusie van Procureur-generaal Ganshof van
der Meersch voor cass., 22 oktober 1970,
Bull. en PASIC., 1971 , I, 744.
(3) R . C. J. B., 1963, p. 109 et llO.
(4) R. C. J. B., 1963, p. ll5.
(5) Hierna wordt onderzocht of de bevoegde
overheden en in het bijzonder de Uitvoerende
Macht gronclwettelijk of wettelijk kunnen verplicht worden en in werkelijkheid verplicht

de droit que l'Etat qui est groupe d'hommes et par consequent homme, doit se
montrer cmmne quiconque " honnete
hornrne n et pom· autant qu'il se livre a
des taches teclmiques bon professionnel ... n (3) en de opdracht onderzoekende
van de rechter die namelijk de fout van
de overheid in verband met haar verantwoordelijkheden in zake van de veiligheid
van h et verkeer dient te beoordelen overwoog hij ook : " !'experience de la jurisprudence passee montre que l 'on_ peut
faire confiance a nos tribunaux et attendre d'eux une application raisonnable du
principe, que notamment ils sauront
apprecier avec intelligence, compte tenu
des circonstances, tant les exigences de
!'obligation de sec~trite routiere impos~e
aux pouvoirs publics que l'impossibilite
ou ils pourraient s'etre trouves d'y satisfaire n (4).
Het niet-uitvaardigen door de bevoegde overheid, o. a . door de uitvoerende macht, van een verordening
zou, indien het de oorzaak van een
schade is geweest, " schuldig n in de zin
van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek kunnen zijn, ofwel
omdat een grondwettelijke of wettelijke
bepaling aan de overheid oplegde de
verordening uit te vaardigen waarvan
de afwezigheid de aangevoerde schade
veroorzaakt h eeft (5), ofwel omdat het
verzuim vari uitvaardiging zou kunnen
beschouwd worden als een tekortkoming
aan een algemene verplichting van zorgvuldigheid of voorzichtigheid, en namelijk een tekortkoming (6) in het vervullen
van de opdracht voor de openbare veiligheid of gezondheid te zorgen.

B. De 1·eglemente1·ende of vm·o1·denencle
macht van de Koning.
Deze macht vertoont een zekere verscheidenheid wat o. a. haar grondslag
en h aar voorwerp betreft. Gemakkelijkworden bepaalde verordeningen uit te vaardigen (zie infra, B : « De reglementerende
of verordenende macht van de Koning n.)
(6) Hierna wordt (onder B : «De reglementerende of verordenende macht van de
Koning - ,) eraan herinnerd, dat ofwel de
Grondwet ofwel wetten aan de uitvoerende
macht algemene verordenende bevoegdheden
toekennen o. a. in zake openbare veiligheid
of gezondheid en bij wijze van toelichting
wordt (infm onder E : « Enkele gevallen
waarover ge<iordeeld werd of zou kunnen
geoordeeld worden ... ,) een paar voorbeelden
van dergelijke tekortkomingen gegeven.
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gende in herinnering te brengen :
vanaf bedoelde datum in genoemde wet
1o De Koning bezit een dergelijke ver- van 1934 (4 )·
ordenende macht d.w.z. de macbt wetten,
in de materiele betekenis, normen,
rechtsregels uit te vaardigen, om ter
uitvoering van de wet (der Wetgevende
Macht) de nodige verordeningen of besluiten te nemen (art. 67 van de Grondwet).
De Koning vermag uit eigen b eweging
besluiten te nemen t er uitvoering van d e
wetten; daarvoor beboeft bij geen bijzondere opdracht.
Talrijke wetten verzoeken nochtans de
Koning uitdrukkelijk verordeningen te
nemen en geven nauwkeurig aan welke
v erdere punten bij koninldijke besluiten
moe ten worden geregeld.

4° Koninklijke besluiten-reglementen
genomen in uitvoering van opdracbtwetten. Sommige koninklijke besluiten kunnen genomen worden in uitvoering van
een « kaderwet ». Nopens de vraag of ze
de « uitvoering » van de wet, in de zin
van artikel 67 van de Grondwet, vormen
en of ze de uitoefening zijn van een bijzondere bevoegdheid welke de wetgever
aan de uitvoerende macbt « opgedragen »
beeft ingevolge artikel 78 van de Grondwet, beperk ik mij ertoe te verwijzen
naar een noot v an de b eer Procureurgeneraal Ganshof v an der Meersch en
een preadvies van Staatsraad K. Mees (5).

2° Algemeen wordt aangenomen dat
de Koning aan de artikelen 29, 65 en 66
van de Grondwet de m acht ontleent om
d e ·r echtstoestand - het st atuut - v a n
het Rijksp ersoneel vast t e stellen en
derhalve dienaangaande r echtsregels vast
te stellen ( 1).
3° D e Koning k an reglementen uitv aardigen met h et oog op de handbaving.
van de openbare rust en v eiligheid in het
Rijk. Sommige autem·s, o. a. professor Mast, kenmerken deze macht als
zijnde « een zelfstandige verordenende
b evoegdheid van de Koning » (2) .
D eze m acht zou « zelfstandig » zijn daar
d e Koning in bedoeld domein zijn reglem enten neemt « zonder daartoe machtiging van een speciale wet t e moeten
ontvangen » (3).
De b eer Procureur-generaal Ganshof
van der Meersch heeft nochtans aangetoond d at bedoelde verordeningsmacht
tot op de datum v a n d e inwerking treding
van de wet van 5 juni 1934 h aar grandslag vond in artil{el 2 van sectie III van

B edoelde opdrachtwett en kennen aan
d e Koning de macbt toe o . a. verordenend
op te treden op een wijze die niet kan
beschouwd worden als strekkende tot
uitvoering van een wet in de zin v an
artikel 67 van d e Grondwet ; hierdoor
wordt derhalve de Koning gemachtigd
b eslissingen te nemen en verordeningen
uit te vaardigen die hij , zonder een uitdrukkelijke opdracht v an de wetgevende
macht, niet zou vermogen tot stand te
brengen.
Meestal wordt door de opdrachtwetten
de Koning ermee belast een tot dan
onaangeroerd onderwerp te r egelen of
een reeds b estaande wett elijke regeling
aan te vullen. Soms wordt hij ertoe gem achtigd een bestaande wet te wijzigen (6). Bij wijze van voorbeeld citeer
ik de wet van 18 februari 1969 b etr effende
de maatregelen ter uitvoering v an de
internationale v erdragen inzake vervoer
over de weg, de spoorweg of de waterweg;
de koninklijke besluiten genomen op
grond van deze wet kunnen « wijziging
van wetsbepalingen inhouden ».

(1) In het verslag aan d e Koning dat bet
ontwerp, d at het K. B. van 2 oktober 1937
- Statuut van het Rijksperson eel - voorafging, overwoog d e Regering o . a. : " De
vaststelling van de r echtstoestand van b et
Rijkspersoneel is een der natuurlijke bevoegdheden van de uitvoerende macht. In
bet principe van de scbeiding der macbten
ligt voor elk van ha.ar h et recbt (N. B. : tenzij
er andersluiclencle grondwettelijke bepalingen
b estaan) b esloten om zelf bare werkzaamb e den te regelen ... De Koning regelt vrijelijk
de toestand van bet Rijkspersoneel binnen
d e bij d e Grondwet bepaalde grenzen ... "·
(2) Zie lliAST : a) De vm·01·deningsrnacht ·des

Konings in poliliezaken en de tvet van 5 iuni
1934, Antwerpen, De Sikkel, 1934 ; b) Ovm·zicht van het Belgisch g1·ondwetteliik ucht,
biz. 223-224.
(3) MAsT, Overzicht van het Belgisch g?·ondtvetteliik recht, blz. 223.
·
(4) Voetnoot 4 bij cass., 24 novemb er 1961
(Bull. en PAsrc., 1962, I, 367).
(5} a) Voetnoot bij cass., 7 juli 1949 (Bull.
en PAsrc., 1949, I, 534 ); b) " Delegatie van
wetgevende bevoegdheid "· Preadvies K. 1\iees,
Vereniging voor de vergelijkende stu c1ie van
h et recbt van Belgie en N ederland, Jam·boelc 1963-1964, biz. 19.
(6) K. lliEES, op. cit., blz. 20.
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In sommige gevallen kan men zich
afvragen of koninklijke besluiten gerechtvaardigd worden op grond van artikel 67
van de Grondwet of ingevolge een opdracht als bedoeld in artikel 78 van de
Grondwet ( 1).

Op 21 oktober en 17 december 1970
heeft het Hof van J ustitie beslist dat de
richtlijnen ook rechten aan de natuurlijke
en rechtspersonen kunnen verlenen welke
zij voor de nationale rechtscolleges vermogen in te roepen (5) (6).

5o Verordeningen door de Koning genomen - koninklijke besluiten of besluitwetten - ingevolge " speciale " of " buitengewone » machten welke hem door
een wet worden toegekend.
6° Internationale verdragen, door een
wet goedgekeurd, kunnen de verplichting
inhouden wetten te maken ofreglementen
uit te vaardigen. Artikel 13, lid 2, van
het verdrag van Rome tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap
bepaalt b. v. : " heffingen, van gelijke
werking ·als invoerwetten tussen de LidStaten van toepassing, worden door hen
in de loop van de overgangsperiode
geleidelijk opgeheven. De Commissie
stelt bij wege van richtlijnen het ritme
van deze opheffing vast . . . ». Het Hof
van Justitie der Europese Gemeenschappen heeft door het arrest van 17 december 1970 (2) beslist dat op het einde van
de overgangsperiode iedere natuurlijke
of rechtspersoon (N. B. : die een belang
kan do en gelden) deze bepalingen van
het verdrag voor de nationale rechtscolleges vermag in te roepen daar ze bern
" rechten " toekennen welke deze laatsten
dienen te vrijwaren .
Gelijkaardige verplichtingen kunnen
door " verordeningen » van de Raad van
de Ministers of van de Commissie ingevoerd worden (3) of zelfs door " richtlijnen "· Sommige richtlijnen hebben b .v.
aan Staten opgelegd een bepaalde reglementering voor een bepaalde datum
af te schaffen (b. v. richtlijn van 25 februari 1964 [4] die de afschaffing van
een Belgisch reglementerend koninklijk
besluit beveelt).

7° Koninklijke besluiten bepalende dat
tot hun uitvoe1·ing een koninlclijlc beshtit
zal worden genomen. (Dat wordt door
het K. B. van 30 november 1950 - door
de voorziening bedoeld beslist.)
Kan men foutief noemen het niet uitvaardigen van een koninklijk besluit dat
voorgeschreven werd niet door een wet
maar door de Uitvoerende Macht zelve?
Het staat immers aan deze macht vrij
haar eerste besluit, haar " bevel », af te
schaffen.
'
De Franse Raad van State beslist niettemin dat dergelijke niet-uitvaardiging
foutief kan zijn (7).
De commissaris van de Regering Galmot overwoog in zijn conclusie :
" Les exigences de votre jurisprudence
sont d'ai!leurs les memes lorsque le texte
a appliquer est de nature reglementaire
et non legislative. Vous jugez constamment, en effet, que les reglements Iegalement pris s'imposent a l 'autorite administrative tant qu'ils demeurent en
vigueur. Celle-ci est tenue, non seulement
d'y conformer ses decisions individuelles,
mais encore de prendre toutes les mesures
necessaires a leur execution . Aussi avezvous admis que ! 'administration engageait sa responsabilite en negligeant de
faire respecter les prescriptions d'arretes
reglementaires du gouverneur general de
Madagascar (27 fevrier 1948, Societe Vie,
p. 99); ou que le ministre de !'information
etait tenu de prendre les arretes reglementaires necessaires a !'application d'un
decret du 1er decembre 1933 relatif a la
protection des emissions de radio contre
les troubles parasites (24 janvier 1962,

(1) Betreffende bet probleem raadplege men
K. lliEES, op. cit., blz. 17 tot 19 en 31.
(2) Zaak 33 / 70.
(3) " Een verordening beeft een algemene
strekking zij is verbindend in al baar
onderdelen en is recbtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat " : art. 189 Verdrag E. E . G.
Zie b. v. art. 23, lid 1, Verordening 19/62
van de Raad.
( 4) Publilcatieblad van de Ew·opese Gem.eenschappen van 4 april 1964.
(5) Arresten nr. 9/70, 20/70 en 23/70 van

(6) Art. 2 van de wet van 20 februari 1970
in zake douanen en accijnzen bepaalt : " de
Koning mag, bij wijze van een besluit waarover door de in Raad vergaderde Ministers is
beraadslaagd 1° bet tarief van invoerrecbten
wijzigen, 2° invoerrecbten gebeel of gedeeltelijk scborsen ... 3° alle andere maatregelen
treffen inzake douanen en accijnzen om de
goede uitvoering te verzekeren van internationale akten, bieronder b egrepen zijnde
bet opbeffen of bet wijzigen van wetsbepalingen "·
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-794Ministre de !'Information c. RadioFiltrex, p. 54) » (1).
En professor Auby schrijft :
" Le Conseil d'Etat a donne a cette
question une reponse logique. Le Gouvernement etait sans doute libre d'abroger
l'article 19 du decret de 1951 (N. B. le
premier decret); par contre, tant que ce
texte demeurait, il ne pouvait se refuser
a en assurer la pleine application en prenant les mesures reglementaires necessaires. Cette solution a l'interet de permettre de degager le fondement de
!'obligation qui p ese sur !'administration.
Cette obligation n'a pas pom• base,
comme on l 'a admis parfois, la hierarchic
des organes. Elle repose sur le principe,
lie a l'Etat de droit, selon lequel une
autorite publique chargee d'assurer !'application d\me regie de cli·oit doit prendre
les mesures necessaires pour assurer " la
pleine application » d e la regle. Ce principe se justifie, a son tour, par des raisons
theoriques (le principe de l 'egalite, dans
sa conception moderne, postule l 'efficacite de la r egle de droit) et pratiques
(il serait dangereux d'autoriser ! 'administration a paralyser, a son gre, !'application des regles de droit) )) (2).
C. Opgave van de F1·anse en van de
N ede1·lcmdse ?'echtspmak.
De F1·anse Raad van State beslist da.t
de schade die te:n gevolge van het niet
treffen van een verordenende beslissing
(o. m . een « decret reglementaire ») ontstaan is, een fout uitmaakt die de uitvoerende macht of een ander orgaan of
overheicl, met verordenencle bevoegdheid
beldeed, verplicht bedoelde schade te
vergoeden wanneer de volgende voorwaarden aanwezig zijn :
1° de << uitvoerende » verordening waarover men klaagt niet te zijn genomen
client te stem1.en op een norm welke niet
onwettelijk is.
L'administration ne

commet en effet aucune illegalite, done
aucune faute, en differant !'application
d'tme reglementation illegale )) (3).
2° de uitvoerende macht of de andere
bedoelde overheid dient de ve1'plichting
te hebben een wet of een verordening ten
uitvoer te leggen (4). De enkele faculteit
dit te doen volstaat natuurlijk niet.

{l) Recueil des decisions cht Conseil d'Etat,
1964, p. 594. Zie oak conclusie van de H. Kahn
commissaris van de Regering, ibid., 1961,
p. 64.
'
(2) Rec·ueil Dallo.z-Si1·ey, 1965, p. 632.
(3) Conclusie van de h. Galm ot, commissaris
van de Regering, voor arrest C. E. 27 november 1964 (Recueil des decisions cl1t Conseil
d'Etat, 1964, p. 595).
( 4) Ik vermelcl niet de verplichting een
gronclwettelijke bepaling ten tlib7 oer te leggen
claat· een clergelijke verplichting, naar mijn

van de Regering, en door de doctrine niet
vermelcl werd.
(5) De Raacl van State van Belgie past
rechtstreeks de wet toe, alhoewel zij door een
K. B. client uitgevoerd te worden wa.nneer
niettegenstaancle deze tekortkoming een clergelijke toepassing mogelijk en zelfs geboclen
is; zie arrest van 9 rnei 1968 en ad vies van
de h. Auditeur Dmnont (R. J. D . .A . et C. E.,
1969, blz. ·76). ·
(6) Reeds aangehaalcl conclusie van regeringscommissaris Galmot, blz. 598 en 599.

3° De afwezigheid van een verordening
kan aansprakelijkheid alleen in het leven
roepen indien dit verzujm de uitvoering
van de norm onmogelijk maakt. De
Raad van State onderzoekt derhalve of
bedoelde norm op zichzelve voldoende is
om een uitvoering mogelijk te maken (5).
4° Aan de bevoegde overheid wordt de
kens gelaten van het tijdstip waarop
de verordening client genomen te worden
a lsook de kens van de middelen van de
uitvoering. Maar .. . enerzijds, mag 1nen
niet (( admettre que l'autorite reglementaire puisse, en se prevalant de cette
liber te, repousser pe1'Petuellement son
intervention et eluder ainsi ses obligations. Il appartient ai.l juge administratif
de determiner, dans chaque cas particulier et compte tenu des difficultes propres
a chaque affaire, le (( deJai raisonnable ))
dont dispose !'administration pom· agir,
et au-dela duquel son abstention devient
illegale et fautive » (6). Verscheidene
arresten van de Raad van State hebben
dit begrip « delai raisonnable » toegepast (7). Anderzijds, indi en aan de
administratie de keus van de middelen
wordt gelaten, " en lui permettant, par
exemple, de repartir entre plusiem·s textes
les modalites d'application de la loi,
! 'intervention d'un reglement qui n'en
assure qu'tme execution partielle, n'est
done pas, par elle-meme, illegale (arrest
van 18 januari 1957, en cause Chatillon,
p. 39). Mais il en irait autrement si cette
application denotait dn,ns les circonstandes de l'affaire, la volonte d'eluder une
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en definitive, que vous ne censurez enkel ve1·band als aan de s ·taat toe· te
! 'attitude de ! 'administration que dans rekenen zou moeten worden beschouwd
la mesure ou elle manifeste, sans equivo - (dit was aan de zijde van de Staat beque, sa volonte de ne pas faire application pleit) zo~t ik betwijjelen. Wel echter zou
d e la loi ou de n'en faire qu'une applica - ik willen stelleri dat, zolang de rechttion partielle ou encore d'en suspendre spraak zich voltrekt op de grondslag
ou d'en differer ! 'execution » (1) (2) (3). van een rechtsstelsel waarvan de wet dan
Deze principes gelden betreffende de toch de kern vormt (N. B . : art . 131 van
aansprakelijkheid van de overheid zowel de Grondwet bepaalt : « De wetten zijn
voor de tekortkomingen .van uitvoering onschendbaar »), de stand van de wetdoor individuele beschikkingen als door geving niet aan de Staat kan worden
toegerekend. En wel geldt dit naar mijn
verordenende bepalingen.
Zoa ls ik hierboven h eb aangestipt, mening niet enkel voor wat de wetg.eving
oordeelt de Franse Raad van State of 01nvat, maar ook voor wat daarin niet
het uitblijven van uitvoering, door de voorkomt » ( 5).
De aansprakelijkheid van de Staat
overheid, van een norm door beschikkingen of verordeningen redelijk was (« delai wordt aldus uitsluitend ten opzichte van
raisonnable ») . 'Bij mijn weten heeft het de wetten van de wetgevende macht uithoge Frailse rechtscollege geen gelegen- gesloten.
Daar de Nederlandse Grondwet aan
heid gehad stelling te nemen over het
verzuim van de overheid een norm de rechter uitdrukkelijk verbiedt dergeuit te voeren op een welbepaald tijdstip lijke wetten onverbinclencl te verkhtren,
waarop de uitvoering geboden zou ge- pleegt men claaruit af te leiden dat de
weest zijn. Dergelijke gevallen kunnen totstanclbrenging of het niet ,iaststellen
zich immers voordoen - zoals hieronder van een wet clan ook niet als een onrechtzal aangetoond worden - en zij kunnen matige daad kan worden beschouwcl.
Maar de vraag blijft, in Nederland,
m. i. niet verzwegen worden.
open ten opzichte van uitvoeringswetten
De N edeTlandse 1·echtspmak heeft tot waartoe een internationaal verdrag vernog toe geen gelegenheid gehad te beslis- plicht, vermits ingevolge artikel 66 van
sen, of de schade veroorzaakt door de de N ederlandse Grondwet « de wettelijke ·
nalatigheid van de bevoegde overheid voorschriften . . . geen toepassing vinclen
een rechtsregel verordenend uit te voe- wanneer deze toepassing niet verenigbaar
r en, burgerlijke aanspra.kelijkheid o. a . zou zijn met eenieder verbindencle bepavan de Staat, op grond van artikel 1401
lingen van overeenkomsten (cl.w.z. intervan het B. W.; in het leven roept (4).
nationale verdragen) » (6).
D e h . Langemijer, Procureur-generaal
in de Hoge Raad der N ederlanden, he eft
D. V eTplichting ve1·oTdeningen ~tit te
zich nochtans in zijn conclusie die aan vaa1·digen ?
het arrest van 28 juni 1963 voorafging
afgevraagd, of het de Staat niet als eigen
Uitspraak doende over een verzoekschuld moest worden aangerekend dat schrift tot nietigverklaring vm1 een reglegeen wettelijke maatregelen d.w.z. mentair koninklijk besluit om reden dat
beslist door de wetgevende macht - zijn het de regels niet inhield welke het, volgetroffen om een b epaald.e noodtoestand gens verzoeker, had moeten bepalen,
te voorkomen of daaraan een einde te besliste de Raad van State van Belgie
(1) Reeds geciteerde conclusie, op. cit.,
blz. 599.
(2) Aangaande K. B. van 30 november 1950
betreffende de huisvesting van sommige
categoriecn vau het door de Staat bezolcligcl
personeel, zijn reeds, voor so=ige ministeriele clepartementen, uitvoeringsbesluiten genomen (zie o . a. het Besluit waarvan gewag
in het arrest van het Hof van 18 juni 1970,
Bttll. en PASIC., 1970, I, 923, An·. cass., 1970
-biz. 980) maar nog niet betreffende ·de ambtenaren van- het Ministerie waarvan eiser dee!
uitmaakte.
(3) De vier vermelcle voorwaarden ·worden

duidelijk geformuleerd door de arresten van
cle Raad van State welke in voetnoten hieronder worden geciteercl.
(4) Art. 1401 van h et Burgerlijk Wetboek
van Nederland bepaal t : « Elke onrechtmatige
daad, waardoor aan een ancler schade worclt
toegebracht, stelt degene, door wiens schuld
die schade veroorzaakt is, in de verplichting
om dezelve te vergoeclen "·
(5) Conclusie voor arrest van 28 juni 1963
(N ederlandse Jtwis1n·udentie, 1963, m·. 480).
(6) Zie· DRION e; a., De om·echtmatige daad,
·dee! III, afdeling VII, lllS. 98 -100 (Uitgave
Kluwer, Deventer).

-796in zijn arrest van 24 mei 1968 dat de
uitvoerende macht niet ve?'Plicht was de
bedoelde maatregelen te nemen (« dat de
wet . . . die zich ertoe beperkt aan de
Koning machtiging te verlenen . . . geen
zodanige verplichting oplegt ») en dat er
derhalve geen reden is tot vernietiging (1).
Op 5 mei 1964 beslist hetzelfde rechts.
college dat een koninklijk besluit tot
benoeming van een ambtenaar dient
nietig verldaard te worden daar een
commissie van advies niet werd geraadpleegd, deze commissie nog niet bestaande, alhoewel een wet aan de uitvoerende macht de plicht opgelegd had
bedoelde commissie bij K. B. op te rich ten (2).
In een arrest van 9 mei 1968 overweegt
de Raad van State : « Overwegende dat
het uitblijven van een koninklijk besluit
tot uitvoering van di e bepalingen van
de wet meer dan 10 jaar nadat zij in
werking is getreden, ondanks het dwingende van artikel 8 dat _voorschrijft
« De Koning bepaalt ... », niet tot gevolg
kan hebben dat verzoeker zijn r echt
verliest om voor die wet in aanmerking
te komen, des te minder dan hij niet in
aanmerking komt voor een andere wetgeving voor de jaren waarvan de aanrekening hier betwist wordt; dat de
rechter, het moge dan niet aan hem staan,
de nadere toepassingsregelen die door de
uitvoerende macht moeten worden uitgewerkt, bij wege van verordening vast

te stellen, niet mag weigeren de wet toe
te passen » (3) (4).
Hierboven werd aangetoond dat .in
Frankrijk de overheid dan aileen uit
hoofde van een fout aansprakelijk is
wanneer zij ve?'Plicht is een norm uit te
voeren. Een gewone mogelijkheid die
aan de verordenende overheid gelaten
wordt is vanzelfsprekend niet van die
aard dat zij de aansprakelijkheid kan
doen ontstaan. W aaruit wordt deze verplichting afgeleid? 0. a. uit de tekst of
de geest van bedoelde norm :
a) het arrest van 27 november 1964 (5)
beslist, na vastgesteld te hebben dat de
norm, over de niet-uitvoering waarvan
geklaagd werd, bepaalde : « Un decret
determinera en tant que de besoin les
modalites de coordination ... », dat aldus
"le decret (bedoelde norm) a confere aux
interesses le droit ... de voir leur situation . . . fixee de fa<;on precise par un
texte reglementaire ... "·
De bewoordingen « determinera en tant
que de besoin » werden door de Raad van
State niet beschouwd als aan de regering
slechts een mogelijkheid verlenende. D e
geest van de norm in aanmerking
nemende, heeft hij beslist dat er een
verplichting bestond. De commissaris van
de Regering had verklaard : " A la verite
cette expression ne nous semble pas avoir
le sens que lui attribue le ministre et
qu'aurait beaucoup mieux exprime une
formule telle que « pourra determiner » ••• »

(1) · Arrest nr. 12978 van 24 mei 1968
(R. J.D. A. etC. E., 1969, biz. 109; A.A.R.S.,
1968, 449).
(2) Arrest van 5 mei 1964, nr. 10586,
(A. A. R. S., 1964, biz. 419).
(3) Arrest nr. 12945 van 9 mei 1968
(R. J.D. A. etC. ·E., 1969, biz. 76; A. A. R. S.,
1068, biz. 365).
(4) De Raad van State beslist dat <i het niet
gebruiken (door de aclrninistratie) van een
recht (of moge!ijkheid, of toeiating) geen
administratieve akte is, vatbaar voor beroep »
(arrest van 30 november 1956, nr. 5308,
A. A. R. S., 1956, biz. 842) .
Soms verplichten wets- en verordeningsbepalingen de administratieve overheid tot
het nemen van een bes!issing betreffende een
aanvraag. De Raad van State beslist dat
beroep kan worden ingesteid zelfs ais de aclrninistratie zich ertoe beperkt het stilzwijgen
te bewaren nopens een aanvraag ; de Raad
onderzoekt of het Iangdurig stilzwijgen als
een impliciete afwijzing van de aanvraag kan
worden gei:nterpreteerd (arrest van 23 januari
1958, nr. 5982, (A. A. R. S., 1958, blz. 49).

Zie ook SAROT, LIGOT en COOLEN, Repm·toi1·e
des a1·1·ets et avis de la section d' administ?·ation
£ltt Conseil £l'Etat, 1954-1958, p. 122-123).
Een wetsontwerp stelt voor een artikel 9bis
in de wet van 23 december 1946 in te lassen
bepa1ende : « Wanneer een administratieve
overheid ve1•plicht is te beschikken maar dit
niet doet binnen de vier maanden nadat een
belanghebbende een schriftelijke aanvraag
heeft ingediend, wordt haar stilzwijgen geacht _
een afwijzende bes!issing te zijn waartegen
beroep kan worden ingesteld » (tekst door de
Raad van State voorgesteld) (Senaat zitting
1962-1963, Doc. 128). De Senaat heeft deze
tekst goeclgekeurd (zie Kamer, zitting 19641965, document 1004, nr. 1). In de door de
Seilaat aangenomen tekst zijn nochtans de
\<'om·den « nadat een belanghebbende een
schrifte!ijke aanvraag he eft ingecliend .. . "
vervangen door : « nadat zij daartoe door
een belanghebbende is aangemaand "· De
Kamer van de Volksvertegenwoordigers heeft
deze bepaling op 18 maart 1971 aangenomen.
(5) Recueil des decisions du Conseil d'Etat,
1964, p. 590.
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-797b) Het arrest van 13 juli 1962 (l) overweegt : « ... (le requerant) est en droit
de pretendre au benefice des dispositions
de !'article 11 de ladite ordonnance selon
lesquelles les reglements .. . preciseront
la maniere dont ... ».
De commissaris van de Regering Galmot leidt een algemene verplichting voor
de verordenende overheid, de norm uit
te voeren, af, zelfs zonder een in bedoelde
norm uitdrukkelijk gesteld verzoek, uit
het arrest van 26 februari 1954 (2) en
wellicht ook uit de arresten van 27 februari 1948 (3) en 24 januari 1962 (4). « Vous
avez deja juge, verldaarde hij, que
l 'exercii.!e norm:tl du pouvoir reglement'l.ire cmnporte non seulement le droit,
mais aussi l'obliga.tion de prendre toutes
les mesures qu'implique necessairement
!'application de la loi ... Votre jurisprudence a done reconnu que ! 'obligation
de respecter les lois comporte pour
!'administration une double exigence :
l'une negative consiste a ne prendre
aucune decision qui leur soit contraire ;
! 'autre positive, consiste a les appliquer,
c'est-a-dire, a prendre toutes les mesures
reglementaires ou individuelles qu'implique necessairement leur execution ...
Vous jugez constamment ... (que !'autorite administrative) est tenue non seulement de conformer ses decisions individuelles (aux reglements lega lement ·pris)
mais encore de prendre toutes les mesures
necessaires a leur execution )) (5).
De verplichting een norm uit te voeren
zou ook voortvloeien uit de noodzakelijkheid, voor de overheid, zich overeenkomstig de moraal te gedragen, of de
administratieve efficientie te bevorderen.
De comrriissaris van de Regering Kahn
overwoog dienaangaande : « .. . il no us
semble qu'il y a des raisons de moralite
et des raisons d'efficacite administrative
pour que la decision du 20 novembre
1948 ne demeure pas absolument sans
effet . Nous n'insisterons pas sur les
raisons de moralite qui sont evidentes.
N otons seulement que votre jurisprudence n'y est pas insensible, puisqu'elle
admet, par exemple, que la responsabilite
des collectivites peut etre engagee, sm·
le terrain de la, faute il est vrt~.i, envers les

fonctionnaires a qui !'administration
superieure a fait des promesses ou donne
des assurances qu'elle n~a pas tenues ...
La responsabilite dont nons vous proposons d'admettre le principe ... repose sur
la notion simple, universellement admise,
qu'une collectivite publique doit repondre
des engagements qu'elle a pris ... Un
simple programme, nne declaration d'intention ne pourraient (evidemment) engager la r esponsabilite de l'Etat » (6).
Een norm client derhalve, in sommige
omstandigheden, uitgevoerd te worden,
omdat anders <le overheid zich niet zou
gedragen zoals haar grondwettelijke of
wettelijke opdracht het haar oplegt.
Een gelijkaardige gedachte ontwikkelende, verklaarde de h. Procureur-generaal Ganshof van der Meersch zoals ik
reeds aanstipte : « Chacun est fonda a
croire ... que les organes de la puissance
publique respectent !'obligation que leur .
impose la vie en commun » (7).
W amieer een verplichting eenmaal
bestaat, kan de burgerlijke aansprakelijkheid van de Staat ontstaan.
Professor W aline schreef reeds in
1936 : « ... que! que soit le pouvoir discretionnaire de !'administration pour
choisir le moment de chacune des mesures
d'execution des lois, elle commet une
illegalite et engage la responsabilite civile
de l'Etat lorsque son refus d'executer
la loi est systematique, resulte d'tme
decision generale de principe et lese certains interets materiels » (8).
Ik heb hierboven reeds de gelegenheid
gehad eraan te herinneren, wanneer in
Belgie de uitvoerende macht reglementerend optreedt.
Verordeningen welke, zonder bijzondere opdracht, bevel of machtiging van
de wet, door de Koning ingevolge de
bepalingen van artikel 67 van de Grondwet genomen worden, ontstaan op grond
van een grondwettelijke algemene lastgeving.
Voor de reglementering betreffende het
Rijkspersoneel geldt hetzelfde.
Er bestaat een gelijkaardige algemene
verordenende macht in zake handhaving

(J ) Recueil des decisions du Conseil d'Etat,

(5) Recueil, 1964, p. 594.
(6) Conclusie voor arrest van de Conseil
d'Etat van 27 januari 1961 (R ecueil, 1961 ,
biz. 68 en 69).
(7) Bull. en PASIC., 1963, I, 752.
(8) vVALINE, voetnoot bij arrest van 25 juli
1936 van de Raad van State van Frankrijk
(D. H., 1937, III, 43).

1962, p. 475.
(2) Recueil des m-rets dtt Conseil d'Etat,
1954, p. 129. Er dient aangestipt dat dit
arrest niet over de aansprakelijkheid
wegens fout - uitspraak deed.
(3) Recueil, 1948, p. 99.
(4) Recueil, 1962, p. 55.

-798van de openbare rust en de veiligheid
,in het Rijk, waarmee de Koning door de
wet of, voor sommigen, door de Grandwet, wordt bekleed (1).
In deze drie gevallen wordt aan de
Koning niet opgelegd in bepaalde gevallen of voor bepaalde toestanden reglementerend op te treden ; hem wordt de
zorg overgelaten te beslissen of hij zal
reglementeren of niet.
Een verwijt de belangen waarover de
uitvoerende macht te waken had niet
te hebben beschermcl, gevrijwaard of
behartigcl doordat de nodige verordeningen niet werden genomen, kan nochtans
niet uitgesloten worden, en d erhalve ook
niet het verwijt van een gedragsfout,
nalatigheid, onvoorzichtigheid of misleiding in een wettig vertrouwen.

lenen rechten of roepen verplichtingen in
het leven en verzoeken de Koning de
modaliteiten of voorwaarden ervan verder te bepalen. Deze wetten beslissen
ofwel dat de Koning « gemachtigd » is
ofwel dat hij « zal » verordeningen nemen.
De uitvoerende macht zou alzo, door de
wet, uitdrukkelijk verplicht worden verordeningen te nemen (2).
Ik moge hier ook wijzen op de verplichtingen welke door internationale
verclragen, en in het bijzonder door de
verdragen tot oprichting van de Europese
Gemeenschappen, en door de Europese
« verordeningen » en « richtlijnen » worden
opgelegd.

Talrijke
wetten,
opdracht-wetten,
kaderwetten en andere, verzoeken de
Koning uitdrukkelijk, verordeningen te
nemen of geve1i nauwkem·ig aan wellm
verdere punten bij koninldijke besluiten
moeten worden geregeld. Sommige ver-

E. Enkele gevallen wam·in geoo1·deeld
wenl of kan wo1·den dat een lc?·enlcing van
een ?'echt of van een bepaald belang (3)
fo~ttief ve?'OO?'zaalct we1·d of lean ve?'oo?·zaalct
wonlen ten gevolge van de afwezigheid van
een ~titvoe?·ingsbeshtit dat diende genomen
te wo1·den.
Een dergelijke uiteenzetting lijkt me
nuttig om, enerzijcls, het aan het Hof

(1) Raadplegen noot van de h. Procm·eurgeneraal Ganshof van der llieersch (Btdl. ·en
PAsra., 1962, I, 367), reecls him·boven aangehaald.
(2) « Parfois le legislateur fait appel par un
texte positif au pouvoir reg!P.mentaire du
gouvernement oo. quand ils sont imperatifs ils
out pour resnltat de forcer Ia main a. l'autorite
executive dont Ia respqnsabilite est alors mise
en jeu >>. ORBAN, D>·oit constittdionnel de la
Belgique, t. II, n" 125, p. 262.
" Des arretes royaux out quelquefois besoin,
pom· ctre valables et eillcaces, ou bien de
!'existence prealable d'lme loi dont ils ont
pour objet d'asSlU'er et cle regler !'execution,
ou bien d'une loi qui leur enjoint ou leur
permet de le faire ». Conclusie van de h . Procureur-generaal Gesche, toen advocaat-generaal , voor ca ss., 19 maart 1928 (B. J., 1928,
blz. 458).
« Les Chambres peuvent imposer au Roi
!'obligation de statuer clans un certain delai
sur cles mesures d 'execution necessitees par
Ia loi ». Pandectes belges, t . 78 : Pottvoi>·
executij, n" 15.
« Le Roi agit tantot spontanement tantot
sur !'invitation expresse de Ia loi 00 . II ne faut
y voir (dans !'invitation) qu'lme recommandation des Chambres a laquelle les circonstances peuvent d'ailleurs attacher une signification particuliere et fixer plus explicitement
sm· nne question determinee Ia responsabilite
ministerielle ». Repe>·toi>·e p>·atique cht d>·oit
belge, v" Pouvoi>· exectdij, n" 32.

interpreterende, verklaarde de h. Auditem·
Dumont in zijn advies dat het arrest dd. 9 mei
1968 van de Raad van State voorafging :
« oo• !'article 8 est imperatif. II ne dit pas que
le Roi pent determiner des moclalites speciales ;
il n'ouvre pas une facnlte clout l'exercice est
laisse au pouvoir d'appreciation cliscretionnaire clu gouvernement. II impose a celui-ci
un devoir oo. Les anciens professeurs se sont
vu reconnaitre par Ia loi liD droit a Ia pension ...
II n'appartient pas au pouvoir executif de
les priver de ce droit ni de leur en cli:fferer
inclefiniment Ia reconnaissance » (R. J. D. A.
et C. E., 1969, p. 76).
«De wetten- (die de Koning uitclrukkelijk
uitnocligen verordeningen te nemen)- hebben
tot gevolg dat de Uitvoerencle Macht, altbans
politiek gezien, hezwaarlijk kan weigeren de
regelingen te treffen die de wetgever heeft
aaugegeven )). K . l\1EEs, cc .D elegatie van 'vetgevencle bevoegclheid », Vereniging voor de
vergelijkencle studie van het recht van Belgie
en Nederland, Jact>·boelc 1963-1964, blz. 18.
" Si Ia loi contient liD on plusiem·s articles
rehtifs aux mesm·es cl'execution a ecliCter,
il faut interpreter ces dispositions non comme
i.me autorisation qui, · comme telle, serait
superfine, m a is comme nne obligation de
prendre les meslu'es d'application "· J. V .
Lours, Les >'eglements de la Communctttte
economiqtte ett?'Oj)eenne, b]z. 91. .
(3) Zie betreffencle dit h egrip (« belang »)
de sttp>·a en inf>·a gegeven summiere aancluiclingen voor de noodzakelijkheclen· van de
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voorgelegd probleem in een beter dag- welke door een koninklijk besluit dient
licht te stellen en anderzijds om mijn opgericht te worden. Bedoeld besluit
wordt niet genomen.
betoog te vergemakkelijken.
Onze Raad van State heeft beslist dat,
' Volgende gevallen kunnen in aanmer- wanneer de wet aan de uitvoerende
lcing komen :
macht de verplichting oplegt een bea) een rechtsregel bepaalt dat aftrepaalde commissie van advies op te richten
dende ambtenaren recht hebben op een en dit niet is geschied, een benoeming
pensioen dat hoger zal zijn d a n dat van een ambtenaar onwettelijk is, omdat
h etwelk zij genieten, en de uitvoerende de cmnmissie t en gevolge van deze
m acht wordt verzocht de wijze van bere- t ekortkoming niet geraadpleegd werd (5).
kening van dit nieuwe pensioen bij wege
H et Hofheeft op 16 december 1965 (6)
van een besluit te bepalen. J arenlang b eslist dat een ambtenaar recht op
wordt er niets bepaald ; de weduwe van schadevergoeding h eeft, op grond van
een der bedoelde ambtenaren voert de de artikelen 1382 en 1383 van h et Burgerschade aan die zij ten gevolge van deze lijk Wetboek, wanneer zijn administratie
tekortkoming ondergaat. De Raad van b et statuut van h et p ersoneel niet in
State van Frankrijk heeft beslist d.at in acht genomen had en hierdoor een font
een dergelijk geval de Staat aansprakelijk had begaan die een schade h a d veroorwas en de schade diend.e te vergoeden (1). zaakt.
f) Een wet schrijft voor clat bepaalde
b) E en rechtsregel beslist d.at geneesheren-ambtenaren geen private activiteit investeringen van de belastbare inkommogen hebben. Een uitvoeringsbesluit is sten dienen afgetrokken te worden ; aan
de Koning wordt de zorg opgedragen de
noodzakelijk.
Bedoelde verordening wordt niet gena- wijze en de voorwaarden van deze afmen; de andere geneesheren lijden een trekkingen vast te stellen. Op grond
nadeel ten gevolge van deze tekort- van deze wettelijke bepalingen hebben
koming die hun aan een onwettelijke belastingplichtigen b elangrijke programconcm·rentie blootstelt. De Fran se R aad ma's van dergelijke investeringen ontvan State h eeft beslist dat in een dergelijk worpen of zelfs uitgevoerd .. . maar
geval de overheid aansprakelijk is (2). wegens het jarenlange uitblijven van het
door de wet bedoeld koninklijk besluit,
c) Een r echtsregel beslist dat b epaalde worden de voor d eze investeringen geambtenaren een nieuw statuut dienen
diend hebbende sommen, bij de belastte genieten d at op hun financieel statuut
bare inkomsten gevoegd. Kan deze schade
een terugslag zal hebben ; een daartoe niet beschouwd worden als door een font
nodig uitvoeringsbesluit word.t niet gena - v eroorzaakt ?
men. De Franse Raad van State beslist
g) Wetten bepalen onder welke voord at de overheid de schade dient te verwaarden sommige gevaarlijke b edrijviggoeden (!'!).
heden toegelaten zijn omdat zij o. a. het
d) Een wet kent aan h anclelaars een
algemeen belang kunnen dienen, maar
r echt op vergoeding toe.
beslissen dat koninklijke besluiten de
D e nodige uitvoeringsbesluiten ·worden veiligheidsmaatregelen zullen voorschrijniet genomen.
ven ter bescherming van de belanghebDe hieruit voortvloeiende schade client benden en h et publiek.
door de overheid vergoed te worden (4).
Niets wordt door de uitvoerende macht
e) Een rechtsregel beslist dat ambtena- b eslist en er ontstaat schacle die te wijten
ren van een bepaalde categorie de gele- is aan deze tekortkoming.
genheid zullen hebben een hogere rang
h) De uitvoerende m acht wordt belast
te bekleden na a d vies van ·een comrnissie
(1) R.aad van Stat.; van Frankrijk, 27november 1964 (Becucil des decisions £lu Conse-il
£l'Elat, 1964, biz. 590, en Recueil DallozSi?·ey, 1965, biz. 632 met noot prof. AUBY).
(2) Franse R.aacl van State, 27 februari 1948
(Recueil des decisions du Conscil d'Etat, 1048,
blz. 09).
(3) Franse R.aad van State, 7 en 9 juni 1967
( l?ecueil ... , 1967-1968 [tafel] , biz. 872 en 924).

van 6 juli 1934. Nocbtans client aangestipt
te worden dat aan cle bevoegde Minister
verweten wercl geen individuele bescbilckingen
en niet geen verordenende bes!issing genomen
te bebben (Recueil, 1934, blz. 788).
(5) Arrest van 5 mei 1964, ·nr. 10586
(A. A. R. S., 1964, 419).
(6) Bull. en PASIC., 1966, I, 513 en de conclusie van cle beer Procuretu·-generaal Ganshof
van cler 1\ieerscb, toen eerste aclvocaat-gene-

-800reglementerend op te treden om de
gezondheid van de bevolking te beschermen, o. a. algemene maatregelen te tre:ffen
om te beletten dat besmettelijke ziekten,
die in het buitenland reeds talrijke slachtoffers hebben gemaakt, ook onze bevolking aantasten.
i) Dezelfde macht dient veiligheidshalve en om aanvaringen op een rivier
of een kanaal te voorkomen, de regels
van de scheepvaart te bepalen. Er wordt
niets gedaan met het gevolg dat er
schade ontstaat. Werd er een fout begaan?

F. Ve1·zuim een ve?'01'dening ttit te vaa?'digen. - Schade. - Fottt 1 - Toepassing
van de m·tikelen 1382 en 1383 van het
Btt1·ge1·lijk Wetboek;
V oor het bestreden arrest zijn de hoven
en rechtbanken zonde1· macht om « als
foutief te bestempelen de on thou cling van
de Minister ... een on twerp van koninklijk
besluit aan de handtekening van de
Koning te onderwerpen " en « onder
voorbehoud van zijn politieke verantwoordelijkheid tegenover de W etgevende
Kamers oordeelt de Minister v1·ij en
soeve1·ein over de modaliteiten van uitvoering van zijn reglementaire bevoegdh eden "·
De door eiser opgeworpen font was
niet dat de Minister geen ontwerp van
besluit aan de Koning voorgelegd had,
maar wei dat de uitvoerende macht - de
Koning hanclelende onder dH verant>voordelijkheid van een minister geen
besluit had genomen. Het arrest schij nt
nochtans wel te beslissen dat de uitvoerende macht, zonder mogelijk toezicht
van de rechterlijke 1nacht, oordeelt . of
zi j haar reglementerende bevoegdheid zal
uitoefenen; dat de afwezigheid van een
koninklijk besluit, het verzuim een dergelijk besluit te nemen nooit een fout,
in de zin van de ar tikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk W etboek, kan vormen ; het enig mogelijk toezicht is dat
van de ·w' etgevende Kan1.ers.
Op welke gronden stelmt deze opvatt ing ? Het Hof van beroep geeft daarover
geen aanduidingen .
Oordeelt het dat de reglementerende
bevoegdheicl uiteraard niet vatbaar is
voor een rechterlijk toezicht, ofwel dat
de uitvoerende macht nooit een juridische verplichting heeft om 1'eglemente1·end
op te tnden, ofwel dat een ve1·zuim van
beslissing of van uitvoering, in het bijzonder door een koninklijk besluit, nooit
een fout in de zin van bedoelde artikelen

de uitvoerende macht al dan niet een
font begaan h eeft door niet te reglementeren uiter aard ofnoodzakelijk een onde?'zoek is dat aan de rechter niet toekomt?
Sommige gedragingen, verzuimen of
tekortkomingen van de uitvoerende
m acht vallen weliswaar buiten een jurisdictioneel toezicht o. a . omdat daarin
door geen r echtsregel voorzien wordt
ofwel omdat bij de rechtsregel de waarborg van de sanctie of van de dwang ontbreekt, h etgeen hem in een lex impe1jecta
doet ontaarden.
Wordt aan de uitvoerende macht nooit
opgelegd een reglementerend koninklijk
besluit uit te vaardigen? Hierboven werd
r eeds aangetoond dat de rechtsleer en de
r echtspr aak, o. a. van de Raad van State,
h et mogelijk bestaan van een verplichting
erkennen, en wellicht ook dat een verzuim te reglementeren in h et b egrip font
van de artikelen 1382 en 1383 v an h et
Burgerlijk Wetboek zou kunnen vallen.
In de gevalle11. waarin de uitvoerende
macht een grondwettelijke of wettelijke
verplichting heeft te reglementeren kan
niet betoogd worden dat de rech tmatig heidscontrole, d.w.z. een door de rechter
te verrich ten toezicht, noodzakelijkerwijze uitgesloten wordt omdat slechts
een controle van de d.oelmatigh eid (in
het bijzonder aan het Parlement behorende) mogelijk zou zijn. Overigens is
het de taak van de rechter na te gaan en
te beslissen of een geclraging of een vei'zuim, o. a. een gebrek aan vooruitzicht
of voorzorg, en namelijk een misleiding
van derclen in hun wettig vertrouwen,
zowel d e overheid als de particulieren ten
laste dient gelegd te worden.
Wij komen hierna op deze twee punt.e n
terug.
Er bestaan dus « regels ,, die de verplichting opleggen te reglementeren, en
daar zij tot het positief recht behm·en
zijn zij principieel rechtsregels.
Zou bij deze regels een juridische
sanctie ontbreken? Dit is precies ons
probleem..
Er client clerhalve uitgemaakt te worden welke regel of welk principe van ons
positief recht een dergelijke sanctie zou
uitsluiten, nu de uitvoerencle macht u itsluitend zou zijn onderworpen aan de
politieke verantwoordelijkheicl van de
W etgevende Kamers, welke verantwoordelijkheid voor de individuele rechten of
belangen van de rechtssubjecten slechts
een onrechtstreekse, onzekere, onvolledige, onvolmaakte of !outer theoretische
bescherming kan bieden.
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v a n h et jurisdictionele toezicht
uitgesloten , in h et bijzonder wordt of
client aan d e rechter het r echt ontzegd
te worden t e beslissen d a t d e Staat aansprakelijk is op grand van zijn r eglement er ende opdracht ?
D e h. Wodon oordeelt : « l 'idee de
soumettre a une r esponsabilite quelconque celui qui fait la loi, en t ant qu 'il fait
la loi, est une idee contrad ictoire. D an s
!'action legislative, l'indep enda n ce, le
caractere a b solu de la d em ar ch e, derivent
de la n ature d es chases. Cela est vm i d~t
1·eglem ent comme de la loi a u sen s etroit
et forme] d u mot et c'est ce qui donne
quelque fond em en t a la con dit ion
qu 'on s'en tende bien sur les t ermes a ]'opposit ion que la jurispruden ce etablit
quelquefoi s entre la cleli bemti on et l 'exec~t
tion . Il fa ut se garcler cl'expliquer le
phenomen a en clisant que la souver ainete
est irresponsable, qu'elle est ab solue en
son essence, que l 'irresponsabilite est
inherente a !'imp erium. Ces affirmations
n 'ont rien d 'une explica tion ... c'est
p ar ce qu 'il y a d es cas ou sa r esponsabilite n e se con<;;oit m eme point que, d a n s
la m esure ou il en est ainsi, l 'Etat est dit
agir souver a inement. Miirmer la souver ainete, c 'est simplement affirmer le fait
d e l 'impossibilite d 'une r esp on sabilite ...
C'est un principe certa.i n du droit fran<;~ais dit J eze (et c'es t egalement un
princip e du droit b eige) que l'exer cice clu
pouvo ir legisla tif n 'engage p as la responsabilite p ecuniaire d e l 'Eta t ... C'est
p ar ce que le Iegislat em· se m eut d an s em
doma ine s ur lequel il n e ren contre d eva n t
lui - et p a r suite n e p eut Ieser - a ucun

droit individual. Il fait des actes generaux
et impersonnels .. . L e Iegisla t eur n e met
jamais par l 'acte Iegislatif proprem ent
clit, un individu det ermine hors des
condit ions normales, puisque la loi a
pour caracter e essen t ial d' etre gen erale
et impersonnelle » ( 1).
D e doctrine van d e h. W odon wordt wat d e verordeningen b etreft (d.w.z. de
wetten v an d e lagere wetgev ers) - door
de r echtspraak o. a . v a n Frankrijk,
N ederland en Belgie t egengesproken (2).
T11·oege1· werd in Franlo·ijk door de
doct rine geoordeeld en ook door de
r echtspraak b eslist d a t een jurisdictioneel
toezicht uitgesloten was. « Tout en
a clmettant, en gen er al, que l'e diction d e
ces r eglem ents constituait une obli gati on,
estimant qu e cett e obligation presentait
u n caract er e polit ique et non jm·idique,
ils (les a utem·s) a dmettaient qu 'elle trouv ait sa san ction dans la responsabiliM du
gouvern em ent d ev a nt le P arlem ent et
non d ans la mise en ce uvre des voies de
droit. Cette position pouvait se reclamer
d e solutions jurispr uderttielles qui d eclar aien t discr etimmaire et insuscept ible de
controle juridictionnel le r efus administratif d e prendre des reglem ents d'a pplication .. . » (3) .
Ik h eb hierboven r eeds aangetoond dat
d eze r echtsleer en d eze rechtspraak thans
achterhaald zijn.
W eliswaar blijft in Frankrijk d e wetgevende bedrij v igheid van de Wetgevende
.Jl!Iacht buiten h et gebied van bet juridisch
begrip fout, m a ar dit is t e wijten aan
de aard welke a an de « wet » (van de
vVetgev ende Macht) wordt toegek end.

(1) Lou rs W onoN, L e conl1·6le jt<>·idi cUonn el
de l' admi nislm ti on el la ,·esponsab-ilite des
services pu blics en Belgique, p. 223 et 224.
CYR CA~IDIER scbr ijft in t egendeel La
u sponsa bi li te de la puissan ce publique,
blz. 320 : " D 'eminents jurist es comme
Duguit, Geny et H auriou, proclameut q u e
le particuliet' p eut soutenil· q u e le legisla t eur
n 'ayant point r esp ecte le droit qu'il avait
a cquis r egulierem en t , est comp table env ers
lui de dom m ages-iuterets . C'est a cette doctrine qu e vont n os pr efer en ces. D a n s l es
so ciet es moclernes !'action du legisla t eur es t
d e plus en p lus en vabissante. N on con tent
d 'aglr p ar lui-meme, i l de legtte , JJa?' cles lois
elites d e " p ou voir s sp eciaux »,au gouvernem ent
le so in d e completer !'a rsenal d es text es·.
E n mcme temps q u e s'etencll'action legisla t ive
et qu e se modifie le sys t eme d e l' ela bOl'a tion
d es lois , le controle p arlem entaire p erd d e

pareilles circonst a nc es l 'on avise au 1noyen
de sau vegarder Ia protection des droits iucliv iduels par la voie cl 'un controle jlll'id ictionnel "·
(2) St eu nend o p h et werk van bet ' l\1axPlan ck-Instit ut f ur a u slandiscbes 6ffen t licb es
R ech t uncl Vol kerrech t : H aft ung d es Stu,at es
fiir rech tswidriges V erbalten seiner Organe
( « B ericbte » uit een twintigtal Ia n den over
dit onderwerp) verkl aard e de h . B erger , acl v ocaat-gen eraal in d e Hoge R aad, in een overzicbt van b et recht van verscheidene lauclen,
« in het algemeen k an men zeggen d at w a.nucer
het toet singst·ech t van de r echter niet betzij
m et zoveel woor clen is uitgesloteu b etzij a an
een b ij zoncler formn is op geclragen, d e Staat
a an sp rakelij k k a n w orden ges teld oak voor
zijn daden van wetgeving op de v oet van d e
b ep alingen van h et b u r gerl ijk r echt >>. Nede?'landse J u ,·isp?·ttdentie, 196 0, nr . 316.
(3 ) AUBY, n oot Eecttei l Da lloz-Si1'cy, J uris -
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De wet wordt door de Franse rechtsleer
en rechtspraak als « incontestable n beschouwd. De aansprakelijkheid van de
Staat inzake wetgeving kan clerhalve
niet ontstaan uit een fout, maar de Staat
kaJl wel aansprakelijk zijn op grond van
de schending, door de wet, van de gelijkheid voor de te dragen lasten, in geval
van bijzondere en zware schade (1). Deze
bijzondere aansprakelijkheid is echter
ons probleem niet.
De « onwettelijke n individuele of
reglementerende beslissing van cle UitvoeTencle Macht en van cle aclminist1·atie
in het algemeen, roept integendeel wel
aansprakelijkheid op grond van de schuld
in het Ieven : « II s'agit tout simplement
du probleme general de Ia reparation des
consequences des illegalites commises par
!'administration. C'est Stu' la base de la
faute que reparation pourra etre obtenue
et iJ n'y a pas de distinction a faire Stu' ce
terrain entre les actes reglementaires et
Ies actes non reglementaires et le prejudice special ou non special n (2).
Wij hebbeJl hierboven reeds aangetoond, dat de Raad van State van Frankrijk de Staat veroorcleelt tot het betalen
van een vergoeding wanneer een schade
ontstaan is tengevolge van het verzuin1
een verordening uit te vaardigen en de
reglementering verplicht moest genomen
worden.
In Necle1·land is de wet van de Wetgevende Macht ingevolge de bepalingen
van artikel 131 van de Grondwet onschendbaa1', en de schade die erdoor zou
kunnen ontstaan kan geen aanleiding
geven tot. aansprakelijkheid van de
Staat; voorbehoud is nochtans mogelijk
voor de wetten die met internatioJlale
verdragen strijdig zijn (3).
(1) Zie in het bijzonder de arresten van de
FraiLse Raad van State van 14 januari 1938
(D., 1938, III, 41); 18 maart 1966 (J. C. P.,
1 c maart 1967), 20 oktober 1967 (J. C. P.,
1969, n° 15393) en 23 januari 1968 (63)
J. C. P., 1968, n° 13326) .
(2) G. VEDEL, « Droit administratif ,,
Themis, t. rer, 1958, p. 253.
(3) Zie : a.) Om·echtmatige claatl, door DRION
e. a., deel III, afcleling VII, nrs. 98 en 100 ;
b) noot H. D. onderaan arrest Hoge Raad,
24 januari 1969 (Nederlanclse Jtw'isprtulentie,
1969, ill'. 316).
{4) Zie conclusie aclvocaat-generaall\1:. Berger voor arrest van cle Hoge Raad del.
24 januari 1960 (Neclerlanclse Jtwispnulentie,
1960, ill'. 316) en Omechtma.tige clacul, door
DRION e . a., deel III, afdeling VII, ru·s. 98

De N ederlandse doctrine is van oordeel
dat de aansprakelijkheid van de overheid
ingevolge artikel 1401 van het Bmgerlijk
W etboek voor schaclebrengende gevolgen
van m et de wet strijdige verordeningen
van de lagere wetgevende organen niet
is uitgesloten (4).
De Hoge Raad besliste op 24 januari
1969 : « dat de Staat onrechtmatig handelt indien een Staatssecretaris, orgaan
van de Staat, door een beschikking als
de onderhavige, een verbod stelt op, en
daar·door sancties bedreigt tegen, een
handeling die ingevolge een bepaling van
de Grondwet niet mag worden verboden.
Dat geen rechtsregel de toepasselijkheid
van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetbock op de uitvaarcliging van een dergelijke beschikking uitsluit, beperkt of aan
nadere vereisten onderwerpt, en ook de
aard van de wetgevende fnnctie van de
overheid niet meebrengt dat artikel 1401
bij onrechtmatig gebruik daarvan niet
of slechts beperkt van toepassing zou
kmmen zijn n (5) (6).
In de Duitse Bondsrepubliek kennen
de btu·gerlijke rechtbanken een vergoeding toe wanneer het eigendom van een
rechtssubject een schade ondergaan heeft
tengevolge van de beslissing van een wet
der ·vvetgevende Macht die door het
Btulclesverfassungsgerichtshof on grondwettig werd verklaard (7).
Wij hoeven llier niet te onderzoeken of
de Staat aansprakelijk kan zijn op grond
van de artikelen 1382 en 1383 van het
Bmgerlijk Wetboek wegens de schade
welke ter oorzake van een wet van de
Wetgevencle Mcwht door een rechtsubject
geleden wordt. De Raad van State neemt
aan dat een herstelvergoeding wegens
bttitengewone schade, veroorzaakt door
een wet, op grond van artikel 7 van de

(5)
Necle1·lanclse
Jttl'ispntclentie,
1969,
nr. 316.
(6) Op 29 januari 1959 had het Gerechtshof
te Amstm·dam reeds beslist dat « al ware een
besl,Pt van de burgemeester en wethouders
wei een tcettelijlce 1·egeling, het als afkomstig
van een gemeentelijk orgaan toch voor de
rechter niet onaantastbaar zou zijn n. (N.B. :
de rechter deed uitspraak, in kortgeding, en
er werd hem gevraagd de tenuitvoerlegging
van het besluit, bij wijze van voorlopige
voorziening, te verbieden.) Neclerlandse Jtt1'ispnulentie, 1959, ru·. 592.
{7) FORSTHOFF, Verwaltttngsl'echt, I, 6• clr.,
blz. 295, en FROMONT, La 1'epa.1·tition cles
co1n1Jetences ent!'e les t1·ibtmaux civils et aclmi-
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-803 wet van 23 december 1946 kan toegekend
worden (1).
Ingevolge de bepalingen van artikel107
van de Grondwet zijn de hoven en rechtbanken verplicht verordeningen - o. a.
reglementerende koninklijke besluiten buiten toepassing te Iaten wanneer zij
met de grondwet of de wet strijdig zijn;
zij dienen ze derhalve op hun grondwettigheid en hun wettigheid te toetsen .
De opdracht van de hoven en rechtbanken is evenwel tengevolge van deze
toetsing, niet tot zulke negatieve beslissing beperkt : « Les tribunaux sont
competents pour apprecier une demande
en dommages et interets du chef de faits
accomplis en vertu de reglements illegaux
pris (notannnent) par une commcme n
schrijft C. Cambier (2). Zij hebben ook
de macht, zoals het Hof op 26 april 1963
besliste, om o. a. na te gaan of de Uitvoerende Macht door het uitvaardigen
van een koninklijk besluit niet aan de
voorzichtigheidsplicht, bedoeld door de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
'Vetboek, te kart is gekomen, en of zij
derhalve op grand van deze wetsbepaling
en tengevolge van zulke tekortkoming
niet aansprakelijk is voor de schade
welke het besluit veroorzaakt zou hebben (3).
Professor Dabin (4) oordeelt dat het
jurisdictioneel toezicht over de verordeningen zou dienen uitgesloten te worden
op grand van de overweging· dat verorcleningen, u itere"ard onpersoonlijk zijnde en
een algemeen voorwerp hebbende, in bet
belang van de ganse gemeenschap worden
genomen (en ik zou hier preciseren : of
in bet belang van een categoric van
rechtssubjecten : b .v. ambtenaren wier
statuut wordt bepaald).
Het staat gewis niet de rechter de middelen, die gekozen werden om dit algemeen belang te dienen, te beoordelen.
Ik meen nocbtans eerst te m.oeten aanstippen dat in sommige gevallen de
re:Jhter de overbeid een font ten laste
k an leggen zonder dat hij dit belang of
de middelen die aangewend werden behoeft te b eoordelen; dit is o. a . bet geval

wanneer hij, vaststellende dat de wet
aan de overheid oplegde een reglement
uit te vaardigen, beslist dat de font
precies bierin bestaat dat zij nagelaten
beeft te reglementeren. Jazeker, bet probleem van bet algemeen belang kan llier
ook ontstaan, omdat de overheid wettelijk de kens heeft van het tijdstip waarop
de verordening dient genomen te worden,
zodat zij daartoe over een zekere speelruimte beschikt. Wij komen hieri>a op
dit bijzonder probleem terug. Maar er
zijn gevallen (o. a . ingevolge de bepalingen van bet Em·opees recht) waarin de
overbeid verplicht is op een welbepaald
tijdstip of in een bepaalde termijn een
verordening uit te vaardigen. Over.igens
kan de rechter ook vaststellen, zonder
op het dmnein van de beoordeling van
het algemeen belang te treden, dat de
font juist hierin bestaat, dat iedere reglementering ontbrak op het ogenblik waar op een gevaar en bijgevolg ook een
schade ontstaan is welke de overheid,
ingevolge een a lgemene !mar bij de wet
opgelegde opdracht, door h et uitvaardigen van verordeningen, diende te voorkomen (zie de voorbeelden vermeld
hier·boven onder E, g, h en i) .
Op de beschouwingen waartoe bet
interessante en, zoals steeds, diepgaande
onderzoek van professor Dabin geleid
heeft en die de reglementen genomen
(of niet uitgevaardigd) onder andere
omstandigheden betr effen, kan wellicht
geantwoord worden door enerzijds te
overwegen dat de oyerheid steeds, rechtstreeks of onrechtstreeks zowel in !mar
zuiver administratieve als particuliere
beschikkingen het algemeen belang in
aanmerking client te nemen en dat b.v.
men niet goed inziet waarom de rechter
bevoegd is om foutief te heten h et ver zuim valkuilen in een openbare weg aan
de weggebruikers te signaleren, maar
onbevoegd zou zijn om te beslissen dat
foutief is een verorclening die aan de
bevo(;lgde agenten slechts zou toestaan
of voorschrijven dergelijke gevaren te
signaleren, door uiteraard ondoelmatige
verwittigingen of aancluidingen of die
zelfs zou voorschrijven ze niet te signaleren ; ofwel nog waarom de rechter be-

(1) Aclviezen van 21 mei 1969, nr. 13574
(ook gepubliceerc1 in J. T., 1971, biz. 95,
met een noot van H. S!l\IONART) , 6 juni 1952,
nr. 1619 , 29 januari 1954, nr. 3111, en 13 mei
1954, nr. 3385. Zie nochtans het antwerp
van wet tot wijziging van de wetten betref-

Geclr. st. 335, Sena,at, zitting 1970-1971, en
ac1vies Raac1 va,n State, Geclr. st. 13, Senaat,
zitting 1964-1965, biz. 91.
(2) Responw bilite de la Jn<issance publiqtte,
biz. 300 .
(3) Bull. en PASIC ., 1063, I, 905.
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-804voegd zou zijn om te beslissen dat de
gemeente aansprakelijk js omdat zij d e
veiligheid van het v erkeer, gedm·ende de
afbraak van een gebouw, nie t verzekerd
h eeft door feit elijke voorzorgs -, nl. polit:iemaatregelen, maar hij onbevoegd zou
zijn om te beslissen dat b edoelde gem eente te kort gekomen is aan haar
voorzichtigheidsverplichting door een
verordening nit te vaardigen die b .v. wel
aan volwassenen maar niet aan kinderen
zou toegestaan hebben zich op gevaarlijke plaatsen t e bev:inden of zich te
verplaatsen .. .
N atum·lijk vermag d e Rechterlijke
Macht niet t e beslissen d at d e overheid
die een tot algemeen nut str ekkende
verordening uitgevaardigd h eeft, aan sprak elijk is omdat d e toepassing ervan
aan een of meer perso~l.en een schade
h eeft b erokkend, en clit nu h eeft het Hof
in zijn arrest van 26 april 1963 (1) duidelijk aangestipt... maar m en mag niet
uitsluiten dat in een b eslissing (een
verordening) weUw het openbaar belang
b eoogde te dienen de overheid blijk h eeft
gegeven van k ennelijke of onbetwistbare
onvoorzichtigheid, b .v. een reglement
dat een vaccinatie voorschrijft welke de
wetenschap a ls steeds of bijna steeds
gevaarlijk beschouwt en zelfs veel gevaarlijker dan d e ziekten welke zij tot doel
h eeft te voorkomen, of een r eglement
zoals datgen e dat ik zoeven heb vermeld
(gem eentelijk reglement g enomen naar
aanleiding van een gevaar veroorzaakt
door de a fbraak van een gebouw).
De opdracht van de rechter is gewis
moeilijk en kies, daar hij zich in d ergelijke
gevallen tot een " marginaa l » of redelijkheidstoezicht (2) zal dienen te b ep erk en ...
maa.r zijn optreclen blijft niettemin
grondwettelijk en wettelijk gerechtvaardigd en noodzakelijk om d e r ech ten en

belangen van de r echtssubjecten te beschel'lnen.
Professor Dabin overweegt nog : " clu
moment que le Iegislateur, coinme en
l'espece (de w et van 1 september 1945,
welke uitgevoerd werd door h et besluit
van d e Regent van 6 februari 1946, voorwerp van h et a rrest van b et Hof van
26 april 1963) autorise le Roi a prescrire
par voie d e reglements generaux et apres
! 'avis du Conseil de }'hygien e publique,
les mesures de prophylaxie .. . n'est-on
p as fonde a croire que, son s les garanties prevues, le legislatem· a f a it confiance au pouvoir executif, qu 'il s'en
est remis a sa prudence et a voulu le
soustraire a toute critique du chef d e
faute pretendument commi se pour avoir
inscr:it dans son reglem ent d es dispositions imprudentes mettant en peril les
droits des a dministres? "·
Men kan gewis niet nitsluiten dat d e
wetgever uitdrukkelijk of zelfs impliciet,
in bepaalcle aangelegenhed en , de jurisdictionele toetsing op grand van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek uitg esloten zou h ebb en (3); de
wetgever kan immers d e toepassing van
wetsbepalingen, die niet grondwettelijk
zijn, beperk en of zelfs opheffen .. . en in
zulk geval ·blijft de aansprakelijkheid
VOOI' d e N a tie.
Maar niets laat ons toe te oordelen clat
deze toetsing ~tite1·am·d en steeds door
de wet uitgesloten word.t .. , en dit was
ook de zienswijze v an h et Hof toen het
zijn arrest van 26 april1963 w ees. Anders
te beslisEJen zou, m een ik, in afwezigheid
van een duidelijke en ondubbelzinnige
wilsuiting van d e W etgevende Macht,
die aldus haar verantwoordelijkheden
voor de Natie opgenom en zou h ebben,
werkelijk een niet ver a ntwoorde a fstand
van de Rechterlijke Macht, t en opzichte

en PAsiC., 1963, I, 905,
(2) Zie begrippen hierna.
(3) Vergelijkingen : somtijds hebb en wetten
(de wetten van 7 september 1939, 14 december 1944 en 23 maart 1945) tot toekenning
van uitzonderlijke machten aan de Koning
het jurisdictioneel toezicht, voorgeschreven
door artikel 107 van de Grondwet over de
grondwettigheid en de wettelijlilieid van de
koninklijke besluiten, uitgesloten door te
beslissen dat deze laatsten de waarde van de
wet zouden hebben.
« Soms werden door de wetgever (in Nederland) pogingen gedaan om de « delcgatie "
(van 'Yetgevende bevoegclheid aan de Koning)

zo b.v. bepaalt artikel 2 van de in- en uitvoerwet dat de Kroon van de haar verleende
delegatie gebruik kan maken indien bepaalde
feitelijke omstandigheden daartoe " na.a.r ons
oordeel " (van de Kroon) nopen. Het is echter
dubieus ... " (VAN EYCKEN, « Preadvies. Delegatie van wetgevende bevoegdheitl ,, blz. 49,
Vcreniging voor de vergelijkende studie van
het recht van Belgie en Nederland, op. cit.).
Een aantal gelijkaardige beslissingen van
de wetgever zou in Groot-Brittannie bestaan

(1) Bttll,
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-805van de haar opgedragen vera ntwoordelijkheid, b et ekenen.
De auteur van d e noot gepubliceerd
onderaan de tek st van h et a rrest v a n d e
Hoge R aad dd. 24 januari 1969 vraagt
zich af of d e overheidsaanspra k elijkheid
in v erband m et d e« wetgevende » b edrijvigheid w erkelijk d e overheidsinitia tieven
za l verla.m men, " de overheid ni ets meer
durvende doen uit angst v oor h a ar aanspra k elijkheden ». Hij antwoordt : " Niets
wij st erop dat h et Ost ermannarrest of d e
n a -oorlogse a rresten , over k ennelijke willek eur, verlammend h ebben gewerkt.
Ook voor d e wet gevingsd ad en lijkt mij
d eze vrees ongewettigd, en t e b erusten
op een over schatting v an d e invloed van
privaatrechtelijke aan sprak elijkheid op
d e gedra gingen v an burger s of overheid.
H et lijkt bovendien onjuist om d e mogelijke scha delijke gevolgen van n iet-wetgevingsdaden in omva ng geringer t e
a chten d an die van w etgevingsdad en ... » (1) .
Hij toont bovendien aan d at uitsluiting
v a n d e toep assing v a n ar tikel 1401 van
h et N ed erlandse Bmgerlijk W etboek voor
d e r eglemen ten of v erordeningen gevaarlijke gevolgen zou kunnen h ebben : « het
m a g niet aan de overheid staan zich a an
d e r echterlijke controle t e lmnnen onttrekken door een b estuursdaad in d e
vorm v an een r egel te gieten ... » (2).
In verband m et d e fout welke uit een
sch ending v an een jmidische norm die
iet s voorschrijft of verbiedt - o . a. de
r egel die zou opleggen een v erordening
uit t e vaardigen - ontstaat dient hi er de
leer van d e « r elatiev e onrecht m atigheid »
van h et Duitse en h et N ed erlandse positief r echt vermeldt te worden (Schutznormtheorie, Normbestenuningsleer). Het
wezenlijke v an d eze theorie ligt . hierin
clat een onrechtmatige d aad slechts als
clusdanig k an b eschouwd worden jegens
diegene wien s b elan g b eschermd was door
d e overtreden norm (3 ). H et Hof v a n
Justit ie m aakt ook toep assing v an bed oelde theorie (zie a rrest v a n 14 juli 1961,
zaken 9 en 12/60, en conclusie v a n advo-

(1) Nedm·landse J tt1'is prttden t-ie, 1960, nr. 316
(2 ) Nedm·landse J twisp1·udentie, 1060, rn·. 316 .
(3 ) J. R oNSE, Aanspm ak 0 1J schadeloosstelling ttit onrechtm.at-ige daad , b lz. 70 en voigende .
(4) Zie J . L n.IPENS : a) « Rechtsver gellj k endc
aa.ntekeningen "• R . W ., Feestnummer 1961 1062 , kol. 24-38 ; b) Melanges Savati.er,
biz. 550, en c) Com m unau te E con omiqu e Euro peenn e , E tudes, Seric « Concurren ce n, 1-1066 ,
b l z. 4 1 en volgendc .

caa t-generaal Gand voor arrest van
14 juli 1967 in de zaken 5, 7 en 13
tot 24/ 66).
R ela tieve onrechtmatigheid is aanwezig wanneer aangenomen wordt, d a t een
wettelijk voorschrift - b.v. een b eslissing
va n d e vVetgevende Macht waa rdoor aan
de Uitvoerende Macht wordt opgelegd
een uitvoeringsb esluit uit te v aardigen aileen strekt t ot b eschenning v an de
gem eenschap als du sd anig, en niet van
de enkelingen die er deel v a n uitma k en,
m et h et gevolg da t d e geb eurlijke particuliere schade, ontst aan wegen s h et v erzuim, d.w.z. de sch ending van h et bovenb edoeld wettelijk voorschrift, niet als
onrechtmatig k an b eschouwcl worden.
E en d ergelijke r elativiteit is, m een ik,
in ons positief r echt, en in h et bij zonder
in de rechtspraak van h et Hof onbek end (4) (5).
H et Hof b eslist, weliswaar , d at nietontva nkelijk is een middel afgeleid uit
schending v an een r echtsregel d ie b est a at
om b elangen t e vrijwaren welke vreemd
zijn aan d e eiser, en die aa n d eze geen
schade heeft · lnmnen v eroorzak en ( 6).
D e R aad v an Stat e beslist insgelijks d a t
niet k an aangenomen worden een middel
afgeleid uit schending van een r echtsregel
die uitsluitend het b ela~1g v an d e admi nistratie b etreft (7).
In h et algem een is niet ontvankelijk
een middel dat zonder b elang is voor de
e1ser.
D eze rechtspraak is m.i . v r eemd aa n
d e theorie van de « relatieve onrechtm atigheid ».
Uit het over zicht v an de r echtspra ak
blijkt m.i. d a t de r eglementer ende bevoegdb eid v an de Ui t voer ende Macht
noch in Frankrijk, noch in N ederland,
noch in Belgie uit het jmisdictioneel toezicbt is gesloten, en zelfs dat d e hoven
en r echtba nken d e macht h ebben te
beslissen dat een decreet (Frankrijk), een
a lgem en e maatregel va n bestum (N ed erland) of een koninklijk of minist erieel
b esluit (Nederland en B elgie ), die een
wet in de materiele b etekenis v ormen, op
onrechtmatige of schuldige wij ze in de

(5 ) Zie noch tan s J . R ONSE, op . cit. , biz. 83.
(6) Zic o. a. cass., 20 septemb er 1054 (Bu ll.

en P ASIC., 1955 , I, 25).
(7) Raadpl. J. P . HAEsAEnT, L a san cti on

1Jar le Co11 seil d'Etat des vices de fm·m e enLachan t
les actes ad-ministm tij s et les decision s des
i-w"idicti ons administ-ratives , Brussci , 1050,
p . 84, 128, 201.

-806zin van de artikelen 1382 en 1383 van
het Bmgerlijk Wetboek (in Belgie) (1)
of 1401 van h et Nederlandse Burgerlijk
Wetboek, een schade veroorzaakt hebben.
In Frankrijk oordeelt een vaste rechtspraak, dat de rechter ook de macht
heeft om te beslissen dat de schade,
voortspruitende uit het verzuim van
verordenend optreden, aanleiding kan
geven tot aansprakelijkheid van de overh eid.
De Nederlandse en de B elgische rechtspraak hebben zich over dit laatste punt
-niet uitgesproken.
Zijn er r edenen om een dergelijk jurisdictioneel toezicht in Belgie uit te sluiten ?
Deze uitsluiting zou n1.i. slechts kunnen
veroorzaakt worden door de omstandigheid dat, in ons positief recht, een ve1'Zttirn
van de overheid, en in bet bijzonder een
verzuim van beslissing en nog 1neer van
een reglementerende beslissing, niet
" schuldig » kan zijn, in de zin van de
artikelen 1382 en 1383, en mu de reden
dat de beoordeling van een gebem·lijke
fout in het verzuim niet een juridische
opdracht ofbevoegcUJ.eid zou kunnen zijn.

De beslissing - de « 1·eglementennde »
beslissing.
Is een verordening van de Uitvoerende
Macht een b eslissing of louter een uitvoeringsma'1tregel? Men is geneigd te
oordelen dat al de verorden,ingen, op
grond van artikel 67 van de Grondwet
genomen, uitvoeringsmaatregelen zijn
daar dit artikel aan de Koning de macht
verleent om de verordeningen te maken
en de besluiten te nemen die voor de
« uitvoering » van de wet nodig zijn.
Maar kan rnen steeds zulke hoeclanigheid aan cleze verordeningen en besluiten
geven, en in het bijzonder wanneer zij
normen uitvaardigen die als grondslag
ne1uen de « algemene economie vail de
wet », « de geest die aan de grondslag
ligt » va.n deze laatste, en « de doeleinden
welke zij nastreefde » (2) ?
Is het redelijk een koninklijk besluit
dat b.v. ofwel het statuut van de ambtenaar bepaalt ofwel op grand o. a. van de
wet van juni 1934 normen uitvaardigt

(1) Voor Frankrijk de hierboven vermelde
rechtspraak van de Raad van State raadplegen.
(2) Raadpleeg cass., 18 november 1925
(B,tll. en PAsrc., 1925, I, 25); 19 januarl1959
(AI'?'. cass., 1959, blz. 396); 12 december 1963
(Bull. en PAsrc., 1964, I, 398) en 16 maart 1965
(ibicl., 1965, I, 740).

voor de handhaving van de orde, « uitvoeringsmaatregel » te h eten ?
De h. Procm'em·-generaal Ganshof van
cler Meersch heeft overigens in 1963
onclerstreept : « Il est bien difficile de
distinguer, en fait, s 'il s'agit de la decision
elle-m€nne ou de son execution. Ou
s'arrete la deliberation de l'autorite et sa
conception? J usqu'ou desceud-elle? Auquel des deux stades appartient ! 'abstention d 'agir? ... '' (3).
En hij besloot : " L'acte de decision
n'echappe (d'ailleurs) pas en raison de
sa nature propre au controle des tribu ~
naux. Il pent cmume l'acte d'execution
constituer un fait generateur de responsabilite aquilienne ... » (4).
Men ziet niet goed in waarom de rechter
gronclwettelijk en wettelijk een uitvoeringsmaatregel foutief in de zin van de
artikelen 1382 en 1383 zou vermogen te
noenlen, maar deze macht niet zou h ebben ten aanzien van een beslissing. De
rechtspraak van het Hofmaakt ook thans
dergelijk onderscheid niet.

Het verzuim.
Op 23 november 1931 besliste het
Hof (5), dat de hoven en rechtbanken
bevoegd zijn om te oordelen, niet alleen
of positieve handelingen of feiten van de
overheid of van haar agenten aanleiding
geven tot burgerlijke aansprakelijkheid
(of tot die welke het gevolg is van de
toepassing van de artikelen 418 en 420
van het Strafwetboek), mas,r ook of verzuimen, nalatigheden, die voor derden
o. a. lichamelijke letsels hebben veroorzaakt, dit gevolg hebben, en dat anders
te beslissen « een willekem·ig onclerscheid
in het leven zou roepen dat zonder wettelijke grondslag is ».
De rechter kan beslissen dat de Staat
aansprakelijk is voor de schacle die haar
oorzaak vindt in d e omstandigheid dat
hinclernissen, die voor de scheepvaart op
de Schelde gevaarlijk waren, niet werclen
weggenomen of gesignaleercl (6).
Foutief is voor de Staa.t het feit een
door h em gebouwde stuwclam niet te
h ebben oncl.erhouden wanneer de gebrui-

(3) Concl. v66r cass., 7 maart 1963 (Bull.
en PAsrc., 1963, I, 744; zie in bet bijzoncler
blz. 740).
(4) Loc. cit. in de voorgaancle noot. Raadpleeg ook J. DABIN, B. C. J. B., 1963 , blz. 100
en 101.
(5) Bull. en PA.src., 1931, I, 291.
(6) Cass., 20 october 1927 (Bttll. en PAsrc.,
1927, I , 311).
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waarin hij zich schijnbaar bevond, zou
blijven n (1).
Het behoort tot de bevoegdheden van
de Rechterlijke Macht, de openbare bestureri en namelijk een gemeentebestuur
aansprakelijk te verklaren voor de burgerlijke gevolgen van een nalatigheid die
tegen een wettelijke verplichting indrnist (2). De h. eerste advocaat-generaal
Mahaux, toen advocaat-generaal, had in
zijn conclusie doen gelden dat aan een
gemeentelijke overheid te verwijten geen
enkele maatregel te hebben getroffen om
de veiligheid van het verkeer gedurende
de afbraak van een gebouw te verzekeren,
niet erop neerkomt de opportuniteit van
bepaalde maatregelen te beoordelen maar
haar een font in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek ten laste te leggen (3).
De administratie die de nodige maatregelen niet genomen heeft om een voor
het verkeer gevaarlijke toestand te
signaleren komt te kort aan haar wettelijke verplichtingen (art. 1382 en 1383
van het Bm·gerlijk Wetboek) van vooruitzicht of voorzorg (4) .
De Nationale Maatschappij voor de
Huisvesting, instelling van openbaar nut,
belast met een openbare die~1st (5), die
ten gevolge van het verzuim zich overeenkomstig het statuut van haar personeel
te gedragen een schade v eroorzaakt,
maakt zich schuldig aan een fout en is
burgerlijk aansprakelijk (6).
·
Uit de hierboven vermelde an·esten
. blijkt m.i. duidelijk dat verzuimen, nalatigheden van de overheid of van haa.r

organen of aangestelden aanleiding kunnen geven tot de aansprakelijkheid bedoeld in de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek. Deze recht spraak toont ook aan dat, in strijd met
wat door sommigen beweerd werd, deze
aansprakelijkheid niet slechts ontstaat
wanneer de wet bepaalde gedragingen of
beslissi~1gen voorschrijft o. a. om bepaalde gevaren en bijgevolg schade te
voorkomen (7); de Rechterlijke Macht
is ook bevoegd om te beslissen dat
gedragingen en verzuimen, die in de wet
niet in het bijzonder zijn omschreven en
die een schade veroorzaakt hebben, fou tief zij~1 in de zin van deze wetsbepalingen
en o. a. een onvoorzichtigheid of een
nalatigheid vormen alhoewel de wet geen
bepaalde voorzorgsmaatregelen voorschreef (8). De overheid die a ldus een
schade veroorzaakt handelt niet meer
in het kader van de wet (9).
« MM. Dabin et Lagasse soulignent,
verklaarde de h. Procureur -generaal Ganshof van der Meersch (10), combien est
artificielle la distinction qui n§duirait le
controle judicia ire aux cas de violation
d 'une regie legale precise a !'exclusion
des cas ou une obligation generale aurait
ete violee )) (11).
Een schade kan als oorzaak hebben dat
een verordening niet werd uitgevaardigd
(zie de voorbeelden gegeven onder E
hierboven).
Hierboven heb ik gepoogd aan teton en,
dat niets het mogelijk maakt de reglementerende bevoegdheid uit het toepassingsgebied van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk vVetboek te weren,
en ik h eb eraan herinnerd dat het Hof
door zijn arrest van 26 april 1963 beslist

(1) Cass., 8 juli 1943 (Bull. en PASIC., 1943,
I, 291).
(2) Cass., 17 december 1953 (A7'1'. cass.,
1954, blz. 264).
(3) Bull. en PAsiC., 1954, noot 1, blz. 318.
(4) Cass., 7 maart 1963 (Bttll. en PASIC.,
1963 , I , 7<14) .
« Duidelijk is clat a ls een gemeente een
haven exploiteert zij moet zorgen cbt de
installaties als m eerboeien in orcle zijn, en
dat als zij een weg onderhouclt, claarin geen
valkuilen voor automobilisten moeten voorkomen (Hoge R.aad, 9 januari 1942 , 242) ».
BELINFANTE, Beginselen van Nede1·lands
Staats1·echt, blz. 124. (Hanel- en lee7·boelc der
besl1ttt7'swetenschappen, cleel VII).
(5) Conclusie van cle h. Procureur-generaal
Ganshof van cler l\1eersch voc\r cass., 22 oktober 1970 (Bttll. en PAsiC., Hl71, I, 144).

(6) Cass., 16 december 1965 (Bu.U . en PASIC.,
1966, I, 513 en conclusie van cle h. Procureurgeneraal Ganshof van cler Jl'[eers ch, a1sdan
eerste aclvocaat-generaal.
(7) R.aaclplegen : conclusie van de h . PI·ocureur-generaal Gesche, toen advocaat-generaal, vc:\6r cass., 23 november 1931 (Bttll .
en PASIC., 1931, I, 292). Zie oak DALCQ,
Les Novelles, Droit civil, t. V, Tmite de la.
Responsabilite civile, val. I , 2° edition, n° 1334.
(8) 0 . a. cass., 7 maart 1063 en de hierboven
aangehaalcle conclusie, lac. cit .
(9) R.aaclpleeg DALCQ, Les Novelles, op. cit.,
n° 1134.
(10) Conclusie v6or cass., 7 maart 1963
(Bull . en PASIC., 1963, I, 744 , in het bijzoncler 749).
(11) DABIN en LAGASSE, B. C. J. B., 1959,
n° 98 , p. 288, 289 .

-808heeft dat de Uitvoerende Macht niet
vrijgesteld is van de voorzichtigheidsverplichting, door deze artikelen opgelegd,
in een koninklijk besluit dat genomen
wordt ter uitvoering van een wet, namelijk de wet van 1 september 1945.
Verzuimen, tekortkomingen kunnen de
nalatigheid of de onvoorzichtigheid, door
deze wetsbepalingen bedoeld, uitmaken.
Niets belet derhalve, meen ik, dat de
rechter wettelijk beslis~ dat de overheid
een font begaan heeft, ofwel alleenlijk
omdat zij zich ervan onthouden heeft
een verorden:ing uit te vaardigen wanneer
de wet haar uitdrukkelijk oplegde verordenend op te treden, ofwel omdat, zelfs
bij afwezigheid van een dergelijk bepaald
wettelijk voorschrift, de overheid door
zulk verzuim rechtssubjecten, cl.i. de getroffene:n die esn schade geleden hebben,
misleid heeft in htm wettig vertrouwen
of nog, om de redenen van de opdrachten
en verantwoordelijkheden welke haar
grondwettelijk of wettelijk worden toevertrouwd, zij een tekortkoming heeft
begaan welke met de sociale betrekkingen
- tussen rechtssubjecten en overheid niet verenigbaar is en een onvoorzichtigheid of een nalatigheid vormt.
H et ju1·isdictim1-eel toezicht.
Hierover werden, in het bijzonder in
de loop van de laatste jaren, door bet
Hof tal van belangrijke arresten geveld.
V oor U werden door de h. Procureurgeneraal Ganshof van der Meersch doorslaggevende beschouwingen uiteengezet
over het principe van de scheiding der
Staatsmachten of over de zogezegde
« soevereine » of « discretionaire » beoordelingsmacht (das freies Ermessen), die
verkeerd worden begrepen en ingeroepen
om het jurisdictioneel toezicht u,it te
sluiten of in te krimpen (1).
Zoals talrijke arresten herhaald hebben
valt niet de opportuniteit van de administratieve beslissingen in de beoordelingsbevoegdheid van de rechter, maar
wel de wettigheid ervan.
Doch, gelijk de h. Procm·etiT-generaal
aangetooncl heeft, nagaan of de door de
overheid gen01nen n1.aatregelen, ofwel
haar niet-handelen, een nalatigheid, een
onvoorzichtigheid, of meer in het alge"
1neen, een font, in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Bmgerlijk ·wet-

(1) Ik verwijs in bet bijzonder naar de
conclusies die cle arresten van 7 maa.rt 1963
(Bttll. enPAsrc., 1963, I, 744) en van 16 decem·
ber 1965 (·ibicl., 19613, I, 513) voorafgingen.

boek uitmaken, is de wettelijlcheid van
haar gedraging of van haar beslissing of
uitvoering beoordelen en niet de oppo1"·
tuniteit ervan ; in verband met de beoordeling van de 1naatregelen welke de
administratie genomen had om de veiligheid van het verkeer te verzekeren verklaarde hij : (( constater que le revetement
qui a ete etabli par !'administration ne
repond pas a des conditions de secmite
suffisantes est tout autre chose que de se
substit1te1" a ]'administration dans la
decision que celle-ci a a prendre )) (2).
«Par opportunite d'une decision administrative
il faut entendre d'tme
maniere generale tout ce qui fait la
valeur de son contenu SliT le plan politique, bonte, utilite ou efficacite ... " (3).
Het staat gewis niet aan de rechter te
onderzoeken wellce maatregelen de Uitvoerende Macht client te nemen om te
« regeren " en te « besttu·en " maar het is
zijn grondwettelijke en wettelijke plicht
voor recht te zeggen of ha.ar beslissingen,
haar handelen, haar niet-handelen, wettelijk zijn en o. a. of het haar wettelijk
geoorloofd was zich ervan te onthouden
een bepaalde beslissing of maatregel te
treffen en of de getroffen maatregelen of
de ontstentenis van maatregelen een fout,
een onvoorzichtigheid, een nalatigheid
uitmaken. De administratie is vrij in
haar keuze, zoverre zij geen rechtsregel
schendt, nl. een regel die een bepaalde
handeling oplegt of verbiedt, ook de regel
die lmar verbiedt schade te veroorzaken
door een handeling of een verzuim die
niet als normaal kunnen beschouwd worden, die een o:nvoorzichtigheid of een
nalatigheid dienen geheten te worden.
De Staat is soeverein, hij beslist in
laatste aanleg, maar hij is niettemin aan
het recht onderworpen.
De Administratie beslist zonder voogdij van de rechter, maar indien haar
beslissing een rechtsregel schendt zal de
juridische sanctie clienen in te treden.
« Pas plus que le legislatem' n'administre
quand il legifere pour !'administration,
pas davantage le juge n'administre quand
il juge l'admll1istra.t ion. C'est meme
potiTquoi le juge administratif, bien que
n'appartenant pas formellement au pouvoir judiciaire, ne cesse pas d'etre juge
quand il tranche des contestations ou
!'administration est partie; il juge et
n'administre pas. Les fonctions demeu-

(2) Concl. Bttll. en PASIC., 1963, I, 748;
zie ook blz. 750 en 751.
(3) DABIN, R .. C. J. B., 19133, blz. 122.
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-809rant distinctes, du juge et d e ! 'administration, l 'essentiel de la separation des
pouvoirs et ce qu'il comporte d e valable
sont sauvegardes » (1) .
D eze principes zijn gerneen aan het
Belgische recht en aan het recht van de
Nati es die ingevolge een gelijkaardige
beschaving door een aanverwant juridisch
stelsel beheerst worden ; ik noem in het
bij zonder Nederland en Frankrijk.
Ter gelegenheid van h et onderzoek
van h et wetsontwerp dat de wet « beroep
administratieve beschikking 1963 » van
h et Koninlu·ijk der Nederlanden is geworden, overwoog de Regering o. a. in haar
Memorie van antwoord aan de Tweede
K arner : « Als uitvloeisel van de rechtsstaatsgedachte, die rechtmatigh eid van
h et bestuur eist, ziet m en dus overal
controle door een ander orgaan uitgeoefend op deze rechtinatigheid. De algemene administratiefrechtelijke voorziening beperkt zich, zoals reeds is gebleken,
in h et algemeen niet tot de zuivere wetsmatigheidscontrole, maar strekt zich ook
uit over andere rechtmatigheidscontrole
(zie in;Fa); de doelmatigheid, die aan de
orde komt, binnen h et « freies Errnessen »
dat aan de bestuursorganen is gelaten,
valt echter buiten haar grenzen .. . Het
onderhavige on twerp is op dit stuk geheel
in de lijn van wat de andere genoemde
Eill'opese landen te zien geven ... » (2).
Verder, onder de t itel « a ileen rechtmatigheidscontrole », schreef de Regering
nog in dezelfde Mernorie : « D e beide
principes waarop de rechtsstaat berust,
het b estuur gebonden aan de wet, en
controle daarop door een andere dan de
besturende instantie, dwingen zeker niet

tot een beleidscontrole door de rechter ...
De wetgever heeft in vele regelingen de
bestuursorganen vrijheid van b eleidsvoerin g gegeven. Controle op het beleid komt
in de democra tische rechtsstaat toe aan
h et parlement. D e taak van de administratieve rechter moet voor wat het
b eleid betreft in het a lgemeen beperkt
blijven tot de controle op de vraag of
h et bestuursorgaan in 1·edelijlcheid tot de
beschikking, waarvan beroep, h eeft kunnen komen » (3).
« In gevallen waarin de rechtsnorm de
overheid niet u.itdrukkelijk vrijheid van
handelen laat is niet nakornen van de
rechtsnorm onrechtmatig. D e gewone
rechter zal alsdan de overheid aansprakelijk verklaren op grand van artikel1401
van h etBurgerlijk Wetboek (4). Wanneer
de overheid een werkelijke speelruirnte
heeft tot h andelen zal de r echter zijn
beslissing o. a. nemen in redelijkheid, na
afweging van de betrokken b elangen. In
de vraag of van versch.illende mogelijke
redelijke oplossingen de ene wellicht te
verkiezen ware geweest hoven de andere
treedt de rechter niet op. Men noemt de
controle (van de rechter) wel ·m argi naal
toezicht. Alleen de randgevallen van
aperte onredelijkheid, waarin een zinnig
m en s anders beslist zou hebben, worden
als onrechtrnatig b eschouwd. De burgerlijke rechter toetst aan het criterium of
(de overheid) na afweging van de betrokken belangen in redelijkheid .. . (heeft
gehandeld) » (5) (6).
Een w.illekem·ige handeling van de
overheid is « onrechtmatig » (7).
De rechter beoordeelt ook de " r echtmatigheid >> van een beslissing of een

{1) DABIN, R. C. J. B., 19133, blz. 115.
(2) N edm·landse Staatswetten, Editie Schuurman en J"ordens, nr. 154, blz. 25.
(3) Nederlandse Staatswetten, Editie Schuurman en J"ordens , nr. 154, blz. 41.
(4) Betreffende h et begrip « onrechtmatigheid , in de zin van artikel 1401 van het
Burgerlijk Wetboek schrijft C. AssER (Hanelleiding tot cle beoefening van het N eclerlancls
btwgerUj/c 1'echt , Derde deel , II , 2• druk,
blz. 448 en volg.) : « Onrechtmatig ... is niet
all een wat in strijcl is met het geschreven
recht (strijdig met een wettelijke plicht)
maar ook \Yat in strijd is met het ongeschreven
recht (de goede zeden en de betwnencle Z01'!]vuldigheid ). De mens moet zijn eigen belangen
en die van een a nder tegen elkaar af;\egen
en zich daarbij laten l eiden door hetgeen in
de maatschappij a ls beho01·lijlc wordt aanvaa.rd ... De Hoqe Raad onclerzoekt clan ook

r egehnatig of een gedraging al of niet in strijd
is met de zo1·gvt<ldigheid welke in het m cw tschct1J)Jelij/c verlcem· betamnt . . . V a.n welk een
verscheidenheid de aan de rechter voorgelegde gevallen ook mogen zijn ... toch zou
men het mcrcncleel der gepubliceerde uitspraken kunnen onderbrengen in twee a.lgemene rubrieken, naargelang da.arbij een
afweging van belangen clan "1\el een in het
leven geroepen gevaa.r een rol speelt .. . "·
{5) BELI~'FANTE, op. cit., blz. 124 en 125 ;
zie ook Cahiel's de d1·oit em·opeen, 19139, blz. 31.
(13) Voor d e Engelse en Noord-Amerikaanse
rechter is ook zoncler rcchtskracht of « onwett elijk , een hanclelen of een na.laten dat niet
<< reasona.ble >> is.
{7) WIARDA, « Algemene beginselen van
beboorlijk bestuur "• Ti jdsch?"ift vom· besttttt.1'Swetensclwppen en 7n<blielc ucht, 1970, jubileumnmnmcr, b lz. 3139.
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van de algemene beginselen van beho01·lijk
bestt£tw (l) (2).
In Fmnk1·ijlc wordt ook door de rechter, zelfs de administratieve rechter, de
doelmatigheid (opportuniteit) van de
beslissing van de overheid niet beoordeeld en gesancti oneerd « .. . il n 'y a
jamais contr6le de l 'opportunite et clu
pouvoir discretionnaire; au point de vue
du droit qui se fait, le juge s'assure le
contr6le de certains elements d'opportunite et de pouvoir discretionnaire en
forgeant des regles cle droit qui etendent
le domaine de la competence liee et de
la legalite ... » (3).
De omstandigheid dat in Frankrijk het
contentieux van de aansprakelijkheicl van
cle overheid cloorgaans aan de administratief rechter worclt toevertrouwd heeft
geenszins als onvermijdelijk gevolg, clat
deze rechter, meer clan een jucliciair
rechter, zich in de plaats kan stellen van
de administratie en in het bestuursbeleid
kan treden. N een, net als in ons stelsel,
blijven rechtmatigheid en doehnatigheid
gescheiden, anclers zou de rechter « besturen ». De aclministratief rechter, die onafhankelijk is van de Regering, is uitsluitend met een jurisdictionele functie
be last.
De « dienstfout » van de aclministratie
(1) WIARDA, loc. cit., biz. 370.
(2) De wetten « Administratieve rechtspraak-beclrijfsorganisatie " van 16 september 1954 en « Beroep aclministratieve bescbikkingen "van 20 juni 1963 staan een « beroep "
of een « voorziening " toe bij bet College van
beroep voor bet beclrij£sieven of bij « de
Kroon " (na advies van d e Raad van State)
ter zake dat o. a. « bet administratief {orgaan)
... heeft besioten, gehandeicl (of beschikt) in
strijcl met enig in het algemeen ?'echtsbewttslzijn
Ievencl beginsel van behoorlijk bestuur "·
De h. Van den Heuvel had, in de 2• Kamer,
verkiaard « ... bet lijkt mij gewenst, cluidelijker clan in artikei 5 tot uitclrukking komt,
vast te leggen dat de administratieve recbter
niet uit eigen hoofcl cle beginseien van een
beboorlijk bestmu· zal moeten opstellen. Om
dit te bereiken zai, naar mijn mening, moeten
vastgeiegd worden dat het hier gaat om cle
in het algemeen recbtsbewustzijn levende
algemeue beginselen van behoorlijk bestuur.
Twee punten had ik hierbij op het oog. Ten
eerste, dat de rechter niet mag te racle gaan
bij zijn eigen subjectief oot•deel. Op de tweede
piaats gaat het om rechtsbeginselen waarmee
ik wil vastieggen dat de rechter ni et mag
treden in de heginselen van bestnursbeieicl ... "

die gemeem·echtelijke aansprakelijkheid
in het leven roept, is « ... tout manquement aux obligations du service ... La
faute pent consister dans nne action
comme dans une abstention, dans un
agissement volontaire comme dans UIHI
imprudence on une maladresse .. . Elle
peut consister dans un defaut d'organisation du service comme clans une defaillance de son fonctionnement. Elle peut
prendre sa source dans une illegalite au
sens p recis du mot : mais elle pent aussi
avoir sa source dans un agissement ou
dans une abstention qu'on ne pent dire,
st1·icto senst£, illegaux .. . » ( 4).
Het Hof van Justitie van de Em·opese
Gemeenschappen toetst ook de rechtmatigheid en niet de doelmatigheid van
de beslissingen van de Europese overheid ; in zijn jurisd.ictioneel toezicht
onderzoekt het o. a. of de door de overheid genomen b eslissing niet onredelijk (5), of willekeurig (6) was, en het
oordeelt of de handelingen of verzuimen
van de overheid die een schade hebben
veroorzaakt foutief zijn, met het gevolg
dat deze schade client vergoed te worden.
Het Hof gaat na, of de schadeberokken ende handeling of tekortkoming verenigbaar is met de scherpzinnigheid, de
voorzichtigheid of de zorgvuldigheid die
een behoorlijke werking van een open bare
dienst vereist (7).
(Handelingen der 2• Kamer, Neclm·lcmclse
Staatswetten, 'Vet administratieve recbtspraak
bedrijfsorganisatie 1954, biz. 33-34).
In haar memorie van antwoorcl verklaarde
de Regering : " . . . de ervaring heeft geleerd
dat de sociaal-economische wetgeving met
minder scherp omlijnde normen moet werken ;
dan is het voor een cloel treffencle recbtsbescherming onontbeerlijk clat bijzonderlijk
wordt vastgestelcl dat het bestunrsoptreden
mecle lean worden getoetst aan de aigemene
beginselen van behoorlijk ·bestuur. Dat de
nitvoerende organen hierdoor zouden worden
belrnot in hun bestuurlijke taak is niet aannemelijk , (Nede1'htnclse Staatswetten, op . cit.,
biz. 32).
(3) G. VEDEL, « Droit administratif », Themis, t. I, 1958, p. 183.
(4) G. VEDEL, op. cit., p. 212.
(5) Raaclpl. arrest van 12 december 1956,
zaak 10 /55.
(6) Raadpl. arrest van 13 maart 1968,
zaak 5 /6 7.
(7) Raaclpl. o. a. arresten van 12 juli 1957,
zaken 7/56 en 3/57 tot 7 /57; 17 december
1959, zaak 23/59; 15 december 1961, zaken
19 /60, 21 /60, 2 /61 en 3/6 1 en concl. advocaat-
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De rechter beoordeelt uiteraard uitsluitend de rechtmatigheid, en derhalve
niet de opportuniteit of de doelmatigheid,
van een h and eling, een tekortkoming of
een verzuim van de overheid, wanneer
hij vaststelt clat zij door een wetsbepaling verboclen zijn en dienvolgens
beslist dat de schade die erdoor werd
veroorzaakt client vergoed te worden .
\Vaarom zou d.it zuiver jmisdictioneel
en wettelijk toezicht in een doelmatigheids- of opporttmiteitscontrole ontaarden wanneer d e r echter vaststelt dat een
rechtsregel, namelijk de wet, aan de
overheid, o. a. aan de Uitvoerende Macht,
de verplichting oplegde een verordening
nit te vaardigen en er een schade ontstaan
is wegens het uitblijven daarvan, met
het gevolg dat, indien hij d eze overheid
tot vergoeding van bedoelde schade zou
veroordelen, hij niet meer de opdracht,
hem door de Grondwet en de wetten
gegeven, vervuld zou h ebben? Waar ligt
h et verschil ?
Men zal im·oepen : de overheid beslist
soeverein op welk ogenblik zij de verordening zal nemen, zij beschikt daa.r toe ten
aanzien van d e opportuniteit over een
beslissingsm.acht. vVij komen op dit b ijzondere probleem hieronder nog terug.
R et Hof heeft beslist dat het college
van burge1neester en schepenen een fout
had b egaan door na een bouwvergunning
te hebben toegekend, zich verzet te hebben t egen bed oelde bou w, met het gevolg
dat de gem.eente de schade diende te
vergoeden op grond van de artikelen 1382
en 1383 van het bmgerlijk wetboek (1).
Waarom zouden ook niet a ls een gebrek
aan zorgvuldigheid, een gedragsdwaling,
en der·halve als een font in de zin van
bedoelde artikelen kunnen of dienen b eschouwd te worden verzuimen van de
bevoegde overheid de uitvoeringsbeslui ten te nemen, welke o . a . noodzakelijk
generaal Gand v66r arrest van 14 juli 1967,
zaken 5, 7 en 13 tot 24 /66.
(1) Cass., 16 novemb er 1950 (Bull . en PAsrc.,
1951, I , 164; A1·1·. cass., 1951, biz. 128).
(2) Zie de voorbeelden a en f him·boven,
onder E.
{3) Cass., 20 oktober 1927 (Bttll. en PASIC.,
1927, I, 311).
(4) Cass., 8 j uli 1943 (Bttll. en PAsrc., 1943,
I, 291).
(5) Zie voorbeelclen g, h en i onder E bier hoven.
(6) Voorbeelden van clergelijke wettelijke
verplichtingen voortspruitende o.a. uit het

waren om ambtenaren in staat te stellen
de p ensioenen te ontvangen welke een
rechtsregel htm toekent of aan belastingschuldigen d e mogelijld1eid te bi eden van
hun belastbare inkomsten de sommen
af te trekken welke de wet hen aangespoord had tot b epaalde investeringen te
besteden (2) ?
D e rechter doet uitspraak over de
rechtmatigheid en niet over de doelmatigheid wam1 eer hij beslist dat de
Staat aa~1sprakelijk is voor schade die
haar oorzaak vindt in de omstandigheden dat voor de scheepvaart gevaa.rlijke
h indern issen niet werden weggenomen of
gesignalcerd (3), of dat een stuwda.m niet
werd onderhouden (4).
Hoe zou m en derhalv e kunnen oordelen, dat de r echter integendeel over de
doelmatigheid u itspr aak doet wanneer hij
b eslist dat de Staat aansprakelijk is voor
schade die haar oorzaak vindt in de
omstandigheid dat de Uitvoerende Macht
de v erordeningen niet heeft genomen om
een b esch erming tot stand te brengen
tegen gevaren en toestanden welke dergelij ke schade veroorzaken (5)?
De « 1·edelijlce" te1·mijn waarin een ve?'01'dening dient ttitgevaanligd te worden .
Ik ben zo vrij eraan te herinner en dat,
h oewel in vele, zo niet in de meeste,
gevallen de overh eid over een appreciatierecht beschikt mntrent het tijdstip
waarop zij een verordening zal uitvaardigen, in smnmige gevallen nochtans aan
de bevoegde overheid kan opgelegd worden op een b epaald tijdstip (6), in een
bepaalde periode, te r eglementeren of
nog veror deningen uit te vaardigen wanneer bepaalde toestanden zich voordoen
of zich k u nnen voordoen (7).
E en rechtsregel kan voorschrijven dat
een v erord ening zal uitgevaarcligd worden
om o. a . een b epaald gevaar te keer te
gaan .

(7) Prof. AUBY schrijft dienaa.n gaande :
" .. . II appa.r ait dans certa ins cas que les
auteurs du texte ont entenclu doi:mer au d elai
nn caractere imperatif. L'inobservation clu
d elai p ent etre alm·s sanctionnee par Ia nullite .
Ainsi dans ! 'affaire Van Outryve (6 juillet
1934, Rec. Conseil d'Etat, p. 786 ... ) le Conseil
d'Eta t a considere que Je legislatem· avait
voulu imposer 1\. l 'acbninistration !'obligation
cl'assurer dans un delai determine !'application
d'un texte ; il a clone d eclare illegale Ia decision
cl'un ministre r etardant de six mois, par
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steeds over bedoeld appreciatierecht.
Wanneer nn de kens van het ogenblik
waarop de verordening zal uitgevaardigd
worden haar gelaten wordt heeft zij niet
het recht de verordening niet uit te
vaardigen of deze uitvaardiging telkens
en eindeloos uit te stellen .
De h. Gahnot, commissaris van de
Regering, overwoog in zijn concln sie die
h et arrest van de Franse Raacl van State
van 27 november 1964 voorafging (1) :
« ••. Choix cln m.oment, dans la mesure oil
!'administration n'est pas tenne d'executer immediatement les lois et reglements
qui l'obligent. Vons ne sanriez admettre
cependant que l 'antorite reglementaire
pnisse, en se prevalant de cette liberte,
repousser perpetuellement son intervention et eluder ainsi ses obligations; il
appartient au jnge administratif de determiner clans ch aque cas particulier et
compte t enu des difficnltes propres a
chaqne affaire, le « clelai raisonnable »
dont dispose !'administration pom· agir,
et an-clela cluquel son abstention devient
illegale et fantive . .. ».
In verscheidene arreste~l beoorcleelt de
Raad van State derhalve de << redelijke
termijn » waarin de overheid verordenend
diende op te treclen (2).
Het Hof van Jnstitie van de Em·opese
Gemeenschappen onderzoekt of nit de
termijn waarin de disciplinaire overheicl
haar beslissing genomen heeft al clan niet
een vertraging blijkt welke, rekening
houclend met de door deze overheid ingeroepen omstandigheid - o. a. de bijzondere moeilijkheden van het geval - als
gerechtvaardigd client te worden beschonwd ofniet, en als aanleiding gevende
tot de aansprakeli jkheid van deze overheid of niet (3).
Onze Raad van State beslist dat de
Koning nitspraak moet doen in een
« redelijke termijn >> over een beroep
ingesteld tegen een disciplinaire beslissing
genomen door de bestenclige deputatie;
hij oordeelde o. a. dat een termijn van
vier jaar niet 1·eclelijlc is en dat na het
verstrijken ervan de Uitvoerende Macht
geen recht meer bezat mn bedoelde beslissing, die een door een gemeenteraad opge-

legde tnchtstraf had bevestigd, nog goed
te keuren (4).
Het appreciatierecht van de overheid
betreffende het tijdstip waarop de verordening zal uitgevaardigd worden mag
niet worden verward met de wettelijke
verplichting de verordening nit te vaardigen. De kens van het tijdstip behoort
ontegensprekelijk tot de uitslnitende bevoegdheid van de overheid daar zij het
bestum·sbeleid betreft. Maar de weigering
of het verzuim de verordening nit te
vaardigen vormt een door een rechtsregel
verboclen tekortkoming en is dei·halve
vatbaar voor een jm·idische vaststelling
die normaal tot een jm·idische sanctie
dient te leiden.
De rechter oordeelt aldus geenszins
over het tijdstip waarop de verordening
diende genomen te worden ; hij beperkt
zich ertoe, na eventueel vastgesteld te
hebben dat de overheid geen redenen of
geen steekhoudende redenen, of nog
redenen die de wet haar niet toestaat in
te roepen, doet gelclen om haar vertraging
te rechtvaardigen, te beslissen dat zij
aan haar wettelijke verplichtingen te kort
is gekomen.
Het spreekt vanzelf dat het Hof niet
vermag te beslissen of de overheid al dan
niet in een redelijke termijn de verordening niet heeft nitgevaardigd.
De feitenrechter client, zoals hierboven
aangeduid, de feitelijke omstandigheden
soeverein vast te stellen, en eruit af te
lei den of de overheid haar wettelijke verplichting nagekomen is. Het Hof zal
daarna eventueel beslissen of de r echter
nit de aldus vastgestelde feiten wettelijk
kon afleiden dat de overheid de " wet »
geschonden heeft of niet. ·
Het ligt ook voor de hand, dat een
beslissing van de feite1uechter dat hij
steeds zonder macht is - zelfs wanneer
hij uitspraak client te doen op grand van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlij k W etboek - om na te gaan of de
overheid verznimd heeft een verordening
binnen een redelijke termijn nit te vaardigen, erop zon neerkomen als 1·egel te
stellen clat de overheicl een wettelijke
verplichting niet client na te komen en
het Hof zon een dergelijke met de wet

(1) Recueil des cm·els clt' ConseU d'Etat, 1064,
p. 598.
(2) Zie o. a . arresten van 27 november 1964,
reeds geciteercl, 7 jtmi 1967 (Recueil des arrets
dtt Conseil d'Etat [tafel] , blz. 872), 9 jtmi 1967

(3) Arrest van het Hof van Justitie van cle
Europese Gemeeuschappen van 4 februari
1970, zaak 13/69.
(4) Raacl van State, 19 jlmi 1068, arrest
nr. 13030 (A . A. R . 8 .), ook gepubliceercl in
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str ijdige beslissing dienen te vernietigen .

Ve1'o1·deningen die als noodzakelijk gevolg zttllen hebben de Staat te bezwa1·en.
Beschikt, om di e r eden, d e overheid,
en o. a. de Uitvoerende Macht, die de
ver ordening dient uit te v aardigen, over
de m acht, om zond er enig mogelijk to ezicht v a n de r echter, te b eslissen wannee1·
het haar mogelijlc is d eze beslissing t e
nemen, met h et gevolg d at de Rechterlijke Macht nooit h et recht zou h ebben
te beslissen d a t het verzuim fouti ef is ?
Er k an gewis niet b etwist worden d at
d e r echter zonder m acht is om t e b eslissen, clat bepaalde lasten door de Staat
of een andere overheid zullen gedragen
worden of clat het past dat de Staat
b epaalde uitgaven doet : de rechter h eeft
slechts de n:1acht te b eslissen dat de Staat
of een andere overheid zich client te
kwijten van d e geld elijke verplichtingen
welke een 1'echts1'egel hun ten laste le;st .
Indi en een wet van de Wetgevende
Macht aan rechtssub jecten bepaalde geldelijke voordelen to ekent di e ze t en laste
van d e Staat legt, en aan de uitvo erende
Macht de opdracht geeft d e v oorwaarden
en d e wijze van d eze toek enning t en uit voer t e leggen, b eschikt deze Macht niet
over een zogenaamd e discretionaire m acht
om d eze wettelijke voorschriften a l d a n
ni et na te komen. Dit b esliste, althans
impliciet, de Ra.ad van State van Frankrijk (1) .
Hierboven (2) h eb ik het voorbeeld
gegeven van d e door een wet genomen
b eslissing, dat b ep ~al de investeringen van
de b elastbare inkomsten zullen afgetrokken worden . Men kan b ezwaarlijk aannemen dat de Uitvoerende Macht over
een discr etionair e b evoegdheid zou b eschikken om dit wettelijke voorschrift a l
dan ni et reglem enterend t en uitv oer te
leggen.
E en bijzonder probleem rijst wann eer
h et principe van de toekenning van de
geld elijke voordelen, en di envolgens van
de lasten welk e de Staat zullen b ezwaren,
door een lconinlclijlc beslttit beslist wordt
en er nog een uitvoeringsbesluit noodzak elijk is. Dit is h et geval voor h et koninklijk b esluit van 30 november 1950 waar -

(1) Arrest van 6 juli 1934 (Recueil des an·ets
cl" Conseil cl'Btat, 1934, p. 788) . Zie oak de
arrestcn van 27 november 1964 (i bicl. , 1964,
p. 590) en 7 en 9 juni 1067 (·ib·id., 1967 [tafel] ,
p. 872 en 924).
I?.\
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over het b estreden arrest uitspraak
· diende te doen.
Mij op de r echtspraak van de Franse
Raad van State en het gezag van professor Auby b eroepende, h eb ik reeds een
antwoord voorgesteld (3) waaruit m.i.
dient afgeleid te worden dat ook in een
dergelijk geval het de Uitvoerende Macht
niet vrijstaat h aar uitv oeringsverordening niet uit te vaardigen; zolang, immer a,
de r echtsregel geldt - h et eerste koninklijk b esluit - , zolan g hij niet werd opgeheven, legt hij aan deze Macht de juridi sch e v erplicht ing op zich te onderwerp en.

De bepalin gen van cle a1·tikelen 90 en
134- van de G1·onclwet.
Artikel 90 b ep aalt : « De K a m er van
Volksvertegenwoordigers heeft h et r echt
de ministers in beschuldiging t e stellen
en ze te dagen voor h et Hof van cassatie,
d at a lleen b evoegd is · ze in verenigde
zitting t e b erechten, behoudens h etgeen
bij de wet zal worden b ep aald wat betreft
h et instellen van de burgerlijke vordering
door de b en adeelde partij en wat betreft
d e misdaden en wanbedrijven die de
ministers buiten hun a mbtelijke werkkring begaan h ebben ».
D eze grond·wettelijke b epaling wordt
hier ingeroep en omdat, enerzijds, de
doctrine h aar een zeer ruim toep assingsgebied toekent en ik wens, in d e mate
v an h e t mogelijke, h et onderworpen probleem volledig t e onderzoeken, en omdat,
anderzijds, h et Hofvan b eroep t e Brussel ,
zoals hierboven reeds aangestipt werd,
v erkeerdeli jk gem eend h eeft dat eiser een
Minist er en niet de Uitv oerende Macht
een fout t en laste legt. Ik meen ook te
moeten vermelden d at in een gelijkaardig
geval (hi er was echter een p er soonlijk
feit een minister ten laste gelegd), hetzelfde Hof v an b eroep, in een arrest van
24 m ei 1843 (4), beslist h eeft d at de b ijzonder e procedm·e door artikel 90 van
de grondwet bepaald diende toegepast
te worden.
D e r echtsleer neemt doorgaans aan dat
alle rechtsvorderingen die t egen een
Mini ster worden ingesteld op grond van
een burgerlijke aan sprak elijkheid welke
in de uito efening van zijn functi es ontstaan zou zijn, uitsluitend en ingevolge
b edoelcl artikel 90, tot de uitzonderlijke

(3) Zie sttpm, B : « D e reglementerende of
v erordenend e macht van de Koning "• in fin e.
(4) PASIC ., 1843, II, 182, en Belgique Judir.imi.1'P. v n.n

2 1 m Ai 1 R43.
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bevoegdheid van het Hof van cassatie
behoren ( 1).
Het Hof behoeft zich in onderhavige
zaak niet over de interpretatie van dit
artikel nit te spreken.
Ik meen nochtans te 1noeten aanstip·
pen clat, ten deze, een font niet ten laste
van een Minister persoonlijk worclt ge·
legd maar we! rechtstreeks ten laste van
de Staat op grand van een tekortkoming
die aan de Uitvoerende Macht (d.w.z. de
Koning hanclelencle onder de politieke
verantwoordelijkheid van een Minister)
verweten wordt.
Zelfs indien de bepalingen van artikel 90 van de Grondwet, in onderhavige
zaak, toepassing hadden dienen te vinden
zou het Hof schending van dit artikel
niet vermogen te laten gelden om het
bestreden arrest te vernietigen ; het Hof
kan in een bnrgerlijke procedure geen
middel van ambtswege opwerpen.
In dezelfde veronderstelling zou het
Hof ook niet kmmen beslissen dat het
aangevallen dispositief van verwerping
van de eis wettelijk gerechtvaarcligd is
op grand van bedoeld artikel 90. Immers,
het bestreden arrest beslist dat de Staat
niet aansprakelijk k an zijn nit hoofde
van de verweten tekortkoming van d e
Uitvoerende Macht en de bepalingen van
artikel 90 betreffen de bevoegdheid van
de rechtscolleges (2).
Ik meen dat uit doze reeds te lange
uiteenzettirig blijkt dat gee11. enkele grandwettelijke of wettelijke bepaling, ook
geen enkel nit de Grondwet of de wetten
afgeleid algemeen beginsel het mogelijk
maakt te beslissen dat de b epalingen van
de artikelen 1382 en 1383 van het Bmgerlijk vVetboek door de rechter nooit mogeJl
toegepast worden wanneer een schade
tengevolge van het ontbreken van · een
verorclenencle beslissing veroorzaakt wercl.
Het Hof heeft reeds b eslist, dat ook in
het vervullen van haar v erordenencl e
opdrachten de Uitvoerende Macht verplicht is de voorzichtigheid, voorgeschre-

(1) Raadpl. o. a. La Constitution, Les Novelles, n° 730; P . DE VISSCHER, R. C. J . B., 1952 ,
blz. 46 en volgencle en de autelU'S in cleze nota
geciteerd; JI!IAST , Overzicht van het Belgisch
Gronclwettel'ijlc 1'echt, m·. 260, en ook het ver-

sla.g van de bijzondere con1missie va.n de
Kamer van Volksvertegenwoorcligers, G. St.
n° 27, zitting 1950-1951.
(2) Op te merken valt, dat het probleem
van de toepassing van artikel 90 van de

ven door de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, in acht te nomen.
Niet aileen positieve handelingen of
feiten maar ook verzuimen, nalatig\1eclen,
tekortkomingen, k1.mnen de door deze
artikelen bepaalcle aansprakelijkheid in
het !even roepen (3) .
Arresten van het Hof hebben r eeds de
gelegenheid gehad te beslissen dat schadeveroorzakende verzuimen of tekortko mingen van de overheid, o. a. van de
Staat, "schnlclig" kmmen zijn en derh alve
aanleiding geven tot de vergoeclingsverplichting; verzuimen of tekortkomingen
die met een bepaalde rechtsregel strijdig
zijn of waaruit een gebrek aan zorgvuldigheid of aan voorzichtigheid blijkt zijn
" schuldig "·
Ik h eb de gelegenh eid gehad aan te
tonen dat t ekortkmningen of verzuimen
van de overheid in het vervullen van haar
verordenende opch·acht, o. a. tengevolge
van onvoorzichtigheden-, de rechtssubjecten aan dezelfde sch acle blootstellen als
tekortkomingen of verzuimen in of van
individuele, alleenstaande, administratieve beschikkingen of beslissingen.
Onvoorzichtigheden van de Uitvoerende Macht in het uitvaardigen van
koninldijke besluiten geven beslist
het arrest van 26 april 1963 (4) - aanleiding tot de aansprakelijkheid door de
artikelen 1382 en 1383 bepaald; verzuimen waaruit o. a. ook onvoorzichtigheid
blijkt, dienen noodzakelijkerwijze tot
hetzelfde wettelijk gevolg te leiden.
Ik m een te mogen oordelen clat, indien
de rechter zich zond er macht zou verklaren om, overeenkomstig deze artikelen, recht te spreken in verband met
schade die wegens dergelijke verzuimen
van reglementerend optreden ontstaan
is, hij zich weclerrechte\ik zou onttrekken
aan de opdracht welke de Natie hem toevertrouwt, te weten, zoals de heer Procureur-generaal Ganshof van d er Meersch
er met klem aan herilmerde: «!'obligation
d'assurer la protection d es individus
contre les actes de la puissance publique
lorsque celle-ci a failli au devoir general

zocht werd wanneer, in de zaak cUe tot het
arrest, van h et Hof van 26 april 1963 (Bt<ll . .en
P ASIC. 1063, I, 905) geleid heeft, aan de Uitvoerende Macht (Koning en Minister) een
onvoorzichtigheicl, in cle bepalingen van een
reglementerend koninklijk besluit, verweten
wercl.
(3) Cass., 23 november 1!J31 (Bt!ll. en PAsrc.,
1931, I, 231).
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de prudence qui s'impose aux gouvernants comme aux gouvernes " (1).
Door te b eslissen dat de Uitvoerende
Macht steeds vrij en soeverein oordeelt,
onder voorbehoud nochtans van h aar
politiek e aansprakelijkheid, « over de
modaliteiten van h aar r eglementaire b evoegdheclen " heeft h et bestreden arrest
zijn dispositief niet w ettelijk gerechtvaardigd.

II. De doo1· eise1· aangevoe1·de schade . Schade in de zin van de a1·tikelen 1382
en 1383 van het Bu1·gedijlc Wetboek?001·zalcelijk ve1·band tussen deze schade en
de venveten fout ?
In h et begin van mijn conclusie h eb ik
r eeds gezegd dat m.i. noch uit h et arrest
noch uit de stukken waarop h et Rof acht
vermag te slaan blijkt, ofwel dat eiser
geen krenking van een recht of van een
r echtmatig b elang ten gevolge van de
v erweten t ekortkoming geleden heeft,
ofwel dat er geen oorzak elijk verband
bestaat tussen d e schade en bedoelde
fout, zodat h et Rof niet in de wettelijke
mogelijkheid is te beslissen d at het aan gevallen dispositief wettelijk gerechtvaardigd is, m et het gevolg dat het voorgestelde middel niet behoeft onderzocht te
worden.
Ik dien thans d aarover een paar woord en uitleg te geven.
R et bestreden arrest b esli st gewis,
enerzijds, dat eiser « g een aanspraak kan
maken op h et voordeel v a n de vrije
inwoning " waarvan sprake in lid 1 van
artikel 3 van het koninldijk besluit van
30 november 1950, en and erzi jds d at
« de b eschikkingen v an artikel 3 (van
b edoelcl koninklijk besluit) geen burgerlijk recht aan appellant toekennen "·
Maar dit zijn de enige overwegingen van
h et arrest die rechtstreeks of onrechtstreeks de « sch ade >> betreffen.
In de voorziening en in d e memori e
van a~1twoord wordt over de schade en
h et oorzakelijk verband niets gezegd.
R et koninklijk b esluit van 30 novemb er 1950 b etr effende d e huisvesting van
sommige categorieen van h et do or de
Staat b ezoldigd personeel bepaalt in
artikel 2 : « Er wordt een maandelijkse
inhouding gedaan op de wedde der personeelsleclen die een huisvesting bewonen
waar van h et b estuur hun h et vrij gebruik
verleent ten einde hun toe te laten hun
taak gemakk elijker te vervullen ... »; in
artik el 3 : « Vrije inwoning genieten de
(1) Conclusic v66r arrest van 7 maa.rt 1963
(Bull. en P ASIC., 1963, I, 752) .

personeelsleden die verplicht zijn een
bepaalde woning te b etrekken omdat zij
wegens hun functi es blijvend op de plaats
van h et werk moeten zijn.
>> D e Koning b epaalt, voor elk ministerie, de in h et vorig lid b edoelde ftmcties :
1° met nauwkeurige bepaling van ...
2° d aarbij onderscheid ma.kend tussen
a) ... b) ...
» D e voorstellen tot indeling van d e
fun cties volgens de evengenoemde criteria
worden door d e bevoegde minister aan
de minister, tot wiens bevoegdheid h et
a lgemeen bestuur behoort, voor akkoord
voorgelegd ».
R et Rof h eeft op 23 janu ari 1959 (2)
b eslist dat, opdat een a mbtenaar van de
Staat, namelijk een postontvanger, vrije
huisvesting kan genieten, er niet enkel
vereist is d at hij verplicht is een bepaalde
woning te b etrekk en omdat hij, wegens
zijn functies, blijvend op d e p laats van
zijn werk moet zijn, doch insgelijks dat
die functi es m et dat doel b epaald zijn
door een kon inldijk b esluit.
D e door eiser ingestelde r echtsvordering strekt er niet toe betaling van een
bepaalde som te bekomen omda t hij 1·echt
zou h ebben op vrije huisvesting, m et het
gevolg dat ten onrechte inhoudingen op
zijn wedde werclen gedaan, omdat d e
Staat hem het voordeel van inwoning in
het postgebouw h ad toegekend. Neen,
eiser legt zich bij de doctrine van uw
arrest van 23 januari 1959 neer, maar
hij oordeelde dat de Staat h em het
bedrag dat hij in zijn dagvaarding deed
gelden op grand van een an der e reden
verschuldigd was : de burgerlijke aansprakelijkheid van de Staat wegens een
font die h em een schade h eeft berokkend.
Maar welke sch a de ?
R et kan niet de schade zijn die haar
oorzaak vindt in de ln·enkin g van h et
recht van eiser om op grond van h et
koninldijk besluit van 30 november 1950
« vrije imNoning » te verkrijgen, a lhoewel
de eis strek t - zoals ik in h et b egin van
mijn conclusie heb aangetooncl - tot
betaling van een som, gelijk aan h et
bedrag clat van z ijn wedde afgehouclen
wercl (3). Immers, hij erkent dit recht
niet te h ebben en h et R of h eeft op
23 janu ari 1959 b eslist dat een dergelijk
r echt niet bestaat (4).

(2) Bnll. en

1959, I , 520, en Au
ook cass.
18 juni 1970 (Bu.ll. en PASIC., 1970, I , 983,
en A1T. cass., 1970, biz. 980).
(3) en (4) In de geva.llen die tot d e arresten
PASIC.,

cass., 1959, biz. 412. R aa.dpl.
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Oordeelt eiser rnisschien dat het
koninklijk besluit tot uitvoering van h et
b.esluit van 30 november 1950 aan eiser
zelf en aan de andere arnbtenaren, die
dezelfde functi es uitoefenden, verplicht
vrije .inwoning client toe t e kennen m et
het gevolg dat hij (eiser), om reden van
de aan d e Uitvoerende Macht verweten
tekortkoming, een welbepaald patrimoniaal verlies heeft ondergaan, dat onwettelijk is?
Maar het koninklijk besluit van
30 november 1950 laat aan de Koning
een volledige vrijheid tot het bepalen
van de functies die tot vrije inwoning
aanleiding zullen geven.
W' at is het ander recht waarvan eiser
krenking aanvoert ? Krenking van welk
burgerlijk recht, van welk politiek recht ?
Welk is het mogelijk r echtmatig belang, het mogelijk r echtmatig voordeel
- eventueel welke kans - die door de
verweten tekortkoming gekrenkt werden
en waardoor een eis gesteund op d e
artikelen 1382 en 1383 van het Bmgerlijk
W etboek zou kwu1en gerechtvaardigd
worden? (I).
N och het b estreden arrest, noch de
stukken waarop het Hof acht vermag te
slaan maken b et ons mogelijk deze vragen
te beantwoorden.
Maar dit volstaat m.i. niet om h e t Hof
in staat te stellen te b eslissen, dat geen
schade in de zin van de artikelen 1382
of 1383 van h et Burgerlijk Wetboek aanwezig is, of zelfs ingeroepen werd of
wordt ; morele of materiele schad e, reeds
bestaande of toekomstige schade ...
Het Hof zou derhalve bezwaarlijk ktmnen beslissen dat b et voorgesteld middel
zonder belang is omdat bet b estreden
dispositief wettelijk gedragen wordt door
de vaststelling dat eiser geen schade heeft
ondergaan of d at de schade zonder oorzakelijk verband is met de verweten font.
Ik concludeer tot vernietiging.

Over h et middel afgeleid uit de sch en ding van de artikelen 3 van het koninklijk

b esluit van 30 november 1950 b etreffende
de huisvesting van sommige categorieen
van bet door de Staat bezoldigd perso·
neel, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet·
boek en 97 van de Grondwet,
doonlat het bestreden arrest met de
eerste rechter aam1eemt dat h et aan de
r echterlijke macht niet behoort als foutief
te bestempelen de onthouding van de
Minister van Verkeerswezen een ontwerp
van koninklijk besluit aan de bandtel{e·
ning v an de Koning te onderwerpen
omdat de Minister vrij en soeverein oordeelt over de modaliteiten van uitvoering
van zijn reglementaire b evoegdheden, de
beschikkingen van artikel 3 van het
koninklijk besluit van 30 november 1950
geen burgerlijk rech:t aan eiser toekem1en,
d eze beschikkinge11 geen termijn bepalen
binnen welke het voorzi en koninklijk
b esluit zal moeten getroffen worden en
de omzendbrief van 12 december 1950
van de Eerste Minister geen recht in
hoofde van eiser k an scheppen zodat de
r echtbanken er geen bindend karakter
kunnen aan h echten ,
tenvijl, ee1·ste ondenleel, het instellen
van een vordering tot schadeloosstelling
wegens onrechtmatige daad niet vereist
dat de be~1.ade elde d e sch ending van een
burgerlijk recht kan laten gelden (eerste
onderdeel - sch endiug van de a rtikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk W etboek);
tweede ondm·deel, verweerder zoals iedere
natum·lijke of rechtspersoon gehouden is
tot een a lgemene plicht van voorzicbtigb eid cl.erwijze da t een stelselmatige outbonding gedurende tien j aar een reglementaire bevoegdheid uit te oefenen die
in het b elang van b epaalde personeelsleden was gegeven de schencling van die
voorzichtigheidsplicht tegenover die personeelsleden betekent (tweede oncl.erdeel
eveneens schending van de a.r tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek) ;
cle1'de ondenleel, h et arrest, door er zich
niet over uit t e spreken of de p eriode gedurencl.e welke verweerder nagelaten h eeft
zijn b evoegdheid uit te oefenen niet onred elijk lang is zoda.t de overweging dat
geen termijn b epaald was geen klaarheid
verschaft over de v r aag of verweerder

van de Raad van St ate van Frankrijk van
6 juli 1934, 27 november 1964, 7 en 9 juni
1967 aanleiding hebben gegeven (reeds llierboven aangehaald- o. a . onder G, a, c endwaren r eeds aan de belanghebbende door de

wet of het decreet 7'eclden toegekend maar
d e wijze van genot ervan cliende nog door
een uitvoeringsb esluit bepaakl te 'l'l'orclen.
(1) Raaclpl. clc eerste noot van deze couclusie.

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het b estreden
arrest, op 19 jm1i 1967 door h et Hof
van beroep te Bru ssel gewezen ;
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-817tot in het oneindige kon blijven nalaten
zijn bevoegdheid uit te oefenen, ni et naar
behoren m et r ed enen is omkleed (derd e
onderdeel - sch ending v an a rt ikel 97
van de Grondwet) :
Overwegende da t uit d e v ast st ellingen
van het b estred en anest en v an het
v onnis van d e eerste r echter, wa.arnaar
h et arrest verwijst, blijkt dat de oorspronkelijke vordering van eiser er toe
strekte v er weerder t e doen veroordelen
tot betaling van een b edrag v a n 78 .000 fr.
a ls schadev ergoeding wegens de b egane
font om t e h ebben verzuimd h et koninklijk b esluit v a n 30 nov ember 1950 uit t e
v oeren door b et treffen van h et door
gezegd koninklijk b esluit artikel 3, lid 2,
b edoelde b esluit, v oor h et p ersoneel v a n
h et minist erie waarvan eiser a mbtenaar
was, d erwij ze dat eiser wegen s deze
t ekortkoming een schacle zou geleden
h ebben die met b et bedrag overeenstemt
d at maandelijks, v a naf 1 januari 1950
(datum van inwerkingtredin g v a n clit
b esluit) tot 30 a pril 1958 (datum waarop
hij op rust gesteld werd), van zijn wedde
afgetrokken werd ;
Overwegende dat luiden s artikel 3,
lid 1, van h et koninklijk b esluit van
30 november 1950 de p ersoneelsleclen die
verplicht zijn een bepaalde woning t e
b etrekken omdat zij wegen s hun flmcties
blijvend op d e plaats van h et werk moet en zijn, kost eloze vrije Jnwor::mg gemeten
en dat lid 2 v an h etzelfde art1kel stelt dat
de Koning voor elk m inisterie de functies,
b edoeld door lid 1, bepaalt;
Overwegende dat om de vordering v a n
eiser ongegrond te verkla ren h et arrest
op de r eden en st eunt, en er zijds , dat bij
ontstentenis van h et door alinea 2 van
artikel 3 van h et koninkliik b esluit van
30 november 1950 bedoelde koninklijk
b esluit, eiser geen aanspraak k an maken
op het voordeel van v rij e inwon ing waar va n sprake in alinea 1, a nderzijds, d at
het aan d e r echterlijke m acht n ie t b eh oort a ls foutief t e b est empelen b et v erzuim «van d e Minist er van Verkeerswezen
een an twerp v an koninklijk b esluit a an
de h andtek ening v a n de Koning t e onderwerpen ; dat onder v oorbehoud v a n zijn
p olitiek e v er antwoordelijkheid tegenover
de W etgevende k a m ers, d e Minist er vrij
en soeverein oordeelt over de m od a h te1ten
va n zijn r eglement aire b evoegdheden n
en tenslotte d at d e b ep a lingen van artik el 3 geen burgerlijk r echt a an eiser
t oek ennen;
Over wegende d a t de v ordering v a n
eiser er niet toe strekte b et aling of terugb et aling v an een s om t e b ekomen omdat

h et lwninklijk besluit van 30 november
1950 aan eiser b et r echt zou toegekend
h ebben d e « vrij e inwoning waarvan
sprak e in alinea 1 n te bekomen, doch wel,
op grond van d e a rtikelen 1382 en 1383
v a n h et Burgerlijk vVetboek , tot veroor deling van de Staat strekte t ot v ergoecling
v an de schade h em veroorzaa.kt door het
schulclig verzuim v a nwege de uitvoer ende
m acht tot tenuitvoerlegging over t e gaan
v a n b edoeld koninklijk b esluit van
30 november 1950;
Overwegende, een sdeels, d a t niet aileen
d e krenking v a n een bmgerlijk r echt
m a ar ook die onder and ere v an een
politick recht d e sch ade kan v eroorzaken
welke onder d e v oorwaarden b ep aald bij
de artikelen 1382 en 1383 v an h et Burgerlijk W etboek tot de verplicht ing v an
schadeloosst elling a anleidin g geeft ;
Overwegende, a nderdeels, d at geen
o-rondwettelijke of wettelijke bepaling
d e uitvoerende m acht, in d e uitoefening
van haar opdrachten en h a ndelingen
inzake v erordening a an d e bij de artikelen 1382 en 1383 v a n het Burgerlijk W ethoek b epaalde v erplichtin g onttrekt de
schade te v ergoeden welke zij door haar
schuld onder m eer door onvoorzwht1ghe1d
of n alatigheid aan een ander v eroorzaakt ;
Overwegend e, ten slotte, d at zelfs in
d e gevalten waarin a an d e uitvoerende
m acht geen t ermijn door een wet sb epaling is voorgeschrev en om een v erordening uit te vaardigen, het v er zunn een
v erordening t e treffen, m et toepassing van genoemde artikelen 1382 en
1383, tot schad eloosstelling aanleiding
k an gev en, wa nneer schade erdoor werd
v eroorzaakt ;
Overwegend e, d erha lve, d at door te
b eslissen dat d e uitv oerende m acht, onder
voorbehoud n ochtans van h aar politieke
aan sprakelijkheicl tegenover de W etgeven de k am er s, « over de uitv oeringsmodaliteiten vm1 h aar r eglmn en tair e bevoegdh eden n vrij en soeverein oordeelt, en d at
a lclus een verzuim inzak e verordening ,
on der m eer d e niet-uitvoerin g van om
h et even welke wet of o1n h e t ev en w elk
k oninldijk b esluit, n ooit do or de r echterlijke m acht als foutief in de zin van _d e
ar tikelen 1382 en 1383 van h et B urgerhJk
W etboek k an b eschouw d worden en darh alve evenmin aanleiding geven tot de
v erplichting de sch ade t e ver goeden die
door dit v erzuim v eroorza ak t werd, h et
b estreden arrest deze w etsbep alingen geschond en heeft ;
D at h et middel gegrond is ;
Om die r ed en en, v erni etigt h et b estred en arrest ; b eveelt dat m elding v an dit
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arrest zal gernaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan, zegt dat de feitenrechter
erover zal beslissen; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Gent.
23 april 1971. - 1e kamer. - Voo?·zitter en Ve1·slaggeve1·, de H. Louveaux,
voorzitter. Gelijkluidende conclus·ie,
de H . Duman, advocaat-generaal. Pleite1·s , de HH. van Heeke en Van Ryrt.

1 e KAMER. -

23 april 1971.

1o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING

VAN TAFEL EN BED. -

EcHTscHEIDING. - VERVAL VAN DE RECHTSVORDERING. - VERZOENING. - BEGRIP.

2o BE\VJJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.--:BEGRIP.
30 CASSATIEMIDDELEN. -

BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT ZONDER
BELANG IS GEWORDEN 'WEGENS DE
BESLISSING VAN HET HOF OVER EEN
ANDER l\HDDEL. NrET-ONTVANKELIJKHEID.

1° De ve1·zoening van de echtgenoten, welke

ingevolge w·tilcel 272 van het Btwge?·lijlc
TVetboelc het ve?'Val van de vorde1·ing
tot echtscheiding medeb1·engt, bestaat in
een w ilsove1·eenstemming van de echtgegenoten, waa1·bij de beledigde vergitfenis
schenlct en de schuldige die aanvaanlt
en zijn wil te lcennen geejt niet mee?'
opnieuw in zijn v1·oege~·e dwalingen te
ve1·vallen ( 1).

2° De belcentenis implicee1·t de wil, ten
aanzien vctn een betwisting, een ve?'!cla?'ing af te leggen bestemd om tot bewijs
voo1· de tegenpm·tij te dienen (2). (Burg.
Wetb. , art. 1354.)
3° Niet ontvcmlcel~jlc is het middel dat voor
de eise1· zonde1· belang is gew01·den
wegens de beslissing vcm het Hoj ove1·
een mule?' middel (3).
(1) Cass., 14 mei 1951 (Bull. en PAsrc.,
1954 , I, 785); 20 februar i 1964 (ib·icl. , 1964,
I, 658); 25 september 1064 (ibicl ., 1065, I, 85).
(2) Cass., 3 februari 1967 (A1T. cass., 1967,
I, 690) en noot 1.

(v ... ,

T.

r ..... )

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 april 1970 door bet Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 231, 272, 273,
274, ll01 , ll02, ll08, ll34, ll84, 1319,
1320, 1322, 1341, 1350, 4°, 1354, 1355,
1356 van het Burgerlijk Wetboek , en
97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest het verzet
heeft afgewezen dat door eiseres was
aangetekend tegen de bij verstek uitgesproken beslissing die, bij bevestiging
van het beroepen vonnis, de vorcl.ering
van de verweerder ontvankelijk verklaarde en de echtscheicling tussen partijen ten nadele van eiseres had toegestaan op grand van artikel 231 van het
Bmgerlijk vVetboek, daartoe tegen haar
als grove beledigingmi in aanmerking
nemende een geheel van feiten welke in
het verzoekschrift waren aangeduid, te
weten : de messteek van 20 december
1962, penaal bestraft door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen op
14 oktober 1963, en, onder verwijzing
naar dossiers van het parket, dagtekenende van 1961 en 1965, de openbare
aantijgingen betreffende een niet-bewezen
buitenechtelijke verhouding van haar
echtgenoot met een zijner bedienden en
de bewnste ongegronde klachten tegen
verweerder ingediencl wegens dronkenschap of slagen, alsmede een reeks andere
niet-gegronde en bij conclusie aangeduide klachten welke de beslissing globaal
in aanmerking neemt als clelencl.e in het
beledigencle karakter van de feiten van
het verzoekschrift ;;vaarvan zij slechts
het vervolg zijn , en de grand van nietontvankelijkheid heeft afgewezen welke
eiseres tegen de vordering had opgeworpen in zoverre zij de grieven van v66r de
verzoening tussen pal'tlJen van 15 Janua.n
1963 inriep (artikel 272 van het Bmgerlijk Wetboek), alsmede het subsidiair
aanbod van bewijs van de bestanddelen
van deze verzoening (a,rtikel 274 van het
Bm·gerlijk \Vetboek), om de r eden " dat
de verzoening de vergiffenis door de beledigde echtgenoot en de herneming van
het gemeenschappelij k leven, met de

(3) Cass., 6 april 1967 (Arr. cass., 1967,
biz. 947).
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gemeenschappelijke wil bet v erleden te
vergeten, veronderstelt; d a t partij V ...
(eiseres) het b ewijs van de v erzoe ning m eent te v inden in de verldaringen door haar echtgenoot gedurende b et
s brafonderzoek afgelegd in verband ·m et
de opzettelijke m essteek h em. door h aar
op 20 december 1962 in d e rug toegebracht . . . en daa.r opvolgens t er cm-rectionele zitting van 14 oktober 1963 onder
eed ... " wij zijn verzoend >>, waar uit h et
geheel dezer eenzijdige b ewoordingen
slechts een gevoelskwestie en een hoop
hoofdzak elijk ten bate van de kinderen
naar voren komt ... ; dat ten tijde
van b edoeld misdrijf V ... op het adres
W ambachtstraat verbleef en uit verschillende overgelegde b escheiden die
tot de b eweerde v erzoeningsperiode b ehoren ... blijkt d at (zij) kort vanaf de aanvangsdatUln van deze periode op zijn
minste v eelvuldig afzonderlijk op b et
ach·es verbleef; dat onder meer haar
talrijke klachten en aangiften bij de
politie tijdens bedoeld tijdperk lastens
haar echtgenoot om allerlei r edenen, de
betekening dd. 3 juli 1963 t en verzoeke
van p artij L ... van een b evelschrift van
6 oktober 1961 houdende verbod aan
zijn vrouw nog de echtelijke waning te
betred en of haar man nog lastig te v allen,
de burgerlijke procedure tot zegellegging
en het gemis aan volledige zegellichting,
het arrest dd. 17 september 1966 van dit
hof waarbij L .. . tot een gevangenisstraf
en een geldboete werd v eroordeeld om
opzettelijke slagen of v erwondingen aan
zijn echtgenote op 2 jlmi 1963, 24 november 1964 en 7 maart 1965 te hebben toegebracht
de afwezigheid van h et
bestaa n van een onontbeerlijke vaststaande we derzijdse verzoeningsgeest ...
aantonen ... ; d a t het wei vreemd voorkomt dat partij V ... de door haar beweerde einddatum der verzoeningsp eriode juist stelt op de datum van de
notari ele akte door Mter Hopchet ... opgemaakt tot vastst elling van een voorlopige tussen partijen overeengekomen
levensschikking, bestanddeel dat uiteraard de uitslag en veropenbaring is van
een voortdurende onenigheid, des t e meer
dam· de a kte ... uitdrukkelijk vermeldt
dat de overeenkomst getroffen wordt
« m et h et oog op bet voorkomen van
» incidenten welke h et normaal sam enwo>> nen onder hetzelfde dak onvermij delijk
» met zich schijnt mede t e brengen >>
en v erder ... beschikt ... , gegevens die
het b estaan van een staat van werkeT;~lra
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processen-verbaal door de politie lastens
p artij V ... werden opgesteld waa.ruit haar
afzonderlijke woonst blijkt ... ( ... ) ... ,
geheel waaruit afwezigh eid van verzoening nogn:mals blijkt » ;
tenvijl , ee1·ste onde1·deel, zo weliswaar de
feitenrechter soeverein oordeelt of er een
v erzoening h eeft p laatsgeh ad, hij evenwel
de plicht h eeft , wanneer hij dit doet, zich
t e st ellen op h et tijdstip van de overeenstemming tussen de p artij en oin, wederzijds, de voorbije fouten te vergeven,
d eze v ergiffenis te aanvaarden en sam en
te komen ond er hervatting v an het
gemeenschappelijk Ieven (arbkelen 272 ,
1101 , 1102, 1108 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek); dit tijdstip in de door
eiseres regelmatig genomen conclusie was
vastgesteld op 15 janua ri 1963; h et, tot
h et in cler minne uit elkaar gaan van
9 m aart 1965, voortgezette gemeenschapp elijke Ieven door haar werd voorgesteld
als een element ten b ewijze van b edoelde
verzoening op 15 januari 1963,
te1·wijl, door de afwezigheicl van verzoening af t e leiden uit een geheel van
feiten clat hij situeert tijdens en na « de
verzoeningsperiode >>, en door de grond
van niet-ontvankelijkheid alsmede het
aa~1bod van b ewijs t e verwerpen om
d e r eden dat hij in deze feiteiC« het
b estaan van een onontbeerlijke vaststaande wederzijdse v erzoenin gsgeest >>
of « h et bestaan van een staat van werkelijke verzoening >> niet ontdekt, de r echter
aan de wet iets heeft toegevoegd, door
de duur tot een bestanddeel van de verzoening te maken (schending van artikel 272 van h et Bmgerlijk Wetboek) en
de juiste draagwijdte van h et middel en
van b et bewijsaanbod, die in de conclusie
v an eiseres vervat waren, h eeft miskend
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van b et Bmgerlijk W etboek),
tenvijl, door ni et te onderzoeken of er
een overeenstemming tot verzoenin g tussen de partijen bestond op 15 januari
1963, h et arrest benevens artikel 272, de
artikelen 1101, 1102, 1108 en 1134 van
h et Bm-gerlijk Wetboek h eeft geschonden
en niet p assend h eeft geantwoord op de
conclusie van eiseres (schendin g van
artikel 97 va n de Grondwet),
te1'wijl de twijfel welke de r ed enen
althans Iat en h eersen omtrent dit punt,
de wettigheid v an de b eslissing belet te
toetsen (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
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geheel de waarheid, niets dan de waarheid
te zeggen, welke de verweerder op de
terechtzitting van 14 oktober 1963 hceft
afgelegd, generlei voorbehoud behelsde
en vergezeld ging, zoals vaststaat, van
zijn aanvaarding de veroordeelde echtgenote terug te nemen en van een samenwoning van de partijen die voortgezet
werd tot zij in der miru1e uit ellmar gingen, zoals vastgesteld in de akte van
notaris Hopchet van 9 maart 1965 ; aldus
het bewijs was geleverd van de elementen,
zowel psychologische a ls materiele, die
de verzoening opleveren,
te1'wijl het arrest, door dit te ontkennen, de bewijskracht miskent welke de
wet aan de bekentenis van de partij of
aan haar eed verbindt (schending van de
artikelen 1350, 4°, 1354, 1355 en 1356
van het Burgerli jk vVetboek) en aan de
bovengemelde authentieke akte van
9 maart 1965 (schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 en 1341 van het
Bmgerlijk Wetboek) en het geloof
schendt, dat moet gehecht worden aan
het proces-verbaal van de terechtzitting
van 14 oktober 1963 van cle 9e correctionele kamer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen dat de verldaring onder eed van verweerder inhoudt, en aan de notariele akte van
9 maart 1965 (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bmgerlijk
Wetboek),
te1·wijl het arrest voorts het middel van
de conclusie van eiseres ononderzocht
laat dat de rechtvaardiging geeft van de
gelijktijdige bewoning, tussen 1963 en
1965, van beide verblijfplaatsen, aan de
Belgielei en de W ambachstraat te Antwerp en (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
de1·de ondm·deel, een nieuwe stranding
van bet huishouden gewis aan de partij
de mogelijkheid geeft een nieuwe vordering in te stellen op grand van feiten die
zich na de verzoening hebben voorgedaan
en a lsdan van de oude feiten gebruik te
maken om haar nieuwe eis te staven
(artikel273 van het Bmgerlijk vVctboek);
zo deze mislukking te wijten is aan de
aanvankelijk beledigde echtgenoot, zij
hem evenwel geen a.r gument aan de hand
doet tegen zijn echtgenoot met wie hij
zich voorheen had verzoend (artikel 1184
van het Burgerlijk 'i¥etboek) ; het arrest,
door in zijn beoordeling van afwezigheid
van verzoening, feiten van v66r (lees: na)
de 15e januari 1963 in beschouwing te

len 272, 273, 1108, 1134, 1184 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet geschonden heeft,
te1·wijl, door de echtscheiding toe
te Iaten op basis van aan eiseres te
wijten feiten welke plaatshadden v66r
15 januari 1963, zonder te constateren
dat de sedert de verzoening opgetreden
oorzaken op zichzelf van zulke ernst
waren dat zij de partij in staat stelden
de oude oorzaken aan te wenden en dat
verweerder zich kon beroepen op de uitzonderlijke bepaling, vervat in artikel 273
van het Burgerlijk vVetboek, en zonder
te constateren, ook, dat de echtscheiding
in elk geval gerechtvaardigd was op
grondslag van deze enkele nieuwe feiten,
het bestreden arrest de artikelen 23 1,
272 en 273 van het Burgerlijk Wetboek,
alsmede artikel 97 van de Grondwet
geschonden heeft :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres in haar conclusie in boger beroep staande hield dat
de feiten waarop de vordering tot echtseheiding van verweerder steuncle, in
zover zij v66r 15 januari 1963 plaatshadden, niet in aamnerk.ing konden genamen worden wegens de tussen de partijen
tot stand gekomen verzoening die van
15 januari 1963 tot 9 maart 1965 geduurd
had;
Overwegende dat de verzoening van de
echtgenoten, welke ingevolge artikel 272
van het Burgerlijk Wetboek het verval
van de vordering tot echtscheiding medebrengt, onder meer in een wilsovereenstemming van beide echtgenoten bestaa.t,
waarbij de beledigde vergiffenis schenkt
en de schuldige die aanvaardt en tilting
geeft aan zijn inzicht in zijn vorige dwalingen niet meer te hervallen ;
Overwegende dat het arrest, na vastgesteld te hebben, zoals uit de in het
middel overgenomen redenen blijkt, dat
menigvuldige incidenten tussen de echtgenoten plaatsgrepen ten tijde van de
beweerde verzoening, beslist dat deze
incidenten « de afwezigheid van het
bestaan van een onontbeerlijke vaststaande wederzijdse verzoe'lingsgeest ten
overvloede aantonen " en daaruit besluit
« dat het duidelijk is, tCJn overstaan van
al deze overvloedige gegevens, dat er
nooit tussen partijen een verzoening in
de zin vereist in een echtscheidingsprocednre tot stand is gekomen » ;
Da-t uit deze redenen geenszins volgt
dat het arrest het bestaan van een ver-
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Wetboek, afhankelijk maakt van een
zekere duur van de verzoening ; dat door
te v erklaren dat bij gebrek aan wederzijdse v erzoeningsgeest er nooit een verzoening tot stand is gekomen, het arrest
noodzakelijk beslist, aldus tevens de
corlClusie v an eiseres passend beantwoordend, d a t de ecb."tgenoten zich noch op
15 jan u ari 19u3, noch op een a ndere
datum h ebben v erzoend;
D at h et arrest derhalve, zonder d e
b ewijskracht van de conclusie van eiser es
t e miskem10n, zijn beslissing r egelmatig
motiveert en wettelijk r echtvaardigt ;
Wat h et tweede onderdeel b etreft :
Overwegende dat eiseres in conclusie
aanvoerde dat "ge'(ntimeerde (thans verweer der) ni et alleen tijdens h et strafr echtelijk onderzoek aan d e onderzoeksrechter v erklaard h ad dat hij m et zi jn
echtgenote verzoend was, doch d at hij
zulks onder eed h ad verklaard op d e
zitting van d e correctionele r echtbank,
waarvan h em akte gegeven werd in h et
zittingsblad » ;
Overwegende dat b et arrest, in vm·band
m et d e a ldus ingeroepen verklaringen van
ver weerder, erop wijst dat « uit h et
geh eel v an d eze eenzijdige h ewoordingen
slechts een gevoelskwestie en een hoop
h oofdzakelijk t en bate van d e kinde1·en
naar voren komt, met w ellicht d e v er h even wens aan de moeder van d eze
kinderen een strafrechtelijke v eroorde ling, voor een enk el feit waarvan · hij
aileen het slachtoffer was, te besparen » ;
d ut het a rrest verder, op grand van d e
feitelijke gegevens die h et vastst elt,
beslist d at er geen weder zijdse verzoeningsgeest bij de p artijen h eeft b est aan ;
OverweO'end e clat h et arrest a ldus van
d e verklar'ingen van v erweercler geen uitlegging geeft die Inet d e bewoordingen
ervan onverenigbaar is en impliciet m aar
zeker beslist dat deze verklaringen geen
b ek enten is uitmaken, in d e zin van
artikel 1354 van het Burgerlijk W etboek,
welke d e w il impliceer t, ten aanzien v an
een be twisting, een verklaring af t e leggen
bestemd om tot bewijs voor de t egenp artij te dicnen;
..
D at h ct- arrest derhalve no ch de beWIJSkracht van d eze verklaringen miskent,
noch de in het middel vermelde ·wetsb epalingen b etreffende de b ek entenis
sch endt;
O verwegende dat h et arrest evenmin
d e bewij skrach t miskent v an de tussen
de p ar t ij en op 9 maart 1965 gesloten
overeen kom st door t e verkla.ren, op grond
... .,. ... . . . . ,...1,....
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dat d e bewoordingen van deze overeenkomst het b estaan van een staat van
werkelijke verzoening uitsluiten;
Overwege1ide dat h et arrest de conclusie van eiseres betreffende het samenwon en van de partij en gedurende de door
eiseres beweerde verzoeningsperiode passend beantwoordt door vast t e stellen
dat eiseres vanaf d e aanvangsdatum van
deze periode veelvuldig ufzonderlijk verbleef;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat ntl h et a rrest wettelijk beslist, zoals uit h et antwoord op de
eerste twee onderdelen blijkt, dat er geen
verzoening tussen ae echtgenoten tot
stand is gekomen, dit onderdeel, d at op
d e onderstelling b erust dat er wel een
verzoening is geweest, bij gebrek a an
belang niet ontvank elij k is;
Dat h et middel in geen van zijn onderdelen k an aangenomen worden ;
Om die r edenen , verwerpt d e voorziening; veroordeelt eiseres in d e kosten .
23 april 1971. - 1e k am er . - Voo1·zitte1·, de H. Rutsaert, r aadsh eer waarnemend voorzitter. -- Ve1·slaggeve1·, de
H. Meeus . Gelijlclttidende conclusie,
d e H . D etournay, advocaat-generaal. Plei te1·s, de HR . Dassesse en Struye.

2e KAi\iER. -

26 april 1971.

10 HOGER BEROEP. -

STRAFZAKEN.
- HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE
ALLEEN. - VERZWARING VA,N DE IN
EERSTE AANLEG UITGESPROKEN ·vEROORDELING. - 0 NWETTELIJKHEID.

20 CASSATIE. -BEVEL VAN DE MINIS-

TER VAN J USTITIE. - STRAFZAKEN. VoNNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHT BANK WAARBIJ OP RET HOGER BEROEP
VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN DE DOOR
DE POLITIERECH'l'ER UITGESPROKEN
STRAF WORDT VERZWAARD. VERNIETIGING EN VERWIJZING.
1o De beklaagde lccm op zijn hoge1· be1·oep

alleen niet wo1·den ve1·oordeeld tot een
zwam·de1·e st1·aj dan die wellce doo1· de
ee1·ste 1·echte1· is ttitgesp1·oken (1). (Wetb.
(1) Cass., Hl mei 1970 (A1'1'. cass ., 1970,
hl-,,,
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van strafv., art. 202; wet van 1 mei
1849, art. 7.)
2o Op het cassatiebe1·oep van de p?'OC1Wew·genental, ingeste l~l . op b~ve.l van cle
Jl!Iiniste?' van Just~t~e, ven~~et~gt het Hof
het vonnis vcm de co?Tectionele 1·echtbank
wacwbij op het hoge1· be1·oep van de
. beklaagde alleen de doo?' de politie1·echte1'
1titgesp1'Dken st1·aj wonlt ve1·zwacwd, en
venvijst de zaalc nam· een ande1·e co?'?'ectionele 1·echtbank in hoge1· beToep ?'echtdoende . (Wetb. van str afv., art. 202,
441 en 427.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ' RET HOF
VAN CASSATIE, INZAKE BAUWENS.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF; - Gelet op de vordering
van de Procureur-generaal bij h et Hof
van cassatie, luidende als volgt :
" Aan de tweede kamer van h et Hof
van cassatie.
» Ondergetekende Procm·em·-generaal
heeft d e eer hierbij uiteen te zetten dat
de Minister van J ustitie hem, bij brief
van 16 juli 1970, Bestuur der W etgeving,
nr. 130.836/ 167 j 1P JDiv., uitd.rukkelijk
opdracht h eeft gegeven mn, overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering, bij h et H<;>f aangifte
te doen van h et vonnis op 12 november
1969 in hoger b eroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te B er gen, m
zover het B a uwens Albert, geboren te
H ensies op 1 september 1943, woona chtig
te H y on, rue des A:tnericains, nr. 132,
veroordeelt tot 50 frank geldboete of
vijftien dageu v ervangende gevangeuisstraf, wegens overtreding van artikel ~7
van h et algemeen reglement op d e poht1e
van h et wegverkeer.
» Voornoemde persoon is op 14 mei
1969 door d e Politierechtbank te Bergen,
wegens hetzelfde maar anders omschreven feit, veroordeeld tot 25 frank geldboete, tegen welk vonnis hij aileen hoger
b eroep had ingesteld . Door de str af te
verzwaren , ofschoon h et openbaar lnuusteri e geen hoger ·· beroep had inges teld
t egen het v onnis van de eer ste rechter,
h eeft h et aangegeven vonnis artik el 7
van de wet van I m ei 1849 geschonden,
d at thans a rtikel 202 v a n het W etboek
van strafvordering is geworden .
» Om die r edenen , vordert de Procurem·i o +. 1-l o-f-.
o -f-. -.::r r..f YY'\f"\n"n 1-.nl~,.... ....... ,.... .. ,

h et aangegeven vonnis te v ernietigen, in
zover het Bauwens Albert veroordeelt op
de strafvordering, t e bevelen dat van
zijn arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van d e ged eeltelijk vernietigde b eslissing , en de aldus b ep erke
zaak te verwijzen naar een andere corr ectionele r echtbank, zit ting houdencle in
hoger beroep.
» Brussel, ll augustus 1970,
» V oor d e Proctn'eur-generaal,
» De Advocaat-generaal,
» (get. ) D epelcbin »;
Gelet op artik el 441 van b et W etboek
v an strafvordering, n1et overn e1ning van
de redenen van d eze vordering, vernietigt vom·meld vonnis, in zover b et B a uwens Albert veroordeelt op d e strafvordering; bevee.Jt d a t van bet thans gewezen arrest melding zal worden gemaakt
op de k ant van de gedeeltelijk v ernietigd e
beslissing ; verwijst de aldus b eperkte
zaak n aar de Correctionele Rechtbank
t e Charleroi, zitting houdende in boger
b eroep.
26 april 1971. - 2e kamer. - Voo?·zitte?·, d e H . Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de H . Ligot. - Gelijkhtidende conclusie, de H. Depelchin, advocaat-gener aal.
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26 april 1971.

1o VEROORDELING MET UITSTEL
EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. - 0PSCHORTING VAN
DE VEROORDELING. - HERROEPING. VOORWAARDEN.

zo CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS-

TER VAN J USTITIE . - STRAFZAKEN. VONNIS WAARBIJ DE OPSCHORTING VAN
DE UITSPRAAK VAN DE VEROOR DELING
WORDT BEVOLEN. LATER VONNIS
TOT HERROEPING VAN DE OPSCHORTING
vVEGENS EEN VEROORDELING TOT EEN
CORRECTIONELE
HOOFDGEVANOENISSTRAF VAN EEN 1\iAAND 1\ffiT UITSTEL
vVEGE NS EEN NIEUW GEDURENDE DE
PROEFTIJD GEPLEEGD MISDRIJF.
VERNIETIGING, ZONDER VERvVlJZING,
VAN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE
BETREFFENDE DE HERROEPING VAN DE
OPSCHORTING.
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-823veTom·dcling lean niet wm·den heTmepen
op basis van een ve1·oo1·deling tot een
co?Tectionele hoojdgevangenisst1·aj van
ten minste een maand en ten hoogste
zes maanden wegens een nieuw tijdens
de pToejtijd gepleegd rnisd1·ijj, dan wannee?' deze ve·roo1·deling zonde1· uitstel is
uitgespTolcen. (Wet van 29 juni 1964,
art. 13, § 2.)
2o Op het cassatiebe1·oep van de p1·ocu?·eu1·gene1·aal, ingesteld op bevel van de
l\!Iiniste1· van Jttstitie, ve1·niet·igt het
Hoj, zonde1· venvijzing, het beschiklcende
gedeelte van de co?Tectionele ?'echtbank
tot heTToeping van een dom· een v1·oege1·
vonnis bevolen opschm·ting vcm de uitsp?·aak van de ve1·ooTdeling, op basis
van een ve1·oo1·deling tot een C01Tectionele
hoojdgevangenisst1·aj van een maand ten
gevolge van een niettw tijdens de p1·oejtijd
gepleegd misd1·ijj, welke veTom·deling
rnet uitstel is uitgesproken. (Wet van
29 juni 1964, art. 13, § 2; Wetb. van
strafv., art. 429, laatste lid, en 441.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN CASSATIE, INZAKE LEBON.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op de vordering
van de Procureur-generaal bij h et Hof
van cassatie luidende a ls volgt :
" Aan de tweede kamer van het Hof
v a n cassa tie.
» Ondergetek end e Procureur-generaal
heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat
de Minister van Justitie h em bij brief
van 8 oktober 1970, Bestuur d er Wetgeving, m. 130.836/ 177/AP/Div, uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven om, overeenkom.stig artikel 441 van h et vVetboek
van strafvordering, bij h et Hof aangifte
t e doen v a n h et vonnis d e 24e februari
1965 gewezen door d e Correctionele
Rechtbank te Charleroi, in zover dat
vonnis, na L ebon Yvon Roger, leurder,
geboren
te
Fontain e-l'Eveque
de
3e november 1944 en aldaar woonachtig ,
" chemin du Fruit », nr. 10, m et uitstel
van tenuitvoerlegging te h ebben veroord eeld tot een maand correctionele hoofdgevangenisstraf en tot 26 fr ank geldboet e
wegens een misdrijf gepleegd de 9e decemb er 1964, d e schorsing van d e uitspraak
van de v eroordeling die t egen dezelfde
b eldaagd e w erd b evolen bij vonnis van
d ezelfde r echtbank van 29 septem~er

d e betrokkene heeft veroordeeld wegens
d e feiten die aanleiding h adden gegeven
tot de schorsing.
» Volgens artikel 13, § 2, v a n de wet
van 29 juni 1964 b etreffende de opschorting, h et uitstel en de probatie, kan een
veroordeling tot correctionele hoofdgevangenisstraf van t en minste een maand
en t en hoogste zes maanden , uitgesproken
wegens een nieuw misdrijf gepleegd
gedurende d e proeftijd na een b eslissing
tot schorsing, slechts dan door d e rechter
h erroepen worden , wanneer d eze veroord eling zonder uitstel is uitgesproken.
» Ret vonnis schendt dus die wetsb ep aling;
» Om die r edenen, vordert ondergetek ende Procureur-generaal dat b et het Hof
moge believen h et aangegeven vonnis te
vernietigen, in zover h et de schorsing
herroept van de uitspraak tot veroordeling, de 29e september 1964 b evolen door
de Correctionele R echtbank te Charleroi,
en dientengevolge L ebon Yvon Roger
v eroordeelt wegens de feiten die aanleiding haclden gegeven tot de schorsing ;
t e bevelen dat van zijn arrest melding
zal worden gemaakt op d e kant van de
gedeeltelijk vernietigde b eslissing ; te
zeggen dat er geen grond bestaa t tot
v erwijzing.
» Brussel, 9 oktober 1970.
» Voor de Procuretu·-generaal,
» De Advocaat-generaal,
» (get.) Depelchin »;
Gelet op artikel 441 van h et W etboek
van strafvordering, m et overne1ning van
de r edenen van d eze vorclering, vernietigt
h et voormelde vonnis, in zover h et d e
schorsing van d e uitspraak van de veroordeling di e b evolen w erd bij vonnis
van 29 septen1ber 1964 van de Correctionele Recht b ank te Charleroi, h erroept
en dienten gevolge Lebon J ean Roger
veroordeelt wegens de feiten die aanleiding hebben gegeven tot d e schorsing;
b eveelt d at van clit arrest m elding zal
gemaakt worden op de k ant v a n de
gedeeltelijk vernietigde b eslissing ; zegt
dat er geen grond bestaat tot verwijzin g.

26 april 1971. - 2e kamer. - Voo1·zitte1· , de H. Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggeveT, de H. Ligot. - Gel?:jlcluidende conchtsie, de H. Depelchin, advocaat-generaal.
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ONDERZOEK (IN STRAFZAXEN).
HUISZOEKING REGELllfATIG VERRICHT VOOR HET OPSPROREN VAN EEN
BEPAALD MISDRIJF. VASTSTELLING
VAN EEN ANDER MISDRIJF TEN LASTE
VAN EEN DERDE DOOR DE OFFICIER
VA."! GERECHTELIJKE POLITIE DIE DE
HUISZOEKING VERRICHT. 0FFICIER
VAN GERECHTELIJKE POLITIE DIE DE
GRENZEN VAN ZIJN BEVOEGDHEID NIET
IS TE BUITEN GEGAAN. GELDIGE
VASTSTELLING.

2° In st1·ajzalcen is de ?'echte?' in hoge1·
be1·oep, die het be1·oepen vonnis ve?'nietigt, e1·toe gehouden ave?' de zaalc zelj
ttitspTaak te doen, van het ogenblilc dat
deze ven~ietiging niet hie1·op is gegTOnd
dctt de ee1·ste nchteT onbevoegcl was of
niet wettelijlc van de zaalc lcennis had
genomen (2). t'Vetb. van strafv .
art. 215.)
3° De eenpa1·igheid van stemmen va;n de
leden vcm het hoj van be1·oep wo1·dt niet
ve1·eist voo1· de wettelijkheicl van het
beschilclcende gedeelte dat, op het hoge1·
beToep van het openbam· ministe1·ie, de
st?·afvo?·de?"ing ontvanlcelijlc ve1·lclaa?·t,
te1·wijl de CO?'?'ectionele ?'echtbanlc deze
niet ontvanlcelijlc had ve?·lclaanl (3).
(Wet van 18 juni 1869, art. 140; wet
van 4 september 1891, art. 2.)

2°

HOGER BEROEP . STRAFZAK;EN.
BEROEPEN VONNIS VERNIETIGD. VERPLICHTING VOOR DE RECHTER IN
HOGER BEROEP OVER DE ZAAK ZELF
UITSPRAAK TE DOEN.
GRENZEN.

3°

HOGER BEROEP. STRAFZAKEN.
EENPARIGHEID VAN STEllflVIEN. Vol\TNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK W AARBIJ DE STRAFVORDERING
NIET-ONTVANKELIJK
WORDT
VERKLAARD. HOGER BEROEP VAN HET
OPENBAAR
MINISTERIE.
ARREST
WAARBIJ DE STRAFVORDERING ONT V ANKELIJK WORDT VERKLAARD.
EENPARIGHEID VAN STE!VIMEN NIET
VEREIST TEN AANZIEN VAN DIT BE SCHIKKENDE GEDEELTE.

4°

HOGER BEROEP. STRAFZAKEN.
EENPARIGH EID VA.N STEllfMEN. VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK WAARBIJ DE STRAFVORDERING
NIET-ONTVA N KELIJK
WORDT
VER·
KLAARD. HOGER BEROEP VAN HET
OPENBAAR
MINISTERIE.
ARREST
WAARBIJ DE STRAFVORDERING ONTV ANKELIJK WORDT VERKLAARD EN DE
J3EKLAAGDE TOT EEN STRAF WORDT
VEROORDEELD. EENPARIGHEID VAN
STEMMEN VEREIST VOOR DEZE VEROORDELING .

RET HOF; Gelet op de bestreden
beschikking, op 2 juni 1967 verleend door
de raadkamer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel, en op het bestred e n arrest, op 24 j1.mi 1970 door bet Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

l 0 De officie?' van ge1·echtelijke politie die

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beschikking :

tijdens een ?'egelmatig bevolen h~tiszoe 
lcing voo1· het OJJSpo?·en van een bepctalcl
misd1·ijj ten laste van een bepaalde p e?'soon, zonde1· dat hij hie1·bij zi.in opclmcht
te buiten is gegaan, lcennis lc1·ijgt van
een ande?' miscl?·ijj, stelt dit miscl7·ijf op
geldige wi.fze vast, zeljs ten laste van
een denle ( 1).

4° De eenpa1·igheid van stemmen van de
leclen van het hof van be1·oep wonlt
ve1·eist voo1· de wettel·ijlcheicl van het
beschiklcende gedeelte hetwellc, nadat op
het hogm· beTOep van het openbam·
rniniste1·ie de st?·ajvoJ·de?·ing doo1· een
ee?"Ste beschilclcende gedeelte ontvanlcelij 7c
we1·d ve1·klaaTd, te1·wijl de C01'1'ectionele
?'echtbanlc deze niet ontvanlcelijlc hacl
ve?'lclactnl, ten laste van de belclaagde
een stmj ~titspnelct (4). (We t van 18 jmli
1869, art . 140; wet van 4 september
1891, art. 2.)
(HRYNIOCH EN SABLAIN.)
ARRES'l'

Over het rniclclel door bei de eisers afgeleid uit de schencling van de artikelen 29
en 61 van het Wetboek van strafvordering, 1315 e n 1319 van het Bmgerlijk
Wetboek,

(3) en (4) Vgl. cass., 14 oktober 1940 (Bttll.
PAsrc., 1940, I, 249); raadpl. cass.,
8 december 1952 (ibid., 1953, I, 230)
en 19 december 1966 (An·. cass., 1967,
blz. 501); Repert. pmt. d1-. belg'e, Complement I, v 0 A7Jpel (en matiere J'em·essive) .
en

(1) Cass., 18 september 1967 (AJ'J', cass.,
1968, blz. 74).
(2) Cass., 30 november 1970, stt1n·a, blz. 296;
v l. cass., 7 oktober 1969 AJ'J'. cass., 1970,

(ve1·taling).

-825doonlat de b estr eden b eschikking d e
eisers naar de correctionele rechtbank
h eeft verwezen wegen s overtr eding van
a rtikel 383 van h et Strafwetboek,
te1·wijl h et onderzoek waarover genoemde beschikking uitspraak h eeft. ged aan, nietig was , aangezien h et in werkelijkheid op 2 d ecember 1965 is b egonnen
m et een huiszoeking bevolen door de
onderzoeksr echter te Brussel, en die
magistraat eerst op 3 · d ecember 1965
gevorderd werd een onder zoek in te stellen ten laste van de eisers, zoals blijkt
uit de stuldcen 13 tot 17 van h et aan h et
Hof voorgelegde dossier ; en in elk geval
d e vordering tot onderzoek van d e Procureur des Koning gedagtekend. 3 decemb er 1965 en die gegrond is op inbreuken
op a rtikel 383 van het Strafwetboek,
vreemd is aan een andere v ervolging die
gegrond is op artikel 380quate?' en waarin
de eisers blijkbaar zijn b etrokken :

Overwegende dat h et arrest, zonder
d eswege bestreden te worden, erop wijst
dat de huiszoeking die in de waning van
eerste eiser op 2 december 1965 is verricht
ter uitvoering van een bevel t ot huiszoeking, door d e onderzoek srechter te
Luik gegeven in a mbtelijke opdracht van
de onderzoeksrechter te Brussel, betrekking h ad op een onderzoek regelmatig
t egen derden vanaf 9 oktober 1965 inge:
steld wegens inbreuk op artikel 380quate?'
v an h et Strafwetboek;
Overwegende dat, volgens de v aststellingen van h et bestreden arrest, de tijdens
die huiszoeking ingewonnen inlichtingen
h et mogelijk heoben gemaakt h et onderzoek tegen de eisers in te stellen wegens
inbreuk op a rtikel 383 van h et Strafwetboek;
Overwegende echter dat h et openbaar
ministerie het r echt h eeft te steunen op
gegevens die ontdekt zijn tijdens een
huiszoeking, om te beslissen tot h et instellen van een onderzoek, op voorwaarde
dat , zoals hier, uit d e vaststellingen van
h et arrest blijkt, de officieren van ger echtelijke politie die de huiszoeking
h ebben verricht, hun opdracht niet te
buiten gegaan zijn en die gegeven s toevallig hebben ontdekt;
Dat het de1·halve zonder belang is d at
de vordering tot het instellen van een
onderzoek ten laste van de eisers dagtekent van na d e regelmatig verrichte
huiszoeking en dat d eze een andere oorzaak heeft, al was die oorzaak zelfs
vreemd aan de misdrijven die het instellen van het onderzoek h adden gerech t vaardigd, tijden.s hetwelk aanwijzingen

van de ten laste v an de eisers gelegde misdrijven werden. ontdekt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of
op straf£e van. nietigheid voorgeschreven
r echtsvormen in acht zijn genomen en
dat de b eslissing overeenkomstig de wet
18;

II. In zover de voorziening gerich t is
tegen het arrest :
Over h et eerste mlddel, door b eide
eisers afgeleid uit de schencling van artik el 215 van h et Wetboek van str afvordering en van het beginsel der r echtspraak
in twee in stanties,
doo1·dat h et bestreden arres t d e zaak
tot zich h eeft getroldwn zonder vast te
stellen dat h et gewijzigde vonnis « door
nietigheid was aangetast " wegens scherrding of niet hersteld verzuim van v ormen
door de wet voorgeschreven. op straf£e
van nietigheid, en terwijl d e corr ectionele
rechtbank h et tussengeschil betref£ende
de ontvank elijkheid van d e vervolgingen
h ad gescheiden van. de zaak ten grande :

Overwegende dat, in strafzak en, de
r echter in hager b eroep , die h et beroepen
vonnis teniet doet, ten grande uitspraa k
moet doen, telkens wanneer d e tenietdoen.ing niet hierdoor verantwoord is dat
d e eerste rechter onbevoegd was of niet
wettelijk van de zaak kon kennis nemen ;
Dat h et middel naar recht faalt;
Over h et tweede middel, door beide
eiser s afgeleid uit de schending van a rtik el 140 van de wet van 18 juni 1869,
gewij zigd bij artikel 2 van de wet van
4 september 189 1,
doo1·dat, n a h e t hager beroep van. h et
openbaar min.isterie tegen h et vonnis
gegrond te h ebben verklaard, waarbij
beshst werd dat de vervolgingen niet
ontvankelijk waren en dat de eisers
zoncler kosten vrijgesproken werden, h et
arr est niet vermeldt dat h et uitspraak
doet m et eenparigh eid van stem1nen van
de leden van h et hof van beroep,

tenvijl, volgens de openbare orde, wanneer h et hof van beroep de toestancl van
een b eklaagde verzwaart, wat hier h et
geval is aangezien de eisers door de eerste
rechter zijn vrijgesproken, het arrest uitdruklcelijk moet vermelden dat de wijzigende beslissing met een.parigh eicl van
sten~men is genmnen :

-826Overwegende dat de correctionele
rechtbank de vervolgingen niet ontvankelijk had verklaard en de eisers van
rechtsvervolging zonder kosten had ontslagen; dat het hof van beroep, bij het
bestreden arrest, het vonnis van de eerste
rechters teniet doet en, door wijziging
ervan, de strafvordering ontvankelijk
verklaart, beschikt dat de telastleggingen
tegen de eerste eiser en ee.n ervan tegen
de tweede bewezen zijn en qeiden tot
straffen veroordeelt, zonder hierbij vast
te stellen dat het met eenparigheid van
stemmen uitspraak doet ;
Overwegende dat, in zover het hof van
b eroep, in strijd met de beslissing van de
eerste r echters, de strafvordering ontvankelijk verklaart en dientengevolge het
b eroepen vonnis teniet doet en verklaart
" de zaak tot zich te trekken » overeenkomstig artikel 215 van het Wetboek van
strafvordering, het geen uitspraak moest
doen m et eenparigheid van stemmen ; dat
het middel op dit punt naar r echt faalt;
dat h et arrest daarentegen met eenparigh eid van stemmen uitspraak moest doen,
in zover het de telastleggingen bewezen
verklaart en tegen de eisers straffen uitspreekt;
D at de niet-vaststelling van deze substantiele vorm, de nietigheid van de u.itgesproken veroordelingen met zich
brengt;
Dat op dat punt het middel gegrond is ;
En overwegende, voor het overige, dat
d e su.bstantiele of op straffe van nietigheid voorgesclweven rechtsvormen in
acht zijn genomen en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het uitspraak doet
over d e gegrondheid van de strafvordering en straffen uitspreekt ten laste van
de eisers ; verwerpt de voorziening gericht tegen de beschikking van d e raadk amer van de Rechtbank van eerste aanleg te Brnssel ; beveelt dat van dit arrest
m elcling zal worden gemaakt op de k ant
van d e gedeeltelijk vernietigde b eslissing ;
laat vier vijfde van de kosten ten laste
van de Staat ; veroordeelt de eisers in de
overige kosten van hun voorziening ; v erwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van b eroep te Luik.

(beiden van de balie bij het Hof van
beroep te Brussel).

2° Op het cassatiebe1·oep van de P1·ocu1·eu1'gene1·actl, ingesteld op bevel van de
Jilliniste1· vctn J ttstitie, veTnietigt het
Hof het vonnis van de ?'echtbanlc, in
ee1'ste ctctnleg gewezen, wacwbij de beklaagcle wegens samenhang tot vijftien clagen gevangenisst?'af wo1·dt ve1'001'deeld om, bttiten de gevallen omsch1·even
in hoofclstttlc III van titel IX van
boek II van het Stmfwetboelc, opzettelijlc
ande1·mans ?'Oe?·encle eigendommen te
hebben beschacligcl of ven~ielcl; het ve1'wijst de zaalc naa?' een ancle1·e C01'1'ectionele ?'echtbanlc (1). (Strafwetb., arti-

26 april 1971. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de H. Trousse. Gelijlcltticlende conclttsie, de H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Van
de Velde-Ma.lbranche en De Pelsxnaeker

(1) In verband met d e ver wijzing naa.r een
correctionele rechtbank, in eerste a.anleg
rechtdoende, van ecn za.ak die ten gevolge
van de gedeeltelijke vernietiging tot een
overtrecling is b eperkt, zie cass., 11 september 1967 (A1'1'. cass., 1968, blz. 51).

1e KAlVIER. -

26 april 1971.

1o VERNIELING VAN ANDERMANS
ROERENDE EIGENDOMMEN. BUITEN DE GEVALLEN OlVISCHREVEN
IN HOOFDSTUK III vAN TITEL IX vAN
BOEK II VAN HET STRAFWETBOEK. VEROORDELING TOT VIJFTIEN DAGEN
GEVANGENISSTRA,F. 0NWETTELIJKHEID.

2° CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINISTER VAN J USTrl'IE. - STRAFZAKEN. VoNNIS VA.N DE CORRECTIONELE B.ECHTBANK, IN EERSTE AANLEG RECHTDOENDE, WA,ARBIJ DE BEKLAAGDE
WEGENS SAMENHANG TOT VIJFTIEN
DAGEN GEVANGENISSTRAF WORDT VEROORDEELD Olli, BUITEN DE GEVALLEN
01\fSCHREVEN IN HOOFDSTUK III vAN
TITEL IX VAN BOEK II VAN HET
STRAFWETBOEK, OPZETTELIJK ANDERMANS ROERENDE EIGENDOllfllfEN TE
HEBBEN BESCHADIGD OF VERNIELD.
VERNIETIGING EN VERW'IJZING.
1o Onwettelijk is cle ve?'001'deling van de

belclaagde tot vijftien dagen gevangenisstmj om, bttiten cle gevallen omsch1·even
in hoofclstttlc III van titel IX van
boek II van het Stmfwetboelc, opzettelijk
ande1·mans 1'oe1·encle eigenclommen te
hebben beschadigcl of vemield. (Strafwetb., art. 559, 1°.)

-
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kel 559, 1°; vVetb. van strafv., artikel 441 en 427.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF
VAN CAS SATIE, IN ZAKE HANNOT.)
ARREST (vm·taling).
RET HOF ; - Gelet op de vordering
van de Procureur-generaal bij het Hof
van cassatie, luidende als volgt :
" Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie.
" Ondergetekende Procureur-generaal
heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat
de Minister van J ustitie hem bij brief
van 13 december 1970, Bestuur der Wetgeving, nr. 130.836/185/AP jDiv., uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven om, overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek
va.n strafvordering, bij het Hof aangifte
te doen van het vonnis op 18 april 1970
door de Correctionele Rechtbank te
Charleroi in eerste aanleg geweze~>, in
zover dat vonnis Hannot Jean -Claude
Ghislain, fabrieksarbeider, geboren te
Gilly op 15 jtmi 1949, woonachtig te Gilly,
rue des Trieux, 97, veroordeelt tot vijftien dagen gevangenisstraf wegens de
samenhangende telastlegging te Chatelineau op 20 februari 1970, buiten de
gevallen omschreven in hoofdstuk III
van titel IX van boek II van het Strafwetboek, opzettelijk andermans roerende
eigendommen te hebben beschadigd of
vernietigd.
, Dat misdrijf, dat strafbaar wordt
gesteld bij artikel 559, 1°, V!1n het Strafwetboek en niet bij artikel 528 van dat
wetboek, zoals dat bij verschrijving in
het vonnis vermeld werd, kan slechts
worden gestraft met 10 tot 20 frank
geldboete.
" De uitgesproken straf is dus onwettelijk.
" Om die redenen, vordert ondergetekende Procureur-generaal dat het het
Hof mage believen het aangegeven vonnis te vernietigen, in zover het Hatmot
Jean-Claude Ghislain wegens voornoemd
misdrijf veroordeelt, te bevelen clat van
zijn arrest melding zal wo.rcle~> gem~akt
op de kant van de gedeeltehjk vermettgde
beslissing, en de alclus beperkte zaak te
verwijzen naar een andere correctionele
rechtbank.
, Brussel, 17 december 1970.
" Voor de Proctu·eur-generaal,
" De Advocaat-generaal,
" (get.) Depelchin ";

Gelet op artikel 441 ·van het vVetboek
van strafvordering, met overneming van
de redenen van deze vordering, vernietigt
het vonnis van 18 april 1970 gewezen
door de Correctionele Rechtbank te Charleroi, in zover het Jean-Claude Hannot
veroordeelt wegens het misdrijf op
20 februari 1970 te Chatelineau, buiten
de gevallen omschreven in hoofdstuk III
van titel IX van boek II van het Strafwetboek, opzettelijk andermans roerende
eigendommen te hebben beschadigd of
vernietigd; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Bergen.
26 april 1971. - 2e kamer. - Voorzitte?', de H. Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de H. Trousse.- Gelijkluidende conclusie, de H . Depelchin, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

26 april 1971.

1° VERZET.- STRAFZAKEN.- VONNIS
BIJ VERSTEK WAARTEGEN RET OPENBAAR MINISTERIE NIET IN HOGER BE ROEP IS GEKOMEN. - BESLISSING OP
RET HOGER BEROEP VAN RET OPENBAAR
MINISTERIE TEGEN RET VONNIS OP
VERZET GEWEZEN.
VERZWARING
VAN DE BIJ VERSTEK UITGESPROKEN
STRAF.- 0NWETTELIJKrilliD.
2° CASSATIE. - 0lVIVA,NG. - STRAFZA,KEN.- 0NWETTELIJKE VERVANGENDE
GEVA.NGENISSTRAF.
CASSATIE EN
VERWIJZING BEPERKT TOT DIT PUNT
VAN RET BESCHIKKENDE GEDEELTE.

·wannee1· het open bam· ministe?"ie niet
in hoge1· be1·oep is gekomen tegen een
ve1·stekvonnis, mag cle 1'echte1· in hoge1·
be1·oep, op het hoge1· beroeJJ van het openbam· ministe1·ie tegen het vonnis op het
ve1·zet van de beklaagde gewezen, de doo1·
het ve1·stekvonnis ttitgesprolcen straf niet
ve1·zwaren (1). (vVetb. van strafv.,
art. 187, 188, 202 [wet van 1 mei 1849,
art. 7] en 203.)
2 o TV anneer een veToordelencl vonnis ve1·nietigcl wordt omclat cle 1·echter een ve?' vangencle gevangenisstTaj heejt uitgesprolcen, die het wettelijk maximwm te
boven gaat, zijn cle ve1·nietiging en de

1o

(1) Cass., 19 jmmari 1971, su.pm , biz. 483
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ve1'WtJZtng bepe1·kt tot dit punt van het
beschikkende gedeelte (1).

Overwegende dat eiseres geen bijzonder
middel aanvoert ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het tegen eiseres een
vervangende geva~~genisstraf wegens de
telastleggingen 4 en 5 uitspreekt; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres in .de helft van de kosten ;
laat de overige kosten ten laste van de
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.

(CH.A,ULAND, T. PLOM.)
.A.RREST (ve'l'taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 januari 1971 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 187
van het Wetboek van strafvordering,
gewijzigd bij artikel 1 van de wet van
9 maart 1908, 6 en 7 van de wet va~~
1 mei 1849 die thans de artikelen 200
en 202 van het vVetboek zijn geworden,
Overwegende dat het openbaar ministerie geen hager beroep heeft ingesteld
tegen het verstekvonnis van 22 .september 1970 van de Correctionele Rechtbank
te Lnik; dat het echter hager beroep
heeft aangetekend tegen het vonnis op
tegenspraak door genoemde correctionele
rechtbank gewezen op 4 november 1970,
nadat de veroordeelde tegen het verstekvo~~nis verzet had gedaan ;
Overwegende dat, bij ontstentenis van
hager beroep van het openbaar ministerie
tegen het verstekvonnis, het hof van
beroep, rechtdoende op het hager beroep
door het openbaar ministerie alleen gericht tegen het vonnis gewezen op verzet,
de stra;ffen van het verstekvonnis niet
1nocht verzwaren ;
Overwegende derhalve dat de vervangende gevangenisstraf van drie maanden
ter vervanging van de 200 frank geldboete, verhoogd met de wettelijke opdeciemen, wegens de telastleggingen 4 en 5,
onwettelijk is, vermits de correctionele
rechtbank, rechtdoende op verstek, voor
deze geldboete slechts een vervangende
gevangenisstraf van twee maanden heeft
uitgesproken ;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen in acht zijn
genomen en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering
(1) Cass., 20 maart 1964 (Bull. en PAsrc.,
1964, I, 704) ; 7 oktobcr 1968 (A1'1·. cass.,
1969, blz. 144).

26 april 1971. - 2e kamer. - Voorzitte?·, de H. Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de H. Trousse. - Gelijkhtidende concl·usie, de H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Cuvelier
(van de balie bij het Hof van beroep te
Brussel) .

2• KAnmR. -

27 april 1971.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STR.A,FZAKEN. - BESLISSING DIE DE FEITELIJKE GEGEVENS
PRECISEERT W.A.AROP ZIJ IS GEC+ROND.
- BESLISSING DIE ALDUS ANTWOORDT
OP DE CONCLUSIE WAARIN .A,NDERSLUIDENDE OF STRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS
WORDEN
UITEENGEZET .
REGELMATIG GElVIOTIVEERDE BESLISSING.
1

De ?'echte?' die de jeitelijlce gegevens p1·ecisee1·t waa?"Op hij zijn beslissing g1·ondt,
beantwoo1·dt aldtts de conclusie waa1·in
ande1·sluidende of st1·ijdige jeitelijlce gegevens zijn uiteengezet en motivee1·t de?'halve ?'egelmatig zijn beslissing (2).
(Grondwet, art. 97.)
(BRAECKMANS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « CEllfENTBEDRIJVEN C. B. R. n,
T. MR. LOUM.AYE q. q. EN COMMISSIE
VAN OPENBARE ONDERST.A.ND VAN DE
GEMEENTE ANDERLECHT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 oktober 1970 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
(2) Cass., 2 maart 1971, sttpm, blz. 627;
vgl. cass., 5 april 1971, sttpm, blz. 738.
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-829Overwegende dat het arrest enkel uitspraak doet over de bw·gerlijke belangen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 138!
van h et Burgerlijk Wetboek, 418, 420
van het Strafwetboek, 97 van de Grandwet,
doordat het bestreden arrest de eiseressen veroordeelt tot betaling van sch adevergoedingen aan de verweerders, om
de reden dat het kwestieus verkeersongeval uitsluitend te wijten was aan de fout
van wijlen Moons, echtgenoot van eerste
eiseres en aangestelde van tweede eiseres,
en bet bewijs van die font enkel en alleen
haalt uit het feit dat uit bepaalde getuigenissen bleek dat het slachtoffer, vooraleer
een stilstaande wagen te raken, eerst
werd aangereden door het voeriuig,
besl;uurd door wijlen Moons,
teTwijl de e iseressen in hun conclusie
de fout en de aansprakelijkheid van
wijlen Moons expliciet betwist hadden en
bovendien staande gehouden hadden dat
" de aanri jding slechts mogelijk werd
gemaakt door een verkeerd maneuver van
het slachtoffer »,
tenvijl he!; arrest - die conclusie niet
beantwoordt en a lleszins het feit dat het
s lachtoffer, vooraleer de stationerende
wagen te raken, eerst zou zijn geraakt
door de door Moons bestuurde vrachtwagen, niet van die aard is dat daardoor
zou bewezen worden dat Moons een font
zou begaan hebben en dat het slachtoffer
geen enkele fout zou begaan h ebben,
te1·wijl uit de motivering van het arrest
onmogelijk kan uitgemaakt worden welke
bepaalde fout Moons zou begaan hebben
en het arrest bijgevolg niet regelmatig
gemotiveerd is :
Overwegende dat verweerster in conclusie stelde dat uit de verklaringen van
twee getuigen en van Moons zelf bleek
dat Da Cal, op het ogenblik dat hij zelf
een stilstaande wagen moest voorbijrijden en dus naar links moest uitwijken,
werd ingehaald door de zware vrachtwagen van Moons, die een beweging naar
links uit;voerde, " langs hem streek » en
hem licht raakte, zodat hij het evenwicht
verloor, tegen de stilstaande wagen
stootte en onder de achterwielen van de
oplegger terechtkwa.m, zodat Moons aansprakelijk is om zijn inhaalmaneuver
slecht te hebben uitgevoerd, namelijk
veel te dicht tegen Da Cal, waardoor hij
deze laatste heeft geraakt ;
Overwegende dat de eisers in conclusie
stelden dat het door bet slachtoffer

bestuurde motorrijwiel eerst tegen de
stilstaande auto was gebotst en pas
d aarna in de richting van de vrachtwagen
van wijlen Moons was gevallen ;
Overwegende dat zij die stelling steunden op de besluiten van de door htm aangestelde deslumclige Goetghebuer, en op
het feit dat het remspoor van de vrachtwagen tot het besluit leidt dat deze op
bet ogenblik van de aanrijding in r ecbte
lijn reed, zodat de aanrijcling slecbts
mogelijk was ingevolge een verkeerd
maneuver van het slachtoffer ;
Overwegende dat bet arrest beschouwt
dat de elementen van h et verslag van
de deskw1.dige Goetghebuer, welke van
mening is dat h et slachtoffer eerst zelf
tegen de stilstaande wagen is gebotst,
geenszins overtuigend zijn, dat Moons
zelf toegaf naar links te zijn uitgeweken
toen hij het slachtoffer inhaalde, en clat
uit de verklaring van twee getuigen
blijkt dat het slachtoffer eerst door de
vrachtwagen van Moons werd aangereden;
Dat bet arrest zodoende de stelling van
de verweerders bijtreedt luidens welke
het ongeval werd veroorzaakt doordat
Moons zijn inhaalmaneuver te dicht tegen
het slachtoffer heeft uitgevoerd, en niet
bewezen is dat l1et slachtoffer een verkeerd maneuver uitvoerde; dat het de
door Moons begane fout aanduidt en de
in h et middel aangehaalde conclusie van
eiseressen passend beantwoordt ;
Dat h et middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schendingvan artikel 97 van de Grandwet,
doonlat het bestreden arrest de conclusie van d e eiseressen niet beantwoordt
waarbij zij staande hielden dat uit " het
enig objectief gegeven van de zaak, te
weten bet absoluut rechtlijnig remspoor,
achtergelaten door de (door w ijlen Moons
b estuurde) vrachtwagen en opgenomen
door de politie, bleek dat de vrachtwagen
in r echte lijn reed op het ogenblik van de
aanrijding, die slechts mogelijk werd
gemaakt door een verkeerd maneuver
van de bestuurder van de scooter, het
slachtoffer Da Cal »,
tenvijl, om gemotiveerd te zijn, naar
luid van artikel 97 van de Grondwet,
de r ech terlijke beslissingen al de door de
partijen in regelmatig genomen conclusie
ingeroepen middelen en excepties moeten
beantwoorclen :
Overwegende da.t het arrest beschouwt
dat de zienswijze van de deskundige,
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luidens welke de vrachtwagen van Moons
niet van de r echte lijn is afgeweken, niet
kan worden bijgetreden vermits Moons
zelf toegaf naar links te zijn afgeweken
toen hij het slachtoffer inhaalde ;
Dat het zodoende het door de eiseressen
ingeroepen element van het rechtlijnig
zijn van het remspoor als niet overtuigend
va.n de hand wijst en de conclusie van
de eiseressen passend beantwoordt;
Dat het middel feitelijke gro~ldslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
27 april 1971. - 2" kamer. - Voo1·zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. de Vreese. - Gelijklttidende conclttsie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Struye en Fally.

2"

KAll'i:ER. -

27 april 1971.

VERNIELING VAN ANDERMANS
ROERENDE EIGENDOMMEN. ARTIKEL 521, LID 3, VAN RET STRAF·
W'ETBOEK, GEWIJZI GD BIJ DE WET VAN
7 JUNI 1963, ARTIKEL 9. - VOERTUI·
GEN WAARVAN SPRAKE I N DEZE BEPA·
LING .

De ve1·nieling of de onbntikbacmnaking',
met het oogme1·k om te schaden, van
voe1·tuigen opgesomd in a1·tilcel 521,
lid 3, van het Stmjwetboek, gewijzigd
bij de wet vcm 7 j tmi 1963, a1·tilcel 9,
is st?·afbacw, onve'/'schillig of ze ja dan
niet aan pa1·ticttlie1·en toebeho1·en (1).
(Strafwetb., art. 521, lid 3.)

Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 521, lid 3, van het Strafwetboek,
doo1·dat het bestreden arrest eiser tot
correctionele straffen veroordeelt wegens
inbreuk op evengenoemd artikel, clit is
wegens de gehele of gedeel telijke vernietiging of onbru.ikbaarmaking, met het
oogmerk om te schaden, van rijtuigen,
wagellS en 1notorvoertuigen,
te1·wijl eiser, ten cleze, een autovoertuig
van een p articulier beschacligd heeft derwijze dat van toepassing was artikel 557-4°, h etwelk enkel politiestraffen
voorziet, en niet artikel 521, lid 3, dat
behoort tot afdeling II van hoofdstu:k: III
van titel IX van boek II van het Strafvvetboek onder de hoofding « vernieling
van bouwwel'ken, stoornm.achines en
telezraaftoestellen » :
Overwegende dat artikel 9 van de wet
van 7 juni 1963 artikel 521 van het
Strafwetboek aangevuld heeft om de
bepalingen ervan aan de huidige omstandigheden aan te passen ;
Overwege~lde clat deze wetsbepaling de
beteugeling met correctionele straffen
beoogt van het kwaadwillig vernielen of
onbruikbaar maken van de goederen die
zij aanduidt, onverschillig of ze ja dan
niet aan particulieren toebehoren ;
Dat het middel n aar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvonnen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzicning; veroordeelt eiser in de kosten.
27 april 1971. - 2° kamer. - Voo1·zitter en Ve1·slaggeve1·, de H. Delahaye,
raadsheer waarnenlend voorzitter.
Gelijkluidencle conclttsie, de H. Krings,
advocaat-generaal. - PleiteT, de H. Delvaux (van de balie te Hasselt) .

. (HOLSTEENS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 november 1970 door het
Hof van beroep te Luik gewezen ;
Overweo·ende dat het arrest enkel uitspraak d;et nopens d e strafvordering ;
(1) Zie do voorbereiding van de wet van
7 jtmi 1963,
en 586.

Pctsinomie, 1963, biz. 576, 577

2°

KAl\'IER. -

27 april 1971.

1o RECHTERLIJKE ORGANISATIK
STRA,ll'ZAKEN. SAMENSTELLING
VAN RET RECRTSCOLLEGE. ArrTIKEL 779 VAN RET GERECRTELIJK vVET·
BOEK. VAN TOEPASSING IN STRAF·
ZAKEN.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
-

STRAFZA.KEN.

-

SA.llffiNSTELLING-
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-831VAN HET RECHTSCOLLEGE. VONNIS
UITGESPROKEN I N TEGENWOORDIGHEID
V.A.N EEN DOOR DE VOORZITTER VAN HET
RECHTSCOLLEGE .A.ANGEWEZEN RECHTER
TER VERY.A.NGING VAN EEN ANDERE
RECHTER. VERV.A.NGEN RECHTER
HEEFT NIET OVER DE ZAAK GEZETEN .
NIETIGHEID VAN HET VONNIS.

1 o A1·tikel 779 van het Ge1·echtelijk Wetboelc

is van toepassing in st1·ajzaken, wannee1·
deze, met betTelcking tot het in dit aTt-ilcel
vennelde beginsel, niet -ge1·egeld woTden
doo1· niet ttitd?·ulckelijk opgeheven wetsbep::tlingen of cloor 1·echtsbeginselen wam·van de toepassing niet ve1·enigbam· is
met die van vo1·engenoemd a1·tilcel (1).
(Gerecht. Wetb., art. 2 en 779.)
2° Nietig is het vonnis dat in stmfzaken
is uitgesproken in tegenwo01·digheid van
een 1·echteT die doo1· de voo1·zitte1· van het
?"echtscollege we1·d aangewezen te1· ve?·vanging van een andeTe 1·echte?· dan die
wellce, volgens het p1·oces-ve1·baal van
de te1·echtzitting waa1·op de zaalc we1·d
onde1·zocht, ove1· de zaak hebben gezeten (2) . (Gerecht. Wetb., art. 779.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE TONGEREN,
T. ROMAN EN COLUSSI.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 n.ovember 1970 in hoge.r
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Tongeren ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 779 van het Gerechtelijk
Wetboek,
do01·dat het bestreden vonnis uitgesproken werd door een rechtscollege waarvan
deel uitmaakte rechter Schiepers, aange duid door een b evelschrift van 3 november 1970 van de voorzitter van de Recht bank van eerste aanleg te Tongeren om,
op het ogenblik van de uitspraak, rechter
Vandeplas te vervangen om de r eden dat
deze verhinderd was de uitspraak van
het vonnis bij te wonen,
tenvijl rechter Vandeplas nooit deel
heeft uitgemaakt van de zetel die de zaak
behandelde, zodat het vonnis uitgesproken werd door een rechtscollege waarvan
een rechter die niet regelmatig aangewe(1) en (2) Raadpl. cass., 2 maart 1971,
blz. 633.

Bl<1J1"C!,

zen werd om de uitspraak bij te wonen,
deel uitmaakte
Overwegende dat de regels in het
Gerechtelijk W etboek gesteld, ingevolge
artikel 2 van dit wetboek, op de rechtspleging in strafzaken van toepassing zijn,
behoudens wanneer deze procedure geregeld wordt door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen waarvan de toepassing niet
verenigbaar is met de toepassing van de
bepalmgen van genoemd wetboek; dat,
bij ontstentenis va~1. dusdanige wetsbepalingen of rechtsbeginselen, de regel
door artikel 779 van het Gerechtelijk
\Vetboek gesteld derhalve op de rechtspleging in strafzaken van toepassing is ;
dat, in strijd met wat door de verweerders
in hun me1norie van antwoord wordt
voorgehouden, de inhoud van de artikelen 193bis en 195bis van het Wetboek
van strafvordering v r eemd is aan de door
de bepalingen van voormeld artikel 779
geregelde stof ;
Overwegende dat, luidens het proces-verbaal van de terechtzitting van
13 oktober 1970, de zetel samengesteld
was nit de r echters Claessens en Spaas
en Meester Scheepers, advocaat, « geassumeerd rechter »; dat de zaak op die
terechtzitting onderzocht en in beraad
gehouden werd en dat de uitspra.a.k van
het vonnis op de terechtzitting van
4 november 1970 uitgesteld werd;
Overwegende dat, luidens het procesverbaal van de terechtzitting en het vonnis van 4 november 1970, het vonnis
uitgesproken werd door rechter Schiepers,
« in vervauging van rechter Spaas, verhinderd bij de uitspraak van het vonnis
aanwezig te zijn, bij toepassin g van artikel 779 van het Gerechtelijk vVetboek »,
rechter Claessens en Meester Scheepers,
advocaat, « geassumeerd rechter » ;
Overwegende dat een eensluidend verklaard afschrift van een bevelschrift
gedagtekend 3 november 1970 van de
voorzitter van de Rechtbank van eerste
aanleg te Tongeren aan het dossier is
toegevoegd waarb ij rechter Schiepers
aangewezen wordt om rechter V andeplas,
« die in de zaak heeft gezeteld en de
beraadslaging heeft meegemaakt », bij de
uitspraak van het vonnis, te vervangen ;
Overwegende dat uit het hoger vernoemd proces-verbaal van de terechtzitting van 13 oktober 1970 blijkt dat
rechter V andeplas in de zaa.k niet gezeteld had;
Dat geen stuk waarop het Hof vermag
acht te slaan doet blijken dat rechter

-832Scbiepers regelmatig door de voorzitter
van de recbtbank aangewezen werd mn
recbter Spaas, bij de uitspraak van bet
voi=is, te vervangen ;
Dat bet rniddel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt bet bestreden vonnis ; beveelt dat van clit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de ver.nietigde beslissing ; legt de
kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de zaak naar de Correctionele Recbtbank
te Hasselt, zitting boudende in boger
beroep.
27 april 1971. - 2° kamer. - Voo?'zitte?·, de H. Delabaye, raadsbeer waarneinend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, d e
H. Chatel. Gelijkluiclencle concl1tsie,
de H. Detournay, advocaat-generaal.

2e KAMER. 1°

2°

27 april 1971.

NACHTGERUCHT OF NACHTRUMOER. HERH.A,LING. VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE VAN
50 FRANK. - 0NWETTELIJKHEID.

CASSATIE.
BEVEL VAN DE
MINISTER VAN JUSTITIE. VONNIS
y AN DE POLITIERECHTBA,.L--,K DAT DE
BEKLA.A,GDE VEROORDEELT TOT EEN
GELDBOETE VAN 50 FRANK WEGENS
NACHTGERUCHT OF NACHTRUMOER IN
STAAT VAN HERHALING. - VERNIETIGING EN VERWIJZING .

1° Onwettelijlc is de ve7'0onleling van de
beklactgde tot een geldboete van 50 jmnk
wegens nachtge?'1tcht of nachtnmwer in
staat van wettelijlce he1·hctling (1). (Strafwetb., art. 561, 1°, en 562.)

2° Op de vooTziening van de p1'0C1t?'eU?'gene1'Ctctl, ingestelcl op bevel van de
lliiniste?' van J1tstitie, ve1·nietigt het Hof
het vonnis vcm cle pol·itie1·echtbanlc,
wcta?·bij cle belclaa.gcle tot een gelclboete
van 50 jTanlc wo1·clt ve1·oonleelcl wegens
nachtnmwe1· ·in stctat vcm wettel-ijke he·i'haling, en veTwijst cle zaalc ?Wet?' een
ancle1·e politie1·echtbanlc (2). (Wetb. van
strafv., art. 441.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ nET HOF
VAN CASSATIE, IN ZAKE CAEKEBEKE.)
ARREST.

volgende vordering van de Heer Procur eur-generaal bij bet Hof van cassatie :
« Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie.
» De ondergetekende procureur-generaal beeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de Minister van Justitie hem, bij
scbrijven van 27 oktober 1970, Bestuur
der Wetgeving, nr. 130.836/179/AP/Div .,
uitdrukkelijk bevel b eeft gegeven bij het
Hof, overeenkomstig artikel 441 van bet
Wetboek v an strafvordering, aangifte te
doen van een vonnis clat op 7 april 1965
is gewezen door de politierecbtbank t e
Herzele en waarbij Caekebeke Cyriel,
metselaar, te Zoanegem op 19 november 1926 geboren onder andere tot een
geldboete van 50 frank veroordeeld werd,
wegens nacbtgerucbt of nachtrumoer,
feit gepleegd bij berbaling.
» Daar de artikelen 561, 1°, en 562,
lid 2, van bet Strafwetboek op dit misdrijf slechts een geldboete van 10 tot
20 frank en een gevangenisstraf van een
tot negen dagen stellen, of een van die
straffen alleen, is de uitgesproken straf
onwettelijk en is h et vonnis gewezen met
scbending van deze wetsbepalingen.
» Om deze reclenen, vorclert de ondergetekende procureur-generaal dat bet bet
Hof gelieve bet aangegeven vonnis te
vernietigen in zover h et Caekebeke Cyriel
tot een geld boete van 50 frank en een
subsidiaire gevangenisstraf van vijftien dagen uit hoofde van overtreding,
in staat van berhaling, voorzien door
artikel 561, 1°, van het Strafwetboek,
veroordeeld heeft ; te bevelen dat van
zijn arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing en de zaak, in deze perken, naar een andere politierechtbank te
verwijzen.
» Brussel, 3 november 1970.
» Voor de procureur-generaal,
» De advocaat-generaal ,
» (get.) F. Dmnon »;

Gelet op artikel 441 van h et Wetboek
van strafvorclering, met aa nne1ning van
de beweegredenen van cleze vordering,
vernietigt h et aangegevcn vonnis in zover
het Ca.ekebeke Cyriel tot een gelclboete
van 50 frank en een subsicliaire gevangenisstraf van vijftien dagen veroordeelt,
uit hoofcle van de overtreding, in staat
van herhaling, van art ikel 5 61, l 0 ,
(1) en (2) Cass., 26 januari 1970 (An·. cass.,
1970, blz. 473); raaclpl. cass., 10 juni 1968
f .i/,;rl 1 s:!flR . hh . 1238).
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van het Strafwetboek ; beveelt dat van
dit arrest ;melding zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing; verwijst de aldus
beperkte zaak naar d e Politierechtbank
te Oudenaarde.
27 april 1971. - 2° kamer. - Voorzittm·, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve;·, de
H. Hallemans. Gelijklttidende conclusie, de H. Dumon, advocaat-generaal.

3e KAMER. -

28 april 1971.

VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM.
DIENSTPLICRTZA=N.
VERZOEKSOHRIFT WAARBIJ DE DIENST·
PLICHTIGE VERKLAART OPNIEUW EEN
AANVRAAG OM: UITSTEL IN TE DIENEN
EN VRAAGT OM TE WORDEN VRIJGE ·
STELD.- VERZOEKSOHRU'T DAT GEEN
VOORZIENING IN OASSATIE IS .

Geen voo;·ziening in cassatie is het ve;·zoeksclwijt waw·bij een dienstplichtige
ve;·klaa;·t opnieuw een aanv;·aag om
uitstel in te dienen en aan het H of de
gunst vmagt van de militai;·e dienst te
wonlen vrij gesteld ( 1).
(SMITS.)
Met de

TEGENSTRIJDIGE REDENEN. NIET
li1ET REDENEN Ol\1KLEDE BESLISSING.
2° ARBEIDSONGEVAL. - BASISLOON.
- VoORDELEN IN NATURA.- vVERKGEVER DIE TUSSENKO)Y[T IN DE OPVOEDINGSKOSTEN VAN . EEN KIND. VAN DE
GETROFFENE. - REQHTER DIE VAST·
STELT DAT DE ':i'ERKGEVER IN DEZE
KOS'l'EN WAS TUSSENGEK0111EN WE GENS
ZIJN GENEGENTIEID VOOR BET KIND,
ZONDER REKENING TE IIOUDEN MET
IIET BETAALDE LOON. - REOIITER DIE
BESLIST DAT DEZE UITGAVEN VOOR DE
GETROFFENE EEN ''VEZENLIJK BEST.AND·
DEEL VAN DE BEZOLDIGING W'AREN.
TEGENSTRIJDIGE REDENEN.

1° en 2° Wannee;· de wm·kgeve;· van de get;·otfene van een arbeidsongeval tttssenlcomt in de opvoed·i ngs- en onde;·houdslcosten vam haw· kind, Jean de 1'echte;· niet
beslissen, zonde;· zich tegen te spTelcen,
clat de aldus doo;· de we?'lcgeveT gedane
ttitgaven vo01·delen in natw·a zijn die in
aanmm·lcing lcomen voo;· de vaststelling
van het basisloon, als hij ene;·zijds constatee;·t dat de we;·kgeve1· deze uitgaven
heejt gedaan ttit genegenheid voo;· het
kind, zonde;· ;·ekening te houden met het
betaalde loon, en ande;·zijds dat zij vooT
de getTo tfene een wezenlijlc en voortdtt;·encl bestancldeel van de arbeidsove;·eenkomst en van haw· bezoldiging wa;·en.
(Grondwet, art. 97.)
(NAA111LOZE VENNOOTSOHAP « ZURICH
T. TODOVER'l'O .)

notitie overeenst~mmend
arrest.

28 april 1971. - 3e kamer. - Voo;·.
zitte;·, de H . Po let, raadsheer waarnemend
voorzi tter.- Ve;·slctggeve;·, de H. Versee .
- Gelijkluidende conclttsie, de H. Ducliatelet, advocaat-generaal.

3e KAMER. -

28 april 1971.

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. BESLISSING GEGROND OP

(1) Cass., 23 maart en 20 a pril 1970 (An·.
cass., 1970, blz. 699 en 788).

»,

ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op h et bestreden
vonnis, op 14 april 1970 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Luik;
Over h et middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1 ~ 2 van de besluitwet van 20 september 1945 waarbij de
wet betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit arbeidsongevallen op
d e dienstboden wordt toepasselijk gemaakt en 97 van de Grondwet,
dorn·dat h et bestreden vonnis een heropening der debatten beveelt om het
basisloon van verweerster vast te stellen,
·op groncl dat, a ls voordeel in natura, in
aanmerking moet worden genomen h et
feit dat de dochter v a n verweerster, met
name gedur ende het jaar v66r het on!Se,;rnl

,;rnllrrYrno..." +n ..... 1.-. .-.+.-.
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-836meebrengen, vernietigt het bestreden
arrest behalve in zover : 1° dit het hoofden bet tegenberoep ontvangt; 2° h et
eiseres veroordeelt om aan verweerder
h et bedrag van 1. 500 .264 frank te betalen ; 3° h et aan verweerder zijn vordering
tot betaling van 150.000 frank voor
morele schade ontzegt ; 4° het zegt dat
het door eiseres aan verweerder gewaarborgde pensioen 400 .000 frank per jaar
bedraagt; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
houdt de kosten aan opdat hierover door
de feitenrechter wordt beslist; verwijst
de aldus beperkte zaak naar h et Arbeidshof te Luik.

beslissing, op 29 januari 1971 door de
Hoge Militieraad gewezen;

28 april 1971. - 3e kamer. - Voo?"zitte?", de H. Polet, raadsheer waarnen1end
voorzitter.- Ve1·slaggeve~·, de H. Clason.
Ande1·sluidende conclusie, (1) de
H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite?"s, de HH. Ansiaux en Simont.

tenvijl eiser in de akte van beroep het
feit aanvoerde dat hij voor de onderneming van zijn ouders onmisbaar was :

3e

KAMER. -

28 april 1971.

HOGER BEROEP. DIENSTPLICHTZAKEN.- BESLISSING VAN DE MILITIERAAD. HOGER BEROEP VAN DE
DIENSTPLICHTIGE. AKTE VAN BEROEP VOLGENS "WELKE DE DIENSTPLICHTIGE ONl\HSBAAR IS VOOR DE
ONDERNElVIING. - AKTE VAN BEROEP
l\iET REDENEN OMKLEED.

De akte van be1·oep tegen een beslissing
van de militiemad volgens welke de
dienstplichtige hoge1· be1·oep instelt als
zijnde onmisbaa1· voo?" de onde1·neming
van zijn oude1·s, is met 1·edenen omkleed,
ove1·eenlcomstig a1·tilcel 32, 2°, van de
gecoo?·dinee?·de clienstplichtwetten van
30 ap1·il 1962.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 32 van de op 30 april 1962
gecoiirdineerde dienstplichtwetten,
doonlat de bestreden beslissing zegt dat
het hoger beroep van eiser tegen de
beslissing van de Militieraad van deprovincie Luxemburg niet ontvankelijk
was, op grond dat « de akte van beroep
van de dienstplichtige niet met redenen
was omkleed ; dat ze derhalve niet voldoet aan de bij artikel 32 van de gecoiirdineerde dienstpliehtwetten gestelde
voorwaarden inzake ontvankelijkheid n,

Overwegende dat, naar luid van artikel 32, § 1, 2°, van de op 30 april 1962
gecoiirdineerde wetten, de akte van be roep van de dienstplichtige, om ontvankelijk te zijn, de rechtsmiddelen van het
beroep moet opgeven ;
Dat door in d e alde van beroep op te
geven dat hij de aa.nvraag om vrijlating
van zijn militaire verplichtingen had
ingediend als « zijnde onmisbaar voor de
onderneming n, eiser de hem bij genoemd
artikel 32 opgelegde verplichtingen is
nagekomen ;
Dat, bijgevolg, het middel gegrond is ;
Om die r ede.nen, 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
Hoge Militieraad.
28 april 1971. - 3e kamer. - Voo?"zitte?", de H. Polet, raadsheer waarnen1end
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, de H. Clason.
Ande?·slttidende conclttsie (2), de
H. Duchatelet, advocaat-generaal.

(GILSON.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; -

Gelet op de bestreden

(1) Ret openbaar ministerie was van om·deel
dat gegrond was het door de verweerder aangevoerd micldel van niet-ontvankelijkheid ten
betoge dat het eerste micldel niet ontvankelijk
was, omd(1t h et nieuw was.

(2) Ret openbaar ministerie was van oordeel
dat de akte van beroep van de dienstplichtige
de verplichting voorgeschreven bij artikel 32,
2°, van de clienstplichtwetten niet is nagekomen, omdat h et geen melding maakt van
een precieze grief tegen de beslissing van de
militieraa d : cass., 1 december 1952 en
23 februari 1953, redenen (B11.ll. en PASIC.,

,

-

1° CASSATIE.- BURGERLIJKE ZAKEN.
- RECHTSPLEGING. - DOSSIER VAN
DE RECHTSPLEGING. - 0VERZENDING
NAAR DE GRIFFIE VAN HET HoF BUITEN
DE TERl\HJN GESTELD BIJ ARTIKEL 723
VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK. DOSSIER WAAROP HET HoF NIETTE!VIIN
ACHT MAG SLAAN.
2° OUDERLIJKE MACHT. GEZAG
VAN DE OUDERS OVER HET KIND GEDU GEZAG
RENDE HET HUWELIJK .
WORDT GEZAMENLIJK UITGEOEFEND
DOOR DE VADER EN DE MOEDER.
3° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. EcHTSCHEIDING OP GROND VAN DEPAALDE
FElTEN. - VOORLOPIGE MAATREGELEN.
EEN DER ECH1'GENOTEN VRAAGT
DAT HEM, MET UITSLUITING VAN DE
ANDERE ECHTGENOOT, VOORLOPIG DE
BEWARING OVER DE PERSOON VAN HET
KU;-D WORDT TOEVERTROUWD. - VERZOEK GEWEIGERD .
WEI GERING
HEEFT NIET TOT GEVOLG DIT RECHT
ALLEEN AAN DE ANDERE ECHTGENOOT
TOE TE KENNEN.
4o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. EcHTscHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE
FElTEN.- BESTUUR VAN DE PERSOON
EN DE GOEDEREN VAN HET KIND NA
DE ONTBINDING VAN HET HUWELIJK.
- BESTUUR KOMT TOE AAN DE ECHTGENOOT DIE DE ECHTSCHEIDING HEEFT
VERKREGEN. - VoORWAARDEN.
1o Het Hof mag acht slaan op het dossie1·

van de ?'echtspleging, zelfs indien dit
dossie1· aan de g1·ifjie vctn het H of niet
·is ove1·gezonden binnen de tennijn gesteld bij a1·tikel 723 van het Ge1·echtelijlc
W etboek, aangezien deze tennijn niet
op stntfje van vm·val is voo1·gesclweven (1). (Gerecht. Wetb., art. 860 .)
2o en 3o Het gezag waa1·onde1· het kind tot

zijn mee?·de?jm·igheicl of zijn ontvoogding
1953, I, 211 en 478) en 8 februari 1954 (ib ·i d.,
1054, I, 503).
(1) Raadpl. over de nietigheden bet verslag
van Koninklijk Commissaris voor de Rechterlij ke Hervorming, Parl. -st. Senaat, zitt. 19631964, 60, biz. 207, 5°.
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blijft, wo1·dt, gedurende het huwelijk,
gezamenlijk uitgeoefend dam· de vade?'
en de moede1· (2), zodat de beslissing die
weige1·t in te gaan op het ve1·zoek, doo1·
een dm· echtgenoten ingediend in de loop
van de pmcedu1·e tot echtscheiding op
grand van bepaalde feiten, om hem, met
'l.titslttiting van de anden echtgenoot,
voo?"lopig de bewa1·ing ove1· de pe1·soon
van het kind toe te ve?·t?·o'l.twen, niet tot
gevolg heeft het 1·echt van bewm·ing alleen
aan de andere echtgenoot toe te kennen.
4° Bestaat e1· met bet-rekking tot het voo1'-

lopig bestu1.w ove1· de pe1·soon en de goederen van het kind geen ove1·eenkomst
tussen de pa1·tijen, zoals bepaald is in
a?·tikel 239 (wet van 8 . ap1·il 1965,
a1·t. 14-, 2) van het BU?·ge?'lijk Wetboek
of geen beschikking van de voo1·zitte1·
1'echtsp1·ekend in ko1·t geding, zoals
bepaald is in m·tikel 268 (wet van
8 ap1·il1965, a?·t.14., 5 , van dit wetboek),
dan lcomt dit bestuu1· na de ontbinding
van het lmwelijk toe aan de echtgenoot
die de echtscheiding heeft ve?"lc?-egen (3).

(P .•. , T. 11'1. •.• )

ARREST (ve1·taling.)
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 juni 1970 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Gelet op het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 267, 268 van
het Burgerlijk Wetboek, zoals ze respectievelijk gewijzigd werden bij artikel14-4
en artikel 14-5 van de wet van 8 april
1965, welke bepalingen thans, sinds 15 juni
1970, vervangen werden bij de artikelen 1279 en 1280 van het Gerechtelijk
Wetboek, 302 van het Burgerlijk Wethoek, zoals het werd gewijzigd bij artikel 16 van de wet van 8 april 1965, 1319,
1320 van het Bmgerlijk '\Vetboek, 23 van
het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel
a ls nodig, 1279 en 1280 voormeld van
hetzelfde wetboek,

doo?"dat door het bestreden arrest. het
droit civil relatives aux mineurs "• Annales
de d?'Oit , d. XXVI/1966, biz. 85 en volg; in

verband met de ouderlijke macht zie de
blz. 113 en volg. ; en met de bewaring over
de kinderen na de echtscheiding, de b lz. 102
en volg.; raadpl. cass., 19 juni 1969 (A1T. cass.,

-838hof van beroep, na eiseres vervallen te
h ebben verklaard van haar hoger beroep
in zover het gericht was tegen de beschikking van het beroepen vonnis die, rechtdoende op de hoofdvordering van verweerder, de echtscheiding in zijn voordeel
had toegestaan, en, met bevestiging van
het beroepen vonnis, de tegenvordering
tot echtscheiding van eiseres ontvankelijk maar niet gegrond verklaard te hebben, het vonnis bevestigt in zover het de
bewaring over het gemeenschappelijk
kind van partijen aan gedaagde in hoger
beroep (thans verweerder) had toevertrouwd, en om aldus te beslissen niet hierop steunt dat genoern.de maatregel ten
deze geboden was in h et belang van dit
kind, doch enkel op het feit dat « er omtrent de bewaring over het kind, in de
loop van het proces, _ge~m. overeenkomst
tussen partijen of beshssmg 1n kort gedmg
is geweest ; dat op het tegenberoep_ van
de partij M ... (thans verweerder) d1e de
bewaring voor zich a lleen vroeg, bet
arrest van 20 mei 1969, dat uitspraak
heeft gedaan over sonunige voorlopige
maatregelen, ze aan geen enkele partij
heeft toeve1 trouwd ; dat, blJ toepassmg
van artikel 267 van h et Burgerlijk Wethoek, deze bewaring, die eiseres in hoger
beroep (thans eiseres) nooit heeft gevraagd en die haar nooit werd toeve~·
tro.lwd, aldus tot op heden gezamenhJk
bij elk van de echtgenoten is ,gebleven ; ...
dat bij gebreke van zodamge overeenkomst of zodanige b eschikking het bestuur over de persoon en over de goecleren
van het kind, na de ontbinding van het
huwelijk, toekomt aan g~daagde in hoger
beroep die de echtsche1dm.g h eeft verkregen »,
tenvijl, enerzi~ds,. zo er weliswaar ten
deze geen besl1ssmg m kort gedmg bestaat
die rle bewaring over het kmd mtdrukkelijk, als voorlopige maatregel, . a_an
eiseres heeft toevertrouwd, de beshssmgen waarbij de gerechten in kort geding
geroepen werden mtspraak te ~oen over
de voorlopige rnaatregelen, en mzonderheid het arrest van het hof van ber,oep
van 20 mei 1969 , i n zover ze ten voordele
en op verzoek van verweerder een recht
van bezoek aan het kmd regelden, noodzakelijk impliceren dat de r echters, zoals
trouwens de partijen zelf, beschouwden
dat eiseres regelmatig de bewaring over
het kind bezat en dat, in die omstandigheden, deze toestand verhinderde dat,
behalve indien er in het belang van het
kind anders werd over beslist door de
iAnD"nl'Achtbank rechtdoende over het

ervan, hetzij van de procm'EniT des
Konings, de hewaring over bet kind ten
deze, na de ontbinding van het huwelijk,
aan verweerder zou worden toevertrouwd
om de enige reden dat hij de echtgenoot
was die « de echtscheiding had verkregem
(schencling van alle in het middel aangeduide bepalingen en inzonderheid van
de artikelen 267, 268, 302 van het Burgerlijk Wetboek en 23 van het Gerechtelijk
Wetboek);
en, anderzijds, in zover het, om zijn
beslissing met betrekl{ing tot de bewaring
over het kind te verantwoorden, verklaart dat, claar eiseres ze niet uitdruklm lijk had gevraagd, deze bewaring, bij
toepassing van artikel 267 van het Bm·gerlijk Wetboek, tot op heden « gezamenlijk aan elk van de partijen » toevertrouwd is gebleven, het bestreden arrest
de bewijsluacht miskent van de vermeldingen van het arrest van 20 mei 1969
waarnaar het verwijst en dat, verre van
aileen uitspraak te doen over « sommige
voorlopige maatregelen », waarmee
het bestreden arr est zeker doelt op de
r egeling van het bezoekrecht dat het
arrest van 20 mei 1969 aan verweerder
toekent - , bovendien heeft geweigercl in
te gaan op de aanspraak van deze laatste
die door tegenberoep de bewaring over
h et kind voor hem opeiste, O!lder vaststalling naar luid van zijn beschikkende
gedeelte « .•• dat er geen grond bestaat
om de bewaring over het gemeenschappelijk kind Olivier, dat op 3 juni 1967 werd
geboren, aan eiser in hoger beroep (thans
verweerder) toe te vertrouwen » (scherrding van alle in het middel aangeduide
bepalingen e1l inzonderheid van de a.rtikelen 1319 en 1320 van het Bmgerlijk
Wetboek);
en ten slotte, zelfs indien geen rekening
zou worden gehouden met deze weigering
van het gerecht in kort geding om de
bewariJlg over het kind, als voorlopige
1naatregel, aan verweerder toe te vertrouwen, men zich niet kan voorstellen hoe
het mogelijk zou zijn aan te nemen dat,
in het onderhavige geval, deze bewaring,
die in feite, gelet op de jeu gdige leeftijd
van het kind, noodzakelijk werd gekenmerkt door een samenwoning van dit
kind met degene van zijn ouders bij wie
het verbleef tot de uitspraak van h et
bestreden arrest, « gezamenlijk door elk
van de partijen » kon uitgeoefend zijn,
partijen van wie, volgens de vaststellingen zelfvan het arrest, de ene te Mi:mtpellier e.n de andere te Luik verblijft (schending van alle in het middel aangeduide
'I'
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kel 267 van het Burgerlijk Wetboek);
Over het middel van niet-ontvankelijkheid door verweercler tegen het midclel
opgeworpen en afgeleicl uit. de onregelmatigheid van de voegmg blJ de stukken
van de rechtspleging voor het Hof, van
het rechtsplegingsdossier, « aanvullend
dossier van de Rechtbank te Lmk en van
het hof van beroep », dat de beslissingen
in kort geding bevat waarop het middel
stetmt en onder m eer het ari·est van het
Hof van beroep te Luik van 20 mei 1969,
welk dossier stukken bevat che e1seres
niet bij haar voorzieni11g heeft gevoegd
en dat door de griffier van het Hof van
beroep te Luik die het onder zich had
aan de griffie va n het Hof werd toegez~n 
de11. na het verstrijken van de termlJn
van vijf dagen vanaf de dag van ?et verzoek om toezending, welke tenm.Jn door
artikel 723 van het Gerechtelijk Wetboek
wordt voorgeschreven :
Overwegende dat artikel 860 van het
Gerechtelijk Wetboek bepaa~t dat,. wat
de verzuimde of onregelmat1g verrwhte
vorm ook zij, geen proceshandeling nietig
kan worden verldaard indien de wet de
nietigheid ervan niet uitdrukkelijk heeft
bevolen ; dat de termijnen, behalve d1e
om een rechtsmiddel aan te wenden ,
slechts dan op straffe van verval w01:~en
bepaald wanneer de wet het voorschrlJft;
Overwecrende dat de termijn van
vijf dagen°bij artikel 723 van het Gerechtelijk W etboek voorgeschreven voor de
toezending, sinds de dag van de ontvangst van het verzoek, van het ~oss1er
van de rechtspleging door de _gnffier d1e
h et onder zich heeft aan de gnffie van de
rechter voor wie een voorziening aan h angig is gemaakt, niet op straffe van
nietigheid is bepaald ; dat de te late toe zending aan de griffie van het Hof van
h et dossier van de rechtsplegmg dat de
b eslissingen van d e gerechten in kort
geding bevat, de nietigheid van d eze
proceshandeling niet heeft meegebracht ;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;

bestaat om hem de bewaring over h et
kind toe te vertrouwen en zich ertoe
beperkt de subsidiaire vordering betreffende de regeling van het bezoekrecht in
t e willigen ;
Overwegende dat het gezag waaronder
het kind tot zijn meerderjarigheid of zijn
ontvoogding blijft, gedlU'ende het huwelijk, gezamenlijk door de vader en de
moeder wordt uitgeoefend en hieruit dus
volgt dat, wanneer, in de loop van de
procedm·e in kort ged.ing betreffende de
voorlopige maatregelen waartoe de vordering tot echtscheiding op grand van
bepaalde feiten aanleiding kan geven, een
van de echtgenoten vraa.gt dat de bewaring over het kind h em zou worden toe vertrouwd met uitsluiting van de andere
echtgenoot, de beslissing die weigert in
te gaan op dit verzoek niet tot gevolg
heeft de bewaring over het kind aileen
aan de andere echtgenoot toe te kennen ;
Overwegende dat bet hof van beroep,
dat heeft vastgesteld dat er, in de loop
van de procedure betreffende de vordering tot echtscheiding op grand van
bepaalde feiten, geen beschild{ing in kort
geding is geweest waarbij de bewar~ng
over bet kind aan een van de partlJen
werd toevertrouwd en ook geen overeenkomst tusse11 deze partijen omtrent de
bewaring, zonder de hewijskracht van
het arrest van 20 lTlei 1969 t e miskenne:n,
wettelijk heeft beslist dat het bestuur
over de persoon en over de goederen van
het kind, na de ontbinding v a.n bet huwelijk, toekomt aan de echtgenoot - ten
deze verweerder - die de echtscheiding
h eeft verkregen ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redene:n, verwerpt de voorzieni11g; veroordeelt eiseres in de kosten.
29 april 1971. - 1• kamer . - TToo1' zitte1', de H. Rutsaert, raadsheer waarn emend voorzitter . TTe1·slaggeve1·, de
H. de W aersegger. - Gelijlclttidende conclttsie, de H . Charles, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. Fam·es en Dassesse .

Over het middel :
Overwegende dat het op 20 nte i 1969
in kort geding gewezen arrest, ~1a erop
gewezen te h ebben dat gedaagde m ho~er
beroep, thans verweerder, de be>varmg
over het gemeenschappelijk kin<:! vraagt
en subsidiair dat het hem elk p ar zou
worden toevertrouwd gedm·ende een tijd
die volgens een bepaalcle wijze wordt
VaSt!!"eSte]O. hp,:;] j,:;t, f1<1J, Al' O'P.An n•pnnrl
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V.A.N DE RECHTER IN HOGER BEROEP
VOLGENS WELKE DE BESLISSING V .A.N
DE EERSTE RECHTER FEITELIJKE V.A.STSTELLINGEN BEV.A.T DIE HIERLL'< NIET
VOORKO!VIEN. MISKENNING VAN DE
BEWIJSKRACHT V.A.N DEZE BESLISSING.

2°

30

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. BESLISSLL'<G WAARBIJ EEN
EIS WORDT TOEGEWEZEN. REGELMATIG VOORGEDRAGEN VERWEER. GEEN PASSEND .A.NTWOORD. NIET
GEMOTIVEERDE BESLISSING.
CASSATIE.- 0MV.A.NG . - BURGERLIJKE ZAKEN. ECHTSCHEIDING. WEDERZIJDSE V ORDERINGEN INGEWILLIGD. CASSATIE VAN DE BESLISSING
DIE INGAA T OP DE VORDERING TOT
ECHTSCHEIDING VAN EEN V.A.N DE ECHTGENOTEN. CAS SATIE LEIDT TOT DE
VERNIETIGING V.A.N HET BESCHIKKENDE
GEDEELTE V.A.N DEZE BESLISSING W.A.ARBIJ ZO N DER VOORWERP WORDT VERKLAARD DE VORDERING TOT ONDERHOUDSUITKERING VAN
DE
ANDERE
ECHTGENOOT, DIE ER HET GEVOLG VAN
IS.

I o De bewijslc1·acht van de beslissing van

de ee1·ste 1"echte1· wo1·dt miskend doo1· het
arrest volgens hetwelk deze beslissing
jeitelijke vaststellingen bevat die hie1·in
niet voo1·komen (I).

2o Niet 1·egelmatig gemotiveenl is de
beslissing clie een eis toewijst, zonde1·
passend te antwoonlen op een 1·egelrnatig
in conclttsie voo1·ged1·agen ve1·wee·r van
de tegenpa1·tij (2). (Grondwet, art. 97.)
3o De cassatie vctn de beslissing die ingaat

op de vorde1·ing tot echtscheiding vctn een
vctn de echtgenoten leidt, indien de
wede1·zijdse v01·dm·ingen tot echtscheiding
zijn ingewilligd, tot de ve1·nietiging van
het beschikkende gedeelte van cleze beslissing waarbij de vo1·de1·ing tot O'lule?·hottdsttitlce?·ing vctn de eiseres zoncle1·
voo1·we1·p wordt ve1·klaanl, aangezien clit
beschilclcende gedeelte het gevolg is van
de beslissing waw·bij de vo1·de1·ingen tot
echtscheiding wo1·den ingewilligd (3).
(Burg. Wetb., art . 301.)
(1) Cass., 23 september 19136 (A1T. cass.,
1967, blz. 88).
(2) Cass., 28 april 1971, snpm, blz. 835.
(3) Raa.clpl. ca.ss., 21 j anuari 19136 (B·ull.
en PAsiC., 1966, I, 657). Naar luid van arti-

(V ... , T. D ••. )
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; Gelet op het ' b estreden
arrest, op 27 jtmi I970 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

Over het, eerste middel, afgeleid uit de
schending van d e art,ikelen 97 van de
Grondwet en I3I9 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het bestreden arrest h et b eroepen vonnis bevestigt in zover het de vordering tot echtscheiding van verweerder
heeft ingewilligd; dat, volgens de doorslaggevende gronden ervan, de eerste
rechter uit de ontlede getuigenissen
terecht de beledigende houding van eiseres jegens h aar echtgenoot zowel in Afrika
als in Belgie en in Duitsland heeft afge leid ; dat hij bij het onderzoek van de
door eiser es overgelegde geneeslnmdige
getuigschriften terecht van oordeel was
dat zij niet voldoende naar r echt de
gezondheidsredenen bewees die werden
aangevoerd ter rechtvaardiging van d e
weigering om zich bij haar echtgenoot in
Afrika te vervoegen, waarbij nog komt
dat deze redenen, in de onderstelling dat
ze ged·e eltelijk juist waren voor landen
met een tropisch klimaat, niet golden
voor de tijdstippen gedlU'ende welke verweerder in Belgie verbleef of in Duitsland
in garnizoen lag ; dat deze diverse elementen, die zeer beledigend waren, gevoegd
bij de vruchteloze aanmaJlingen het gemeenschappelijk leven te hervatten, het
toestaan van de echtscheiding ten naclele
van eiseres ten voile rechtvaardigen,

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, het beroepen
vo.nnis tegen eiseres geen verlating van
de echtelijke woning in Belgie in aanmerlcing genmuen h ad noch geneeskundige
getuigschriften betreffende de aangevoerde gezondh eidsreclenen had onderzocht; het claarentege.n aan eiseres verweet ze niet over te leggen, en h et arrest,
door a an genoen:td vmmis, waarvan het de
stelling overneemt, een versch illende
draagwij dte toe te kennen, het uitlegt
op een wijze die lTJ.et zijn bewoordingen
uitkering tot l evensonderhoud aan cle echtgenoot clie de echtscheicling heeft verkregen
a ileen worden toegekend op de goederen van
degene die de echtscheicling niet hecft verk:t·egen; men- zie bieromtrent cass., 5 februari
1965 (Bttll. en PASIC., 19G5, I, 5139) en de
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-841Ofl:Verenigbaar is en de bewijskracht ervan
m1skent (schending van artikel 1319 van
het Burgerlijk Wetboek);
tweede onde1·deel, deze gronden niet antwoorden, of althans niet passend antwoorden, a) op het middel door eiseres
afgel_eid uit de ~iverse geneeskundige
getmgschriften dre aan de rechter in
hager beroep werden overgelegd en in
de conclusie van eiseres werden ontleed;
b) op het middel volgens hetwelk verweerder nooit werkelijk had getracht het
gemeenschappelijk leven te hervatten en
de aan eiseres beteke.nde aa!lmaninge.n
enkel in het belang van de zaak waren
gedaan, vermits verweerder 1net een
andere vrouw als echtgenoot bleef leven,
z<;>da~ de fertenrechter de verplichting
met IS nagekomen zijn beslissing naar de
eis van de wet met redenen te omkleden
(schending van artikel 97 van de Grandwet):
Overwegende dat het arrest, onder
bevestiging van de beslissing van de
eerste r echter, de vordering tot echtseheiding van verweerder heeft ingewilhgd op grond dat de diverse elementen
van zeer b eledigende aard die het vermeldt en die onder meer betrekking hebben op het verlaten van verweerder,
gevoegd bij de vruchteloze aanmaningen
het gemeenschappelijk leven te hervatten, het toestaan van de echtscheiding
ten nadele van eiseres ten volle rechtvaardigen;
Overwegende dat, met betrekking tot
het verlaten van haar man, eiseres zich
voor het hof van beroep op geneeskun dige getuigschriften beriep waarvan het
arrest verklaart cc dat hij (de eerste r echter) bij het onderzoek van de door eiseres
in hager b eroep overgelegde geneeslnmdige getuigschriften terecht van oordeel
was dat zi.i niet volcloende !laar recht de
gezondheidsredenen bewees die zij aanvoerde_ ter rechtvaardigi.ng van haar
wergermg om zich bij de gedaagde in
hoger beroep (verweerder) in Mrika te
vervoegen » ;
Overwegende dat, in strijd met de
overwegingen van het arrest, de beslissing
van de eerste rechter erop wijst cc dat geen
enkel medisch attest is overgelegd met
betrekking tot de eventuele gezondheidsredenen die door de oorspronkelijke verweerster (thans eiseres) worde!l aangevoerd " ; dat daaruit volgt dat door een
gegroncl onclerzoek van door eiseres overgelegde getuigschriften aan de eerste
rechter toe te schrijven, het arrest de
bewijskracht van de b eslissing van deze

laatst~ heeft _miskend en op de conclusie
van e1seres m verband met die getuigschriften niet heeft geantwoord ; dat het
er evemmn op h eeft geantwoord wat het
volgens eiseres, onecht karakter van d~
aanmaningen tot hervatting van het
gemeenschappelijk leven b etreft ;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de cassatie van de
beslissing die de vordering tot echtsch eidmg van verweerder inwilligt de vernietiging meebrengt van de beslissing
waarbij de vordering tot uitkering tot
o~derhoud met een vergoedend karakter,
d1e er het gevolg van is, zonder voorwerp
wordt verklaard ;

Om die redenen, en zonder dat er grond
bestaat tot onderzoek van de andere
m.iddelen, vernietigt het bestreden
arrest in zover het, rechtdoende op
het hoger beroep van eiseres, de vordering
tot echtscheiding van verweerder heeft
ingewilligd, de vordering tot uitkering
tot onderhoud van eiseres zonder voorwerp heeft verklaard en over de kosten
van dit hager beroep uitspraak heeft
gedaan; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
houdt de kosten aan opdat hierover door
de rechter in feitelijke aanleg zou worden
beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
29 april 1971. - 1° kamer. Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Rutsaert,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijlcluidende conclusie, de H. Charles,
advocaat-generaal.
Pleite1·s,
de
HH. Philips en De Bruyn.

1°

KAMER.-

30 april 1971.

ONRECHTMATIGE MEDEDINGING.
HANDELINGEN STRIJDIG MET DE
EERLIJKE GEBRUIKEN INZAKE HANDEL.
- EIS TOT OPHOUDING. - ARTIKEL 2
VAN RET KONINKLIJK BESLUIT NR . 55
VAN 23 DECEMBER 1934.- 0PS0Ml\UNG
VAN DE HANDELIN GEN VAN ONRECHT1\iATIGE lVIEDEDINGING . NIET BEPERKENDE OPSOMMING.

De opsomming van de handelingen van
011/I'P.r.htrn,n.t'l:nP. 1nP.t1.Prt"~""~ rt'l'"" n ~~·,",

nl'l•l,.'11'n7

C)
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van het koninklijk besluit ?W. 55 van
23 decembe?' 1934 tot beschenning van
de voortb1·enge·rs, handelaa?'S en ve1'bndke?·s tegen z eke1·e handelwijzen , st?·ekkencle tot het vei'Clraaien van de 1w1·male
voo1·waa1'Clen van de m edecling·i ng, geldt
enkel als aanwijzing (1) .
(DE

KEYSER, T . NAAl\IILOZE VENNOOTSCHAP « BELGIAN S H ELL CY.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 januari 1970 door het Hof
v an b eroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel , afgeleid uit de
schending van de arti.kelen 97 van de
Grondwet, 1 en 2 van h et koninklijk b esluit nr. 55 va!l. 23 d ecember 1934, tot bescherming van d e voortbrengers, h anclelaar.:; en verbruiker s tegen zekere handelwi.jzen , strekkende tot he t verdraaien van
de nonnale voorwaarden van de mededinging,

do01·dat h et b estreden arrest, om het
b eroep en b evelschrift v an 21 augustus
1969 te bevestigen en bijgevolg aan eiser
te verbieden a) Shell-flessen van klanten
van eiseres , thans verweerster, on der zich
t e houden, b) ldanten van Sheli-gas t e
b ewegen om over te stappen naar een
concurrerende gasverdeler en in die zin
om abonnementsopzeggingen van klan ten
t e tekenen, het middel afwijst dat door
eiser in zijn voor h et hof van b eroep
r egelmatig genomeJl. aanvul.lende conclusie was aangevoerd en volgens h etwelk
« de clienteel die is van concluant en dat
h em aldus ten onrechte v erweten wordt
deze clienteel n aar concurrerende firma's
t e hebben gedraineerd », om d e reden dat
de clienteel « door een a bonnement recht streeks m et de gei'ntimeerde, thans verweerster, gecontracteerd had voor het
a61.emen van Shell-flessen en het gebruik
van d e £lessen en de ontspam1.ers van deze
v ennootschap », en h et arrest er voorts op
wij st, dat « er ten deze wel d egelijk een
concturentieverhouding b estaat tussen de
p artijen; d a t .. . de appellant, thans eiser,
niet b etwi.st dat hij zich, in de hem toegeschreven en door de eerste rechter

(1) Het koniuklijk besluit ur. 55 van
23 decemb er 1934 is opgeheven vanaf 29 augustus 1971 bij artikel 76-3 van d e w et van

terecht aanvaarde hoeda nigheid van h andelaar, ook r echtstreeks tot de verbruik ers van gas richt »,
te1·wijl deze gronden tegenstrijdig zijn
en het Hof in d e omnogelijkheid stellen
zijn toezicht nit te oefenen :
Overwegende dat h et niet tegenstrijdig
is v ast t e stellen, enerzijds, d a t de partijen
zwh rechtstreeks tot d e clienteel van gasverbruikers richten en, anderzijds, dat
het deel van die clienteel, dat met verweerster gecontracteerd h eeft, niet de
eigen clienteel is van eiser ;
D at het middel feitelijke grondslag
mist ;
Over het tweede middel , afgeleid uit d e
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1, 2 van h et koninklijk besluit
nr. 55 va,n 23 decemb er 1934, tot bescherming van de v oortbrengers, h andelaars
en verbruikers tegen zekere handelwijzen,
streldmnde tot het verdraaien van de
normale voorwaarden der mededinging,
ll01, ll34,. 1317, 1319, 1320 en 1322
van h et Bmgerlijk W etboek,
doo1'Clat h et b estreden arrest, zonder
acht t e slaan op d e conclusie waarbij
eiser d eed gelden dat « h et b estreden
b evelschrift in elk geval aangetast is door
een fundam entele tegenstrijdigheid vermits clit, na eraan heri.tmerd t e hebben
clat de sch ending van een contractuele
v erbintenis geen grand kan uitmaken tot
een vordering in ophoucling, niettemin ...
aan concluant b evel h eeft opgelegd de
d a clen te beeindigen die slechts ongelclig
zouden kmmen zijn in de mate dat zij
de sch ending van de v erbintenissen opgenomen door concluant t egenover de gei'ntimeerde vennootschap zouden uitmak en », aan eiser verbieclt bij b evestiging
van het beroepen b evelschrift, de hlant en
van Shell-gas te bewegen om over te
stapp en n aar een conctuTerende gasvercleler,
te?·wijl, ee?·ste oncle1·deel, deze algem ene
en absolute b esli ssing v reemd is aan de
eisen, in het inleidend exploot van 19 jtmi
1969 voorgebracht, en derhalve d e bewijskracht van dit exploot schendt (schencling v a n de a rtikelen 1317 , 1319, 1320
en 1322 van het Bmgerlijk w·etboek) en
van het gerechteli.jk contract;
tweecle oncle?·deel, h et dispositief niet
gerechtvaarcligd wordt door enige van de
redenen van h et arrest, dat overigens niet
h eeft geantwoord op het door eiser bij
zijn conclusie aangevoerd middel (schenrlina ""n Hrt.ilml !l7 van de GroJl.dwet)

-843en vreemd is, door zijn algemeen en
absoluut karakter, aan het wettelijk
begrip van de daad van oneerlijke concurrentie (schending van de artikelen 1
en 2 van het koninklijk besluit nr. 55
van 23 december 1934, voormeld) :
vVat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat h et arrest de in h et
middel opgenomen conclusie passend
beantwoordt, door te beschouwen dat de
verdere kritiek van eiser .uitgaat van de
onjuiste opvatting dat de handelingen
die de schending uitmaken van een overeenkomst buiten de bijzondere bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank
van koophandel vallen, dat de voorzitter
ten aa1nien van die handelingen slechts
dan onbevoegd is indien zij, bij afwezigheid van overeenkomst, niet als onrechtmatig zouden te beschouwen zijn, en dat
zulks ten d eze het geval niet is ten. aanzien van de handelingen waarvan de
eerste rechter de ophouding bevolen
h eeft;
Dat het middel, desbetreffend, feitelijke grondslag mist ;
Overwegende dat luidens artikel 1 van
het koninklijk besluit nr. 55 van
23 december 1934 tot bescherming van de
voortbrengers, h andelaars en verbruikers
tegen zekere handelwijzen strekkende tot
h et verdraaien van de normale voorwaarden der mededinging, de handeling van
011eerlijke mededinging de met de eerlijke
gebruiken in zake handel of nijverheid
strijdige handeling is, waardoor een handelaar, een nijveraar of een ambachtsman
aan zijn mededingers of aan een onder
hen een gedeelte van hun clienteel ontneemt of tracht t e ontnemen, hun krediet
aantast of tracht aan te tasten of, meer
algemeen, hun concurrentievermogen
aantast of tracht aan te tasten;
Dat artikel 2 van voormeld besluit een
reeks handelingen van oneerlijke mededinging opsomt waaronder, s1tb littera g,
het niet toegelaten gebruik van materiaal,
verpakking, vaten voor producten van
een mededinger, zelfs zonder inzicht er
zijn eigendom te willen van maken, noch
verwarring te willen stichten tussen personen, inrichtingen of producten;
Dat deze reeks handelingen slechts als
voorbeeld wordt opgegeven ;
Overwegende dat h et arrest eiser verbiedt a) Shell-flessen van klanten van
verweerster onder zich te houden, b) klanten van Shell-gas te bewegen om over
te stappen naar een concurrerende gasverdeler en in die zin abonnementsop zeggingen van klanten te tekenen, op

grond dat eiser zich achter de schijnbare
overeenstemming schuilt van het terugnemen van de ledige Shell-flessen en het
regelen van de abonnementsopzeggingen
met h et contract en met de aanwijzingen
van de hoofdverdeler om in werkelijkheid
de klanten van verweerster te « <haineren » naar de concurrerende vennootschap
waarin hij, in feite, aileen alle zegger:schap bezit en dat het feit dat dit overschakelen van klanten gebeurd is tengevolge van door eiser aangewende oneerlijke middelen duidelijk blijkt uit de
omstandigheid dat een betrekkelijk groot
aantal klanten van verweerster gelijktijdig hun abo11nement opzegden en eiser
zelf de daartoe nodige formulieren ondertekende in plaats van de klanten, en
zulks precies nadat hij aan verweerster
h ad Iaten weten dat hij zijn bedrijvigheid
als verdeler van Sheil-gassen stopzette;
Overwegende dat de h andeling die het
voorwerp uitmaakt van het _verbod in
artikel 2, littera g, van gezegd koninklijk
besluit vermeld wordt ;
Overwegende, wat het tweede verbod
betreft, dat uit de in het beschikkend
gedeelte voorkomende precisering, met
name « in die zin om abonnem entsopzeggingen van klanten te tekenen » alsmede uit de motieven waarop het steunt,
blijkt da.t dit verbod geen algemeen en
absoluut
conmurentieverbod
oplegt,
maar een bepaalde handeling van oneerlijke mededinging verbiedt waardoor
eiser aan verweerster een gedeelte van
h aar clienteel ontneemt of tracht te ont.nemen;
D at h et arrest aldus zijn beslissing
wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel, desbetreffe11d, niet kan
worden aangenomen ;

w·at

het eerste onderdeel b etreft

Overwegende dat de inleidende dagvaarding ertoe strekt eiser het verbod te
horen opleggen : 1° bij de clienteel van
verweerster £lessen terug te nemen, in
depot te nemen of te houden, 2° aan de
clienteel van verweerster aan te r aden de
ledige £lessen « Butagaz » nit te wisselen
tegen £lessen van een concurrerende gasverdeler, 3o de abonnementsopzeggingen
van de clienteel van verweerster te tekel1en en de betaalde waarborgen te ontvangen;
D at uit de vergelijking tussen de bewoordingen van de dagvaarding en die
van h et b eschikkend gedeelte van het
arrest blijkt dat het opgelegd verbod
volledig binnen de grenzen valt van de
in de datrVHfl.rflinP' nrngP.hT'AvAn "'tTAT'rlcn.. ;,."',. •

-844Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt d e voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
30 april 1971. - 1" kamer. - Voo1·zitte1·, de H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Gerniers. Gelijkluiclende conchtsie,
d e H. Krings, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Ansiaux en Van Ryn.

l e KAMER. -

30 april 1971.

1° GERECHTSKOSTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. - RECHTER DIE NIET
BESLIST HEEFT OVER DE KOSTEN. TERUGVORDERING VAN DE KOSTEN IN
EEN AFZONDERLIJKE EIS. - WETTE·
LIJKHEID.

2° GERECHTSKOSTEN. -

BURGERLIJKE ZAKEN.- RECHTER DIE IN KORT
GEDING DE KOSTEN HEEFT AANGE·
HOUDEN. - KOSTEN KUNNEN LATER
HET VOORWERP ZIJN VAN EEN AFZONDERLIJKE EIS.

2° De beslissing van de rechte1· in ko1·t
geding clie de leosten aanhoudt, implicee?·t dat een ancle1·e 1·echte1' gebeu1·lijk
ove1· cleze leosten lean beslissen (2).
3° W annee1· een pa1·tij cloo1· cle 1'echte1· in
leo1·t geding een deskundige heejt doen
aanstellen en de leosten van deze eis zijn
aangehouclen, lean cleze pa1·tij, als een
in het ongelijle gestelcle 1Ja1·tij, in de
leosten van cle 1·echtspleging in leo1·t
gecling wonlen ve1'0onleelcl, indien blijlet
dat zij, tot ve1·antwoo1"ding van haa1· eis,
ongeg1·onde aansp1·alcen heejt cloen gelden (3).

4° De 1'echte1· is niet ve1·plicht te antwo01·den
op een bij concl~tsie geuite eis, wannee1·
deze zonde1· voo1·we1p is gewo1·clen clo01·
de oplossing die hij aan het geschil heejt
gegeven (4). (Grondwet, art. 97.)
(NAAMLOZE VENNOOTS OHAP « GHEMAR »,
T. KAPITEIN TOWNSEND.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op h et b estreden
arrest, op 27 februari 1970 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schendin.g van artikel 97 van de Grand3° GERECHTSKOSTEN. BURGER- wet,
doonlat het b estreden arrest eiseres
LIJKE ZAKEN. - RECHTER DIE IN KORT
GEDING DE KOSTEN HEEFT AANGEHOU- heeft veroordeeld tot betaling van een
DEN. - LATERE VEROORDELING VAN bedrag van 51.647 frank met de verEEN PARTIJ IN DE KOSTEN. - VoOR· goedende interesten vanaf 4 februari 1963
tot 28 februa.ri 1963, en de gerechtelijke
WAARDE.
in teresten sindsdien alsmede in de kosten,
4° REDENEN VAN DE VONNISSEN op grand van d e overweging dat « de
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE ' bevindingen en besluiten van de gerechtsZAKEN.- CONCLUSIE.- EIS DIE ZON- desktmdigen, evenals de omstandigheid
DER VOOR,'VERP IS GEWORDEN DOOR DE dat, zoals thans na verstrijken van de
OPLOSSING DIE DE RECHTER AAN HET verjaringstermijn blijkt, geintimeerd e
GESCHIL HEEFT GEGEVEN. GEEN geen aanstalten h eeft gemaakt om verder
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER OP ten grande de in haar protest beweerde
DEZE EIS TE ANTWOORDEN.
aanspraken te doen gelden, voldoende
naar recht aantonen d at haar eis in
1° De bepaling van a1·tikel 1017 van het gezegd protest geformuleerd, ongegrond
Ge1·echtelijk W etboek sluit niet ~tit clat was en dat ge!ntimeerde (thans eiseres)
cle p1'oceskosten waa1·ove1· cle 1'echte1· niet derhalve in de gerechtskosten dient verbeslist heejt, het voo1we1·p lc~tnnen uit- oordeeld te worden ... »,
malcen van een ajzoncle?'lijlee eis (1).
te1·wijl deze motivering dubbelzinnig is,
(1) en (3) Raadpl. cass., 11 mei 1922 (Bull.
en PASIC., 1922, I, 285) en d e conclusie van
advocaat-generaal Holvoet.
(2) Vgl. cass., 24 september 1953 (Bull. en
· .,n.-:.t
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(4) Cass., 13 januari en 2 juni 1969 (Bull.
en PASIC., 1960, biz. 459 en 951); 20 februari
1970 (ib·id., 1970, blz. 584) en 25 november
1 fl70. suvra. blz. 283.
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-845vermits daardoor niet kan worde~l bepaald of de rechter in hoger beroep het
dispositief van zijn arrest heeft gestetmd
op de overweging dat de door verweerder
gemaakte kosten inderdaad gerechtskosten zijn en dat zij, zonder aan enige vordering te zijn verbonden, op zichzelf het
voorwerp kOJlden uitmaken van een veroordeling, dan wel of de van eiseres gevorderde uitgaven de schade vertegenwoordigden die zij door haar onrechtmatige
daad h ad veroorzaakt, dubbelzinnigheid
dre het Hof in de onmogelijkheid stelt
zijn toezicht op de beslissing uit te oefenen en dus met het volledig ontbreken
van enige motivering gelijkstaat :
Overwege.nde dat eiseres, die een aantal
balen tabak uit het schip " J alasilton
Hall " in ontvangst moest nemen, protest aantekende, overeenkomstig artikel 91, § III, 6°, van de zeevaartwet,
wegens zichtbare averij van een bepaald
aantal balen en die weigerde te ontvangen;
Dat, op een door de kapitein van het
schip aan eiseres gegeven dagvaarding in
kort geding, de rechter twee deskundigen
aanstelde om advies te geven nopens de
oorzaak en de aard van de schade en om
de averij en te beschrijven, en de beslis sing over de kosten aanhield ;
Dat, na neerlegging van het verslag
van de deskundigen, eiseres geen vorder~ng over de grand van de zaak instelde ;
dat verweerder eiseres voor de rechtbank
van koopha.ndel daagde om terugbetaling
te bekomen van de door hem voorgeschoten kosten van deskundigenonderzoek en kort geding ;
Overwegende dat het arrest, na erop
gewezen te hebben dat de rechter in kort
geding de kosten aangehouden heeft en
dat appellant (thans verweerder) betaling
eist van deze door hem voorgeschoten
gerechtskosten, beslist dat ge'intimeerde
(thans eiseres) om de in het middel vermelde reoenen in de gerechtskosten client
veroordeeld te worden ;
Dat aldus zonder dubbelzinnigheid
blijkt dat de door het arrest uitgesproken
veroordeling betrekking heeft op de
gerechtskosten van de rechtspleging in
kort geding, die het voorwerp uitmaakten
van de vordering van verweerder;
Dat het middel feitelijke gro.ndslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid nit d e
schending van de artikelen 1017 van het
Gerechtelijk Wetboek, 97 van de Grandwet en voor zoveel als nodi!! 1 RO vA.n h~et.

en 1382' tot 1384 van het Burgerlijk Wethoek,

doordat h et bestreden arrest eiseres
h eeft veroordeeld tot het betalen van
de som van 51.647 frank met de vergoedende interesten vanaf 4 februari 1963
tot 28 februari 1963 en de gerechtelijke
interesten sindsdien alsmede in de kosten,
op grond van de in h et eerste middel
aangehaalde overweging,
tenvijl, ee1·ste onderdeel, voor zoyer het
arrest, in deze overweging in het bijzonder, zou dienen ge'interpreteerd te worden
als hebbende eiseres veroordeeld tot
betaling van gerechtskosten gedaan ter
gelegenheid van een procedure in kort
geding, en zonder d at enige vordering ten
grande werd beslecht, dergelijke veroordeling (;mverenigbaar en dus strijdig is
met de boger aangehaalde artikelen 1017
van het Gerechtelijk Wetboek en 130 van
h et Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, volgens welke een veroordeling in
gerechtskosten als dusdanig, bij gebreke
van een eindvonnis en een in h et ongelijk
gestelde partij, onmogelijk is, zodat h et
bestreden arrest de in h et middel aangehaalde wetsbepalingen, artikel 97 van
de Grondwet uitgezonderd, geschonden
h een;
tweede onde1·deel, de aangehaalde overweging noch enige andere van het arrest
een antwoord verschaft op het middel
van de door eiseres regelmatig in hager
beroep neergelegde conclusie, dat luidde
als volgt : " aangezien deze onkosten
slechts a ls gerechtskosten t en laste van
ge'intimeerde zouden kunnen worden
gelegcl, bij toepassing van artik el 130
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, indien deze laatste verliezende
p artij was, doch clat er geen hoofdvordering is waarbij ge!ntimeerde als verliezencle p artij zou worden beschouwd, aangezien nu evenwel, zoals de eerste rechter
stelt, wanneer het gaat om gerechtskosten
en meer bepaald om expertisekosten die
in een ander geding gemaakt werden en
die hierbij werden aangehouden, die
onkosten gebeurlijk door een partij tegen
de andere kunnen teruggevorderd worden
bij een nieuwe vordering, doch het dan
zal ziJn, niet als gereC'htskosten van h et
nieuwe geding, maar wel als een hoofdvraag vaJl de vordering, en de expertisekosten, reeds v66r het geding gemaakt,
in dit geval zullen aangevraagd worden
als schadevergoeding ; aangezien d it bij- .
gevolg betekent dat expertisekosten die
O'P.lTlA.A .lrt,
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-846bevolen, in een andere vordering kunnen
teruggeeist worden, maar in dit geval te
kwalificeren zijn als « schadevergoeding » », waaruit de schending van het
artikel 97 van de Grondwet in het middel
aangehaald , voortvloeit :
Overwegende dat luidens artikel 1017
van het Gerechtelijk Wetboek ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwijst,
onverminderd de overeenkomst tussen
partijen, die het eventueel bekrachtigt ;
Dat uit deze bepaling niet voortvloeit
dat de kosten van een geding niet h et
voorwerp kun.nen uitmaken van een
afzonderlijke vordering ;
Overwegende dat, wanneer de rechter
in kort geding de beslissing over de kosten
aanhoudt, deze beschikking impliceert
dat een andere rechter eventueel over
deze kosten uitspraak zal kunnen doen;
Dat, zo de partij van wie het voorbehoud, zoals ten deze, aanleidiJlg heeft
gegeven tot de door de rechter in kort
geding bevolen onderzoeksmaatregelen,
alle verdere rechtspleging verzaakt, het
de andere partij, die de kosten voorgeschoten heeft, vrijstaat een vordering tot
terugbetaling van deze kosten tegen
eerstgenoemde parti j in te stellen ;
Overwegende dat het aan de rechter,
bij wie een dergelijke vordering aanhangig wordt gemaakt, behoort te oordelen
of de partij, van wie de terugbetal:ing van
de kosten wordt geeist, ongegroJlde aanspraken heeft doen gelden in het geschil
dat aanleidi:ng gaf tot de rechtspleging in
kort geding en desgevallend deze partij,
evenals een in het ongelijk gestelde partij,
in de kosten van deze rechtspleging te
verwijzen;
Overwegende dat het arrest in dit
opzicht verklaart dat. de bevindingen en
besluiten van de gerechtsdeslnmdigen,
evenals de omstandigheid dat, zoals thans·
na verstrijken van de verjaringstermijn
blijkt, gei'.ntimeerde (thans eiseres) geen
aanstalten heeft gemaakt om verder ten
grande de in haar protest beweerde aanspraken te doen gelden, voldoende naar
recht aantonen dat haar eis iJl gezegd protest geformuleerd, ongegrond was en dat
ge'intimeerde derhalve in de gerechtskosten client veroordeeld te worden ;
Overwegende dat het arrest, door aldus
aante nemen dat eiseres ongegronde aanspraken heeft doen gelden in het geschil
dat aanleiding gaf tot de rechtspleging in
kort geding, impliciet maar duidelijk
beslist, enerzijds dat eiseres o.ngelijk had
1-..!!

..J .... _ ................. l..,.,_,..'V'\1,...,..,.~,.......,. rvn

r.Yn

rlo'7o

T"Ori'An

zijds dat deze kosten niet als schadevergoeding door de verweerder moesten geeist worden ;
Dat het arrest alclus de conclusie van
eiseres passend beantwoordt en zijn beslissing >~<ettelijk rechtvaardigt;
Dat het n1iddel niet kan aaJlgenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Gl'ondwet,
doo1·dat h et bestreden arrest eiseres
heeft veroordeeld tot betaling van de som
van 51.647 frank met de vergoedeJlcle
interesten vanaf 4 februari 1963 tot
28 februari 1963 en de gerechtelijke interesten sindsdieJl, alsmede in de kosten,
op grond van de in h et eerste midclel aangehaalde overweging,
te1·wijl door deze overweging noch door
enige andere van het arrest antwoorcl
worclt gegeven op het midclel, door eiseres
in haar regelmatig in hoger beroep neergelegde conclusie geformul eercl, clat als
volgt luidcle : « aangezien « schadevergoeding » impliceert clat iemand ten onrechte
aan een ancler schacle heeft ber·okkencl ;
aangezien dit geenszins het geval was ten
deze ; aangezien gei:ntirneerde geenszins
een onrechtmatige schade aan appellant
heeft veroorzaakt ; aangezien zij, als
derde-houdster ter bestemming van clean
cognossementen, verplicht was, krachtens
hoger aangehaalde bepaling van artikel 91
van de zeevaartwet, protesten aan appellant te betekenen, vermits er aanzienlijke
zichtbare schade was ; aangezien zij clit
a j01'tio1·i diende te doen, daar zij
als connnissionair-expediteur voor h aar
commettant de naamloze vennootschap
Tabalux handelde ; aangezieJl, door niet
te h andelen zoals zij deed, appellant in·
rechte, luidens artikel 91, het vermoeden
zou verworven h ebben de koopwaar in
perfecte staat te hebben afgeleverd, wat
klaarblijkelijk niet het geval was ; aangezien, om het wettelijk vermoeden van
verantwoorclelijkheid in hoofcle van de
zeevervoerder te handhaven, ge'intimeerde niet anders kon clan te handelen
zoals zij deed; aangezien, zoals de eerste
r echter terecht zegt, dergelijke eis als die
van appellant slechts gegrond zou kmmen
zijn indien « het moest gaan om een
» schadevergoeding, verschuldigd door
» diegene die de ger echtskosten ten on" rechte heeft uitgelokt », wat voorzeker
ten deze het geval niet was », zodat, voor
zover het arrest zou dienen gei:nterpret.AAwl t.A wnwlRn als eiseres hebbende ver-
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bedrag, op grand van de redenering dat
deze veroordelix1g gerechtvaardigd was
omdat de door verweerder gemaakte
kosten de schade vertegenwoordigen die
door haar aan verweerder was toegebracht, het arrest niet gemotiveerd is
naar de wens van de aangehaalde grondwettelijke beschikking waaruit deze
schending volgt :
Overwegende dat, vermits het arrest,
zoals uit het antwoord op de eerste twee
middelen blijkt, eiseres veroordeelt tot
betaling van de kosten van de rechtspleging in kart gecling doch niet tot schadevergoeding, het de in het middel bedoelde
conclusie niet te beantwoorden had, daar
deze conclusie niet meer dienende was ;
Dat bet micldel ongegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
30 april 1971. - 1e kamer. - Voorzitte?·, de H. Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Meeus. Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite?·s, de HH. Van Ryn en Simont.

indien de betwiste titel een handelslcamlcte?· heejt (1). (Wet van 25 maart 1876,
art. 3, 1°, en 12.)
2o De 1·echter die soeve1·ein in j eite, en
zonde1· de bewijslcmcht van de akten te
miskennen, vaststelt dat uit de bedingen
van de ove1·eenkomst en van de omstandigheden waa1·in deze laatste gesloten
we1·d, blijkt dat de gemeenschappelijlce
bedoeling van de pm·tijen is gewee8t,
zonde1· enige. gedachte van wetsontdttilcing, slechts een 1·echt van bezetting ter
bede van het in gebntik gegeven goed tot
stand te bnngen, te1· uitslttiting van elke
httw·ove·reenkomst, beslist wettelijk dat
cle litigiettze ovenenlcomst geen huu1·ove1·eenkomst is en mee1· bepaald geen
handelshttumvenenlcomst en dat zij derhalve niet onde1· de toepassing valt van
de wet van 30 april 1951 op de handelshttttmvereenlcomsten (2).
(CARElVIANS, COSTERMANS EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « GERMA-CINE METRO»,
T. VLEJVIINCKX EN BLOMMAERTS.)
ARREST.

1e

KAlVIER. -

30 april 1971.

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID. BURGERLIJKE ZAKEN. VORDERING TOT BETALING VAN
VERGOEDING VOOR BEZETTING EN TOT
UITZETTING UIT ZONDER RECHT BEWOONDE
PLAATSEN.
VVET
VAN
25 MAART 1876, ARTIKEL 3, 1°, EN 12.
BEVOEGDHEID TOEGEKEND AAN DE
VREDERECHTER WELK OOK RET BEDRAG
VAN DE VORDERING ZIJ, ZELFS INDIEN
DE BETWISTE TITEL EEN HANDELSKARAKTER HEEFT.

2o HUUR VAN GOEDEREN.- HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN. BEZETTING TER BEDE . WET VAN
30 APRIL 1951 OP DE HANDELSHUUROVEREENKOll'i:STEN NIET VAN TOEPASSING.

1° De vrede1·echte1·s nemen kennis, wellc

ook het bedmg van de vo1·de1·ing zij, van
de vo1·de1·ingen tot betaling van ve?·goeding voo1· bewoning en tot uitzetting uit
zonde1· 1·echt bewoonde plaatsen, zeljs

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 juni 1970 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 vm~ het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
·
do01·dat het bestreden vonnis de 'rrederechter bevoegd verldaart om van de
ingestelde vordering tot geldigverldaring
van de opzegging van het in gebruik
gegeven handelseigendom met handelsfonds en aanhorigheden te kennen om de
red en dat « de eerste rechter reeds gesteld
had dat hij bevoegd was over alle geschillen betreffende een bezetting en
een uitdrijving, zelfs indien de titel
b etwist wordt ; dat de eisers in hager
beroep (thans de eisers) doen opmerken
dat dit b eginsel maar toepasselijk is wanneer het recht of gemis aan recht kan
(1} Vgl. cass., 14 december 1961 (Bull. en
PASIC., 1962, I, 463) en de noot getekend R.H.;
3 maart 1966 (ibid., 1966, I, 847) en noot 1.
(2) DE PAGE, d. V, nr. 844, biz. 741 en 742.
Raadpl. cass., 12 juni 1969 (An·. ~ass., 1969,
biz. 1004).

-848gewaardeerd worden binnen de perken
van de algemene b evoegdheid van de
vrederechter; dat, wanneer d e b ezetting,
zoa ls hier, het gevolg is van een betwiste
overeenkomst, maar die betrekking h eefb
op de uitbating van een handelsfonds,
h et onderzoek van d e aard van deze
handelsovereenkomst buiten de bevoegdheid van de vrederechter valt; dat zij
verwijzen naar rerhtsleer en r echtspraak;
dat de eisers aldus uit h et oog verliezen
dat de aangehaalde rechtspraak voorbijgestreefd is door artikel 29 der wet van
30 april 1951 op de han d elshual'Over eenkomsten ; dat de wetgever de vrede rechter b evoegd h eeft willen m ak en voor
aile conilicten b etreffend e d e verhuring
of b ezetbing v an een h andelsfoncls waarvan bet hmurecht een d eel zou uitmaken
of die er samenhangend rnede is ; dat,
volgens h1.m sbelling, de eisers titularissen
zouden zijn van ee~1 handelshuur betreffende h et onroeread goed waarin zij een
cinema-exploitatie drijven ; dat de b etwisting betreffende d e titel van de
bezetting van h et handelsfonds dus minstens samenhangend is met d e betwisting
b etreffende een handelshuur ; dat de
vrederechter dus bevoegd was », en de
e isers veroordeelt het handelseigendom
m et handelsfonds en aanhorigh eden te
verlaten tegen I november 1970 om de
reden dat de tussen de naa1nloze vennootschap " Immofinancia » - in de rechten
van wie de v erweerclers staan - en de
eisers gesloten overeen komst slechts een
bezetting t er b ede is en niet onder toepassing valt van de wet van 30 april1951
op de h a.n delshuurovereenkomsten,
tenvijl 1° het vo.nnis enerzij ds het door
de eisers ingeroepen middel v an onbevoegdheid verwerpt om de r eden d at
ingevolge de toepassing van arbikel 29
v ervat in de web van 30 april 1951 op de
h a ndelshuurovereenkomsten de vreder echter b evoegd is voor alle conflicten
betreffende de verhuring of bezetting van
een h andelsfonds waarva n het huurrecht
een d eel u itmaak t of er mee same.nhangb
en a.nderzi.jds de vorderi11g gegrond verklaart om de r eden dat het contract van
20 augustus 1964 een bezetting ter b ede
is en geen handelshuurover eenkomst en
de wet van 30 april 1951 dus niet toepasselijk is, zodat deze motieven tegenstrijdig, dubbelzinnig en cluister zijn
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
2° d e eisers in hun eerste conclusie
staande hield<'n dat " d e hum· - alleszins
het recht op · b ezetting voortspruitende
nit de overeenkomst van 20 augustus

1964 - deel uitmaakt van het handelsfonds dat concluanten bij zelfde overeenkomst v erkregen hebben en het ouderzoek
van de aard en de draagwijdte van deze
handelsovereenkomst buiten de bevoegdh eid van de vrederechter valt » en het
vo.n nis, door te oordelen dat, " volgens
hun stelli11g, de eisers titularissen zouden
zijn van een handelshuur betreffende h et
onroerend goed waarin zij een cinemaexploitatie drijven "• derhalve de bewijsla·acht van deze conclusie miskend heeft,
daa r de eisers ook d e onbevoegdheid
ingeval van b ezetting t er bede i1rriepen,
en op deze conclusie niet heeft geant woord (schending van de artikelen 1319,
1320, 1321 van h et Burgerlijk W etboek
en 97 van de Grondwet), zodat h et vormis
de in het middel ingeroepen bepalingen
geschonden heeft :
Overwegende dat de eisers in hun conclusie in hoger b eroep deden gelden d a t
de vrederechter zich ten onrechte bevoegd had v erklaard om kennis t e nemen
van de vordering tot uitzetting tegen h en
door de verweerders ingesteld, daar de
hum· of alleszins het r echt op b ezetting,
voortspruitende uit de tussen de eerste
t wee eisers en de rechtsvoorganger van
de verweerders gesloten overeenkom.st,
d eel uitmaakte van een handelszaak,
waarvan zij beweerden de exploitatie bij
dezelfde overeenkomst verkregen te hebb en, en het onderzoek van de aard en d e
draagwijdte van deze over eenkomst,
wegens h aar handelskar akter, buiten d e
b evoegdheid van de vrederechter viel ;
Overwegende d a t h et vo11nis deze cone
clusie b eantwoordt door erop t e wij zen
dat de eerste r echter reeds gesteld had
d at de vrederechter b evoegd is om kem1is
te nemen van " alle geschillen b etreffende
een bezetti11g en een uitdrij ving, zelfs
indien de titel b etwist wordt » ;
Dat h et vonnis aldus impliciet vaststelt
d at de vordering van de verweerders
werkelijk de b ezetting van het onroerend
goed en de uitzetting van .d e eisers tot
voorwerp had, en niet een geschil b etr effencl.e een r echt op ee11 handelszaak;
Dat h et derhalve de conclusie van d e
eisers p assend en zonder de b ewijskracht
ervan te miskennen b eantwoordt ;
Overwegende dat het vonnis bovendien
aantoont d a t, t en deze, zelfs in de stelling
van de eisers b etreffende de aard van do
betwiste overeenkomst de vrederechter
bevoegd zou zijn mn ke11nis van de verdering te nemen op grond van artikel 29
vervat in de wet van 30 april 1951 op d e
handelshum·overeenkomsten m et het oog
op de bescherming van het handelsfonds ;
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-849dat het vonnis, door de stelling van de
eisers verder in zijn beslissing te weerleggen, niet in tegenspraak vervalt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1709 van
het Burgerlijk Wetboek, 1, 29 vervat in
de wet van 30 april 1951 · op de handelshuurovereemkomsten met het oog op de
bescherming van het handelsfonds vormend afdeling IIbis van hoofdstuk II
van titel VIII van hoek III van h et
Burgerlijk Wetboek, 2, !eden 1 en 2, 3,
1°, 8, 12, 1°; 33, 37bis, 3°, 4°, 37te~· van
de wet van 25 maart 1876 houdende
titel I van het inleidend boek van het
W etboek van burgerlijke rechtsvordering,
zoals gewijzigd door de wet van 15 m aart
1932, het koninklijk besluit m. 63 van
13 januari 1935 en de wet van 20 m aart
1948, 1, 2, !eden 1, 2, 3 en 6, van de wet
van 15 december 1872 bevattende titels I
tot IV van hoek I van het W etboek van
koophandel, zoals gewijzigd door de wet
van 3 juli 1956, en 1, lid 1, van het
koninklijk besluit van 30 november 1935
tot samenschakeling van de vvetten op de
handelsvennootschappen,
do01·dat het vonnis de vrederechter bevoegd verklaart om van d e ingestelde
vordering tot geldigverklaring van de
opzegging van h et in gebruik gegeven
handelseigendom met h andelsfonds en
aanhorigheden te keJlneJl om de reden dat
(( de eerste rechter reeds gesteld had
dat hij b evoegd was over alle geschillen
b etreffen de een b ezetting en een uitdrijving, zelfs indien de titel betwist wordt ;
dat de eisers in hoger b eroep (thans de
eisers) doen opmerkeJl dat dit beginsel
maar toepasselijk is wanneer het recht
of gemis aan recht kan gewaardeerd worden bi1men de p erken van de algemene
bevoegdheid van de vrederechter; dat,
wanneer de b ezettin g, zoals bier, h et
gevolg is van een betwiste overeeJllwmst,
maar die betrekking h eeft op de uitbatin g
van een hanclelsfonds, het onderzoek van
de aard van deze handelsovereenkomst
buiten de bevoegdheid van de vrederechter valt; dat zij verwijzen n aar rechtsleer
en rechtspraak ; dat de eisers uit het oog
verliezen d a t de aangehaalde rechtspraak
voorbijgestreefd is door artikel 29 vervat
in de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten ; dat de wetgever de vrederechter bevoegd heeft willen maken voor alle confiicten betreffende
de verhuring of bezetting van een hanrlAlRfnnrh; wHarvan het huurrecht een deel

zou uitmaken of die er samenhangend
mede is ; dat, volgens hun stalling, de
eisers titularissen zouden zijn van een
handelshuur betreffende het omoerend
goed waarin zij een cinema exploiteren ;
dat de betwisting betreffende de titel
van de bezetting van het handelsfonds
dus minstens sameJlhangend is met de
betwisting b etreffende een handelshuur ;
dat de vrederechter dus bevoegd was »
en de eisers veroordeelt om het h andelseigendom m et handelsfonds en aanhorigheden te verlaten op 1 november 1970
om de r eden dat de tussen de naa.mloze
vennootschap « Immofinancia » - in de
r echten va.n wie de verweerders sta.an en de eisers gesloten overeenkomst slechts
een bezetting ter b ede is en niet onder
toepassing valt van d e wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten,
te1·wijl, ee1·ste oncle1·deel, nu d e overeenkomst van 20 augustus 1964, waarbij
van de naamloze v ennootschap « Immofinancia » - in de rechten v an wie de
verweerders staan - het gebruik van
h et handelseigendom cinema « Metro »
met handelsfonds tegen betaling door
de eisers verkl·egen werd, volgens h et
vonnis geen handelshum·overeen komst is,
ma.ar een loutere bezetting ter bede, de
vordering tot geldigverklaring van de
opzegging dier overeenkomst en ontruiming geen vordering is die ingesteld is
op grand van de v erhuring van een voor
h and el b estemd onroerend goed noch een
daaraan verknochte vordering ontstaan
uit de huur van een h andelszaalr en darh alve de vrederechter onbevoegd is
(schending van de artikelen 1709 van het
Burgerlijk W etboek, 1 en 29 vervat in
de wet van 30 april 1951);
tweecle onde1·deel, de overeenkomst van
20 augustus 1964, waarbij tegen betaling
het gebruik van het hancl.elseigendom
cinema « Metro >> met het h andelsfonds
en de cinema exploitatie apparaten ter
exploitatie aan de eisers overgemaakt
werd, die ook de volledige opbrengst
mochten behouden, voor hen een daad
van koophandel was en d e vordering tot
opzegging van die overeenkom st, a l
betreft ze eveneens d e ontruiming der
pla.atsen, tot de bevoegdheid b ehoort van
de r echtb ank van koophandel, de eis door
de v erweerders in hun gedinginleidend
exploot geschat zijnde op meer dan
100.000 frank (sch ending van de artikelen 2, leden 1 en 2, 3, 1°, 12, 1°, 33, 37bis,
4°, 37te?· van de wet van 25 maart 1876,
1, 2, !eden 1, 2, 3 en 6, v an de wet van
15 december 1872 en 1, lid 1, van het
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1935);
deTde ondenleel, in alle geval, de verdering tot opzegging van de overeenkomst
van 20 a ugustus 1964, waarbij tegen
betaling het gebruik van h et h andelseigendom cinmna « Metro " met het handelsfonds en de cinema exploitatie app araten ter exploitatie aan de eisers overgemaakt werd, die ook de volledige opbrengst mochten behouden, tot de
bevoegdheid behoort van de rechtbank
van eer ste aanleg, al betreft ze eveneens
de ontruiming der plaatsen, de eis door
de verweerders in hun gedinginleidend
exploot geschat zijnde op meer dan
100.000 frank (schending van de artikelen 2, lid 1, 3, 1°, 8, 33, 37bis, 3o, e.n 37te?'
van de wet van 25 maart 1876), zodat
het vo.nnis d e in h et middel aangewezen
bepalingen geschonden heeft ) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu h et vonnis, zoals
blijkt uit h et antwoord op het eerste
middel, zijn beslissing niet steunt op
artikel 29 vervat in de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten,
het middel, in zover het de sch ending
van deze wetsbepaling inroept, van een
verkeerde uitlegging van het vonnis uitgaat en derhalve feitelijke grondslag
mist;
·
Wat het tweede en h et derde onderdeel
betreft :
Overwegende dat het vonnis beslist,
zoals uit het antwoord op het eerste middel blijkt, dat de vordering van de verweerders de uitzetti~•g van de eisers uit
zonder recht betrokke~1. plaatsen tot voorwerp heeft;
Overwegende d at artikel 12 van de wet
van 25 maart 1876, gewijzigd door artikel 4 van de wet Vall 3 juli 1956, onder
meer beschikt dat, onder voorbehoud van
de bij artikel 2, lid 2, of bij een bijzondere
bepaling aan de vrederechter toegekende
bevoegdheid, de r echtbanken van kbophandel hmmis nemen van de betwistingen
betreffende de daden die de wet voor
daden van koophandel houdt ;
Overwegende dat, luidens artikel 3, 1°
en 4°, lid 2, van de wet van 25 maart 1876,
de vrederechters kennis ~1emen in laatste
aanleg tot een waarde van 2.000 frank
en, in eerste aanleg, welk ook h et bedrag
van de vordering weze, van de vorderingen tot betaling van vergoeding voor
bewoning en tot uitzetting uit zonder
recht bewoonde plaatsen. 7.elf.o; incliAn

de titel betwist wordt; dat deze wetsbepaling een « bijzondere bepaling " is
in de zin van voormeld artikel 12 van
de wet van 25 maart 1876;
Dat de vrederechter derhalve, op grond
van deze wetsbepalingen, bevoegd is o1n
ke~rnis te nemen van een vordering tot
uitzetting uit zonder recht betrokken
plaatsen, zelfs indien de titel die betwist
wordt een handelskarakter heeft ; dat
deze bevoegdheid hem door de wet. toegekend word t welke ook de waarde v an
de vordering weze ;
D at het middel in deze onderdelen.
naar recht faalt ;
Over het derde en h et vierde middel
samen, afgeleid,

het denle, uit de schending van de artikelen 1107, 1134, 1319, 1320, 1322, 1709,
1720, 1723 , 1725, 1728, 1729, 1732, 1733,
1735, 1737, 1738, 1739 van h et Bmgerlijk
Wetboek, 1 van de wet van 30 april1951
op de handelshum·overeenkomsten 1net
het oog op de bescherming van het handelsfonds (afdeling IIbis van hoofdstuk II
van titel VIII van boek III van het
Burgerlijk Wetboek), 1, 2, leden 1, 2,
3 en 6, van de wet van 15 december 1872
bevattende titels I tot IV van boek I
van het Wetboek van koophandel, zoals
gewijzigd door de wet van 3 juli 1956,
en 97 van de Grondwet,
het vienle, uit de schending van de artikelen 1, 3, lid 1, 13, 14, 16 van de wet
van 30 april 1951 op de hand.elshumovereenkon1s·ten met het oog op de bescherming van het handelsfond.s (afdeling IIbis
van hoofd.stuk II van titel VIII van
boek III van h et Burgerlijk Wetboek),
1, 2, led.en 1, 2, 3 en 6, van de wet van
15 december 1872 bevattende titels I
tot IV van boek I van het W etboek van
koophandel, zoals gewijzigd door de wet
van 3 juli 1956, 1107, 1134, 1319, 1320,
1322, 1709 van het Bmgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doonlctt het vonnis de door de naamloze vennootschap " Imn1.ofinancia " in de rechten van wie de verweerders
staan - betekende opzegging van het
aan de eisers in gebruik gegeven handelseigendom met handelsfonds en aanhorigheden geldig en van waarde verklaart
en de eisers veroordeelt om de plaatsen
te verlaten op 1 november 1970 om de
reden dat de overeenkomst van 20 augustus 1964 geen handelshuurovereenkomst
is en een bezit ter bede geschapen heeft ;
« dat, om een huurovereenkomst van een
fY~TOT'PP.nlrA'YY'\CO+
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-851bet inzicht van q_e partijen client gezocht
te worden zoals het blijkt uit de bewoordingen zelf van de overeenkomst en de
omstandigheden die het afsluiten van de
overeenkomst omringden ; dat de Inogelijkheid van het bezit ter bede, zelfs van
een ldeinhandelsexploitatie, door de
rechtsleer ?anvaard wordt; dat de partijen echter de normale toepassing van
·de handelshuurwet niet mogen ontduiken
door een regelmatige handelsverhuring te
betitelen als overeenkomst ter bede ; dat
de kenmerken van de overeenkon~st ter
bede door de rechtspraak bepaald werden ; dat de afwezigheid van prijs, of de
bepaling van een minieme prijs, op de
afwezigheid van huurcontract wijst doch
dat het betalen van een bijna normale
tegenprestatie op zichzelf het karakter
v.an overeenkomst ter bede niet uitsluit .. . ;
dat de afwezigheid van duur van bet
contract, derwijze dat de eigenaar zich
het recht voorbehoudt op ieder ogenblik
over de z.a ak te kunnen beschikken, de
essentie uitmaakt van bet bezit ter bede ;
dat een zeer korte opzegging kan gelijkgesteld worden met het ogenblildcelijk
ter beschildcing houden van de eigenaars ;
dat de feitelijke verlenging van het bezit
zonder invloed is op het karakter van
bezit ter bede dat afhangt van de broosheid van bet toegestane recht waaraan
een einde kan gesteld worden op ieder
ogenblik ; dat er gevmmist werd dat zelfs
een bezit van 20 jaar niet noodzakelijk
op bet vervangen van het bezit ter bede
door een huurovereenkomst moet wijzen ... ; dat de omstandigheden waarin
het bezit werd toegestaa,n en het feit dat
de eigenaar een ernstige en belangrijke
reden heeft om zich niet te binden voor
een zekere termijn, determinerend zijn ;
dat het inzicht van partijen dus client
onderzocbt en tevens of, gezien de omstandigheden, dit inzicht ernstig en wettig
is, bij afwezigheid van ieder gedacht van
wetsontduiking ; dat ten deze de naamloze ve1mootschap « hnmofinancia " haar
inzicht maar a1 te duid.elijk te kennen
gegeven heeft; dat na herhaald te hebben
dat zij eigenares is geworden van een
handelseigendom ... met inbegrip van het
handelsfonds .. . vroeger eigendom van
de vennootschap in gemeenschappelijke
naam « W eduwe Caremans en Kii~deren "
.. . door de ondergetekenden CaremansCostermans bewoond en uitgebaat, zij er
de gevolgen van trekt : de ondergetekende
anderzijds moeten dit eigendom verlaten,
de exploitatie ervan stopzetten en het ter
vrije beschildcing laten van « Immofinancia" uiterliik op 21 augushis 1964 om

dan haar plannen te veropenbaren ;
« Financia" neemt zich voor dit eigendom,
vrij van alle huur, exploitatie, ingebruikneming en bewoning, hetzij verder te
verkopen geheel of gedeeltelijk, hetzij
later te verhuren of te verkopen, geheel
of gedeeltelijk, na er al dan niet verbouwingswerken aan te hebben laten uitvoeren, 1net het doel er een andere bestemming dan cinema-exploitatie aan te
geven, hetzij het zelf te exploiteren als
cinema of anderszins, zodat er op dit
ogenblik van een verhuring, met ex ploitatie van cinema door een derde, geen
sprake kan zijn ; dit vooropgesteld
zijnde en ingaande op het verzoek van
ondergetekende anderzijds (om hem van
dienst te zijn en het eigendom iets te
Iaten opbrengen) stemt « Financia >> er
in toe, tegen betaling ener forfaitaire
vergoeding van 17.000 frank op voorhand
te regelen, dit eigendom voor een periode
van een maand gaande van 22 augustus
1964 tot 21 september 19G4 in gebruik
te Iaten van ondergeschikte anderzijds.
Deze ingebruilmeming voor een duur van
een maand, welke volgens uitdrukkelijk
akkoord van beide partijen in genermate
een verhuring uitmaakt noch als dusdanig
lean worden aangezien of geinterpreteerd,
doch hoogstens als een soort zaakwaarneming geldt waarbij nochtans de ondergetekenden anderzi jds de valle verantwoordelijkheid van het in gebruik ~eno
men eigendom hebben ... en waarbij tegen
betaling van een maandelijkse forfaitaire
ver~oeding van 17.000 frank de volledige
opbrengst van het door hen in gebruik
genomen en geexploiteerde eigendom hen
toebehoort, lean eventueel van maand tot
maand verlengd worden op voorwaarde
dat : 1° de voorziene maandelijkse forfaitaire vergoeding van 17 .000 frank v66r
de 22e van iedere maand aan « Financia "
betaald weze ; 2° door geen enkele van
beide partijen aan deze overeenkomst
een einde wordt gesteld bij middel van
een aangetekend schrijven verstuurd., of
van een gerechtsdem·waardersexploot,
beteh;end - minstens 10 dagen v66r de
21e van de maand waarop de ingebruikneming op einddatum is gekomen ... ;
dat het inzicht van partijen op het ogenblik van het aangaan van de overeenkomst dus duidelijk was en dat de eisers
in hager beroep niet eenzijdig een overeenkomst ter bede kunnen omschakelen
in handelsverhuring ; dat er ook genoegzame bijzondere omstandigheden aan wezig waren om een terbeschikkingstelling ter bede te wettigen zonder enig
gedacht van wetsontduiking ; dat eerste

-852en tweede eisers in hoger beroep inderdaad geen enkel recht meer te doen gelden
hadden op het eigendom noch op het handelsfonds dat gerechtelijk verkocht geweest was ; dat « Immofinancia " dus had
mogen eisen dat zij de woning onmiddellijk verlieten en de exploitatie stopzetten ;
d at het dus door gunst was dat zij de
exploitatie mochten voortzetten voor een
onbepaalde tijd, zolang « Immofinancia »
niet een definitieve bestemming voor het
eigendom gevonden had ; dat zij het
reC'ht had gedm·ende deze wachttijd het
eigendom ter bede ter beschikking van de
bewoners en exploitanten ten tijde van
de verkoping te laten; dat deze laatsten
niet achteraf mogen komen verklaren dat ·
de aard zelf van de exploitatie van een
cinema contracten van lange dum· veronderstelt, vermits door de gedwongen
verkoping van het eigendom de normale
exploitatie niet kon doorgaan ; dat de
eisers dan geen 1Jjeuwe verplichtingen
konden aangaan dan met het risico dat
er op ieder ogenblik aan hun precair bezit
een einde kon worden gesteld ; dat het
trouwens kenschetsend is dat wanneer
de eisers vernemen dat er eindelijk gaat
terug verkocht worden, zij niet protesteren en de wens niet uitdrukken dat hun
beweerd handelshumTecht in de akte zou
herinnerd worden, maar integendeel beseffen dat hun exploitatie ten einde loopt
indien zij zelf niet lnumen terug aankopen; dat zij dan ook een aanbod uitlokken maar het niet kunnen aanvaarclen »,
tenvijl, cle1·cle miclclel, I 0 door het gesloten contract van 20 augustus I964 alsmede door de verlengingen van dat contract tot in I969, de naamloze vennootschap « Immofinancia » zich verbonden
heeft aan de eisers van maand tot maand
tegen betaling van een maandelijkse prijs
van I 7. 000 frank het genot te verschaffen
van het « handelseigendom zijnde cinema
« Metro » met twee verdiepingen, appartement en alle verdere aanhorigheden met
inbegrip van het handelsfonds, cinernaexploitatieapparaten, alsmede de erachter
gelegen garage op en met grond en hof »,
om te exploiteren, zodat de partijen daardoor een huurovereenkomst gesloten hebben (schending van de artikelen I709
van het Burgerlijk vVetboek en l van
de wet van 30 april I95I) ; 2° de vaststelling van een prijs van I7 .000 frank per
maand, op voorhand te regelen v66r de
22e van elke maancl, een huurprijs is
(schencling van artikel I728, 2°, van het
Burgerlijk Wetboek); 3° de clausule valgens welke de eisers « de volle verant..,.......,.,... ...... ,.....:~"'l;~l,..l.... "'~rl .... .,. ..... ,,
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men eigendom hebben zowel tegenover
« Financia » als t egenover derden » aan
de eisers verplichtiugen oplegt voortspruitende nit een contract van verhuring
(schending van de artikelen I720, I723,
I725, I728, I729, I732, I733, 1735 van
het Bmgerlijk Wetboek); 4° het bedingen
van een verlenging van de duur der overeenkomst van 20 augustus I964 van
maand tot maand, en bet laten voortduren van die verlenging tot I969, met het
voorzien van een opzegging om aan de
overeenkomst een einde te stellen in het
voordeel van be ide partijen, eveneens
bedingen van het huurcontract zijn
(schending van de artikelen I737, I738,
en I739 van het Burgerlijk Wetboek) ;
5° de overeenkomst van 20 augustus I964
derhalve een handelshuurovereenlwmst is
en het vom1.is deze kwalificatie geschonden heeft door ze te interpreteren als een
bezetting ter bede en de feiten dat bij het
sluiten van het contract van 20 augustus
I964 de naamloze vennootschap « Immofinancia » niet juist wist wat ze met het
eigendom ging doen en allerlei inzichten
had en de eisers tengevolge van de alsdan
gehouden gerechtelijke verkoop geen
rechten meer hadden op het eigendom
noch op het handelsfonds geen afbreuk
doen aan de kwalificatie van die overeenkomst als handelshuurovereenkomst en
geen voldoende motivering zijn om de
kwalificatie van handelshuurovereenkomst te verwerpen (schending van de
artikelen ll07, ll34, I3I9, I320, I322,
I709 van het Burgerlijk Wetboek, I van
de wet va11. 30 april I95I, I, 2, leden 1, 2,
3 en 6, van de wet van I5 december 1872
en 97 va11. de Grondwet); 6° het feit dat
de partijen vermeld hebben in de overeenkomst van 20 augustus 1964 geen
verhuri.ng te willen sluiten en dat het
een soort zaakwaarneming was, evenmin
iets afdoet aan de kwalificatie van de
overeenkomst door de rechter, die de
overeenkomst bepaalt volgens de afgesloten verbintenissen (schending van de
artikelen ll34, I3I9, I320, 1322, 1709
van het Burgerlijk W etboek, 1 van de
wet va11. 30 april 1951 en 97 van de
Grondwet), zodat het bestreden vonnis
de in het middel aangewezen bepalingen
geschonden heeft :
en te1·wijl, vie1·cle rniclclel, ee1·ste oncle1·cleel,
door het contract van ~0 augustus 1964
alsmede door de verleugingen van dat
contract tot in I969, de naamloze vennootschap « Immofinancia » zich verbonden heeft aan de eisers van maand tot
maand tegen betaling van een maande1 ~~ 1,....,...'"'
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....,... 853 te verschaffen van het " handelseigendom
zijnde cinema " Metro » met twee verdiepingen, appartement en alle verdere
aanhorigheden met inbegrip van het
handelsfonds, cinema-exploitat;eapparaten, alsmede de erachter gelegen garage
op en met grand en hof n, om te exploiteren, en tengevolge van de dwingende
aard van de wetgeving op de handelshuurovereenkomsten deze overeenkomst een
handelshuurovereenkomst is ongeacht
welke kwalificatie de partijen eraan gegeven hebben of welk ook hu.n inzicht was,
zelfs van precariteit (schending van de
artikelen 1134, 1319, 1320, 1322, 1709
van het Burgerlijk W etboek, 1 van de
wet van 30 april 1951, 1, 2, leden 1,
2, 3 en 6, van de wet van 15 december
1872 en 97 van de Grondwet);
tweede onde1·deel, 1° het bepalen door
de overeenkomst van 20 augustus 1964
van de duur op 1 maand en de verlenging
ervan, door het contract in principe voorzlen, tot oktober 1969, h etzij gedurende
5 jaar en 1 maand, een inbreuk zijn op
de dwingende duur van 9 jaar inzake
handelshuurovereenkomsten en het dwingend recht van de eisers op de aanvraag
tot huurhernieuwing en een ongeoorloofde
ontduiking van de wet uitmaken (schending van de artikelen 3, lid 1, 13 en
14 van de wet van 30 april 1951); 2o de
redenen door de naamloze vennootschap
" Immofinancia » bij het sluiten van h et
contract van 20 augustus 1964 ingeroepen
en door het vonnis in aanmerking genamen mn zogezegd een precair contract af
te sluiten, namelijk " dit eigendom, vrij
van alle huur, exploitatie, ingebruikneming en bewoning, h etzij verder te verkopen geheel of gedeeltelijk, na er a l dan
niet verbouwi11.gswerken aan te h ebben
laten uitvoere.'l, met het doel er een
andere bestemmi11.g dan cinema-exploitatie aan te geven, hetzij het zelf te exploiteren als cinema of a.n derszins, zodat er
op dit ogenblik ·van een verhuring, met
exploitatie van cinema door een derde,
geen sprake kan zijn », in werkelijkheid
motieven van weigering van huw·hernieuwing zijn, die derhalve niet dienstig
kunnen zijn noch aangewend kunnen
worden om het toepassingsgebied van
de wet van 30 april 1951 te beperken
(schendu1.g van de artikelen 1 en 16 van
de wet van 30 april 1951);
de1·de onde1·deel, de vaststelling van het
feit dat de huurverlengingen van 1 maand
door de partijen gedw·ende 5 jaar en een
maand gesloten werden tegenstrijdig is
met de bewering van het vonnis dat de
UarftiiAn flA s:lJu•rJ
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veranderen daar deze verle11.gingen
JWSt aantonen dat deze zogezegde precariteit een fictief karakter heeft en een
ontduiking van de wet is en het vonnis
dus eveneens op tegenstrijdige en duistere
motieven steunt (schending van de artikele11. 97 van de Grondwet, 1 en 3, lid 1,
van de wet van 30 april 1951 en 1709 van
het Burgerlijk W etboek) :
Overwegende dat h et vonnis soeverein
in feite vaststelt, op grand van de bedingen van de overeenkomst en van de omstandigheden waarin deze laatste gesloten
werd, dat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen is geweest, zonder
enige gedachte van wetsontduiking,
slechts een recht van bezetting ter bede
van het in gebruik gegeven goed tot stand
te brengen, ter uitsluiting van elke huurovereenkomst en meer bepaald van elke
handelshuurovereenkomst ;
Overwegende dat het vonnis, om te
beslissen dat de overeenkomst niet als
huurovereenkomst client aangemerkt te
worden, enerzijds op de bedu1.gen wijst
waarbij het gebruik van het goed a ileen
voor een termijn van een maand wordt
toegestaan, met mogelijke verlengmg van
maand tot 1naand, en waarbij een zeer
korte opzeggingstermijn van tien dagen
wordt bepaald; dat het vonnis anderzijds
de bijzondere omstandigheden aanhaalt
well~e aanwezig waren bij het sluiten van
de overeenkomst van bezetting ter bede
en welke deze overeenkomst wettigden
zonder enige gedachte van wetsontduiking;
Overwegende dat het vonnis in verband
met ueze vaststellingen er verder op
wijst dat « de afwezigheid van duur van
het contract derwijze dat de eigenaar
zich het recht voorbehoudt op ieder
ogenblik over de zaak te kunnen beschikken, de essentie uitmaakt van het bezit
ter bede ; dat een zeer korte opzegging
kan gelijkgesteld worden met het ogenblikkelijk ter beschikking houden van de
eigenaar » en clat « de feitelijke verlenging
van het bezit zonder invloed is op het
karakter van bezit ter bede dat afhangt
van de broosheid van het toegestaan
recht waaraan op ieder oge.nblik een
einde kan gesteld worden » ;
Overwegende dat het vonnis, op grand
van bovenvermelde vaststellingen en
redenen, beslist, zonder een van de in
het middel vermelde wetsbepalingen te
schenden, dat de betwiste overeenkomst
geen huuroveree.nkomst e'l. meer bepaald
geen handelshuurovereenkomst is ;
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-854telijk aanneemt d at de tussen partijen
geldende overeenkomst geen hanclelshuurovereenkomst is en ' dat zij zonder
enige gedachte van wetsontduiki:ng gesloten werd, het ook wettelijk beslist dat
deze overeenkomst niet onder toepassing
valt van de wet van 30 april 1951 op de
handelshum·overeenkomsten, niettegenstaande h et dwingende karakter van die
wet·
D~t de middelen derhalve niet kunnen
aangenon1.en worden ;
Over h et vijfde .middel , afgeleid uit de
schending van de artikelen 1122; 1319,
1320, 1322, 1717 vm1. het Bmgerlijk Wethoek, 10 en 11 van de wet van 30 april
1951 op de handelshum·overeenkomsten
met het oog op de beschenning van het
h andelsfonds (afdeling IIbis van hoofdstuk II van titel VIII van ho ek III van
h et Bmgerlijk Wetboek),
doonlat het vonnis de door de naamloze
vennootschap " I1mnofu1.ancia » - in de
rechten van wie de verweerders staan betekende opzegging van het aan de
eisers in gebruik gegeven en verhuurde
handelseige11.dom met handelsfonds en
aanhorigheden geldig en van waarde v erklaart en de eisers veroordeelt o1n de
plaatsen te verlaten op 1 november 1970,
om de reden dat de eerste twee eisers
erkennen dat de exploitatie van de
cinema in feite door derde eiseres wordt
gedaan die geen partij was in de oorspronkelijke overeenkomst en zij niet
aanduiden hoe de huuroverdracht regelm atig zou geschied zijn en hoe derde
eiseres enige rechten uit de overeenkomst
zou kunnen putten en « h et zeer restrictief
cont ract tussen « Immofuiancia » en de
consorten CaTemans iedere overdracht
aan een derde, weze h et een p ersonenv ennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan eerste eiser zaakvoerder
zou zijn, uitsloot; clat de eenzijdige betaling door de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid aan deze
laatste geen rechten heeft kunnen geven ;
dat een betaling ook door mandataris
mag geb euren of zelfs door een derde ;
dat derde eiseres in hoger beroep dus geen
enkel recht kan putten uit de litigieuze
overeenkomst en dat de eerste twee eisers
geen rechtmatig belang meer hebben in
het bezit dat zij op onregelmatige wijze
aan een derde overdroegen; dat in billijkheid de eisers ook niet kunnen beweren
bedrogen te zijn geweest door een overeenkomst die herhaaldelijk bevestigde
~at zij geen huurrechte~ ko1~d.?n ki;ijgen;

mogelijk geweest, dan nog de eigenaar
het r echt had opzegging te geven tegen
het ei!lde vall het triennaat (maandelijkse
opzeggiJlg voorzien zijnde) ell de eisers
dus reeds hadden kunnen opgezegd worden zelfs bij toepassi11g van de wet van
30 april1951 tegen 31 augustus 1969; dat
de nieuwe koper, ook luachtens artikel1 2
der wet opzegging kon betekenen van
een jaar »,
te1·wijl 1° d e overeenkomst van
20 augustus 1964 geen verbod van afstand van huur noch van onderverhuring
voorziet en dm·halve de twee eerste eisers
gerechtigd waren onder te verhm·en of
de huur af te staan aan derde eiseres
krachtens artikel 1717 van het Bmgerlijk
W etboek en zonder de bijzondere rechtspleging bepaald door artikel 10, vervat
in de wet van 30 april 1951, te moeten
volgen en de eisers derhalve hun bezit
!liet onregelmatig hebben overgedragen
(schending van de artikelen 1122, 1717
van het Bmgerlijk Wetboek ell 10 vervat
in de wet Vail 30 april 1951); 2° het vonnis, door t e beslissen dat h et zeer r estrictief karakter van de overeenkomst van
20 augustus 1964 iedere overdracht aan
een der·de uitsluit, de bewijski·acht van
die overeenkomst miskent, daar deze
laatste geen verbod van overdracht voorziet, en dit totaal verbod van overdracht
daarbij nietig is (schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Bmgerlijk
Wetboek, 10 en 11 vervat ill de wet van
30 april 1951); 3° de eerste twee eisers
in alle geval r echtmatig belang bleven
hebben bij de bestrijding van de geldigverklaring van de opzegging van de overeenkomst van 20 augu stus 1964, al zouden ze d eze onrechtmatig overgedragen
hebben, daar ze hoofdelijk gehouden
bleven voor alle v erplichtingen der verhuring tegenover de verweerders en eveneens instaan voor het naleven van htnl
verbintenissen tegenover derden (schending van de artikelen 11, III, vervat
in de wet van 30 april 1951, 1146, 1147
en 1149 van het Bmgerlijk W etboek);
4o de b eschouwingen van het vmmis
volgens welke in billijkheid de eisers niet
zouden b edrogen zijn d aar in het geval
ener veronderstelde handelshtuuovereenkomst er opzegging had kunnen gegeven
worden n a 3 jaar of binnen het ja.ar na
de vervreemding geen afdoende motieven
zijn, te meer daar dergelijke opzeggingen
niet gegeven werden, en de driejaarlijkse
opzegging in het contract niet voorzien
was zoals het vomlis zelf vaststelt en zij
niets kunnen afdoen aan de toepassing
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eenkomst schenden (schending van de
artikelen 97 van d e Grondwet, 3, lid 5,
12, v ervat in de wet van 30 april 1951,
1319, 1320 en 1322 van het Burger lijk
Wetboek), zodat h et vonnis de in het
middel aangewezen b epalingen geschond en h eeft:
Overwegende dat het vonnis, na wettelijk b eslist te hebben dat de overeenkomst
geen huurovereenkomst is, de wetsbepalingen b etreffende d e overdracht van
huur- en h a,ndelshuurovereenkomsten, en
d e onderverhuring, niet heeft kunneJ1.
schenden;
Overwegende dat het vonnis, op grond
v an een soever eine b eoordeling van de
b edoeling van de partijen, beslist dat
h et r estrictief karakter van de overeenkomst iedere overdracht aan een derde
uitsluit;
Dat het vonnis zijn b eslissing aldus
wettelijk r ech tvaardigt en, bij afwezigh eid van ieder b eding b etr effende de
overdracht aan een d erd e, de bewijskracht
van de overeenkomst niet miskent;
D at voor h et overige het middel tegen
overtollige redenen van h et vonnis is
gericht en bij gebrek aan b elang niet ontvankelijk is ;
Om die red enen, verwerpt d e voorziening; veroordeelt de eisers in d e kosten .
30 april 1971. - 1e kamer. - TToo?··
zitte?·, de H. Rutsael't, raadsheer waarnemend voorzitter. TTe?·slaggeve1·, de
H. Meeus . Gelijklttidende conclttsie,
de H. Krings , a dvocaat-gen eraal. Pleite1·s, de HH. Houtekier en F aures.
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VOORZIENING

3 mei 1971.

IN

CASSATIE.

TERlVIIJN . STRAFZAKE N . VONNIS
VAN DE CORRECTIONELE RECHTBA NK
WAARBIJ NIET-ONTVA:t-.TKELIJK WORDT
VERKLAARD HET HOGER BEROEP TEGEN
EEN BESLISSING DIE DE ZAAK TOT EEN
LATERE DATUlli VERDAAGT . VoOR·
ZIE N ING IN CASSATIE v66R DE EIND·
BESLISSING. NIET ONTVANKELIJK·
HElD.

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening in
cassatie v661· het eindvonnis inqesteld

tegen een vonnis van de co1-rectionele
1'echtbank, dat zich e1·toe bepe~·kt het
hoge1· bemep tegen een beslissing van
cle politie?'echtbank, die cle zaak tot een
late1·e datum ve1·daagt, niet-ontvankelijlc
te ve1·klm·en (1) (2) . (Sv., a rt. 416.)
(VERHAEREN).
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 janua.r i 1971 in hoger
b eroep gewezen door de Correctionele
R echtbaJlk t e Brussel ;
Overwegende d a t h et vonnis er zich
toe b ep erkt eisers hoger beroep nietontvankelijk t e v erklaren tegen h et b e roepen vonnis dat de zaak tot een volgende terechtzitting v erdaagde ;
Overwegende d at zodanige beslissing
geen eindbeslissing is in de zin v an
artikel 416 v an h et \Vetboek van strafvordering en geen uitspraak doet over
een geschil inzak e b evoegdheid ;
Dat dientengevolge d e voorziening
voorbarig en derhalve ni et ontvankelijk
is ;
Om die r edenen, v erwerpt d e voorziening ; v eroordeelt eiser in de kosten .
3 mei 1971. 2e kamer . TTooTzitte?·, de H . Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. TTe1·slaggeve1·, de
H. Trousse. Gelijlcltddencle conclttsie,
de H . Dumon, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Rousseaux (van de balie
bij h et Hof v an beroep te Brussel) .

2°

KAMER. -

3 mei 1971.

1° RECHTERLIJK

GEWIJSDE.

STRAFZAKEN . - BURGERLIJKE RECRTS·
VORDERING. BESLISSING VAN DE

(1) Cass., 14 april 1970 (A1-r. cass., 1970,
biz. 742).
(2) Over de ontvankelijkheid va n h et hoger
beroep tegen een vonnis dat zich niet ertoe
b eperkt d e zaak tot een Ia t ere datum te ver·
dagen, raadpiege m en cass., 22 juli 1970
(An·. cass., 1970, biz. 1029) en d e noten onder
dit arrest.
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EERSTE RECHTER WAARBIJ DE BE·
KLAAGDE WORDT VEROORDEELD WE·
GENS HELING VAN ROERENDE VOOR·
WERPEN TEN NADELE VAN BEPAALDE
PERSONEN EN VAN ANDERE, NIET
GEIDENTIFICEERDE SLACHTOFFERS. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING NIET
GEGROND VERKLAARD. - HOGER BE·
ROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
RECHTER
ALLEEN ONTVANKELIJK. IN HOGER BEROEP DIE BESLIST DAT
DEZE RECHTSVORDERING GEGROND IS
Ol\1DAT RET BEWEZEN IS DAT DE BUR·
GERLIJKE PARTIJ EEN VAN DE SLACHT·
OFFERS IS WAARVAN SPRAKE IN DE
DOOR DE EERSTE RECHTER BEWEZEN
VERKLAARDE TELASTLEGGING. - GEEN
l\1JSKENNING VAN RET GEWIJSDE.

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. RECHTSVORDERING VOOR
RET STRAFGERECHT GEBRACHT.- BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER
WAARBIJ DE BEKLA,AGDE WORDT VER·
OORDEELD vVEGENS HELING VAN ROE·
RENDE VOORWERPEN TEN NA,DELE VAN
BEPA,ALDE PERSONEN EN VAN ANDERE,
NIET GEIDENTIFICEERDE SLA,CHTOF·
FERS . - BURGERLIJKE RECHTSVORDE·
RING NIET GEGROND VERKLAARD. 0NTVANKELIJK HOGER BEROEP VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ ALLEEN. RECHTER IN HOGER BEROEP DIE BE·
SLIST DAT DEZE RECHTSVORDERING
GEGROND IS OlVIDAT RET BEWEZEN IS
DAT DE BURGERLIJKE PARTIJ EEN VAN
DE SLACHTOFFERS IS WAARVA.N SPRAKE
IN DE DOOR DE EERSTE RECHTER BEWE·
ZEN YERKLAA,RDE TELA,STLEGGING. WETTELIJKHEID.

1° en 2° T¥annee1· de ee1·ste ?'echte?', net een
beklaagde te hebben vemo1·deeld wegens
heling vctn ?'Oe?·ende voo1·we7·pen, die
bed1·ieglijk zijn weggenomen ten nadele
van bepaalde pe1·sonen en van ande1·e,
niet ge'iclentiticeenle slachtotfe?'S, de
?'echtsvonle?·ing vcm een lnw-ge?'lijlce pcwtij niet- gegmnd heejt ve1·lclaanl omclat
het niet bewezen was dat cleze belclaagcle
zich schulcl·ig had gemaalct aan de hem
do01· cleze pm·tij venveten heling van de
voonvmpen, lean de ?'echte?' in hager
bemep, bij wie een ontvanlcelijlc hoge1·
be1·oep van deze b1t?·ge7'lijlce pm·tij alleen
aanhangig is, wettelijlc beslissen, met
name zonde?' het gezctg van gewijscle van
de alchts op de stmjvonle1·ing gewezen
beslissing te mislcennen, dat deze bu?'·
ge?·lijlce ?'echtsvo?·cle?·ing gegmnd is omdat
de eise1· in ho ge?' bemep een van de
Qlnrol1tn flo'I'Q

'i .Q

'Hrt.IJ?.

rlP.

hP.Z?:na

1/Jfl,n.?'1Jrt.n

sp1·alce was in de clo01· de ee1·ste 1·echter
bewezen ve?·lclaa?·de telastlegging (1).
(GOLDSCHTEIN, T. « THE WORLD MARINE
A,ND GENERAL INSURA,NCE LIMITED
C0111PA,NY », NAA,l\1LOZE VENNOOTSCHAP
« LE PHENIX BELGE », « ENGLISH A.ND
Al\1ERICAN INSURANCE C0111PANY Lll\11·
TED ,, VAN SCHOOR EN KETTER.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 14 januari 1971 door bet Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Overwegende dat de bestreden beslissing tegeJl eiser geen veroordeling uitspreekt;
Dat eiser overigens niet bevoegd is om
zich in cassatie te voorzien tegen de
beslissing op de strafvordering die tegen
een medebeklaagde is ingesteld ;
Dat derhalve de voorziening niet ontvankelijk is ;

II. In zover de voorzien.ing gericht is
tegen de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderi11gen :
Overwegende enerzijds dat eiser niet
bevoegd is om zich in cassatie te voorzien
tegen de beslissingen die gewezen zijn op
de burgerlijke rechtsvorderingen tegen
medebeklaagden gericht en die geen veroordeling te zijnen laste uitspreken ;
Overwegende anderzijds dat het arrest,
rechtdoende op twee burgerlijke rechtsvorderingen ingesteld tegen eiser, beslist
dat de ene niet gegrond is en dat de
andere, door de verweerster « The World
Marine and General Insurance Co1npany
Liinited » ingesteld, wel gegrond is;
Overwegende dat de voorziening slechts
ontvankelijk is in zover zij betrekking
heeft op deze laatste beslissing ;
Over beide eerste middelen samen,

het ee1·ste hieruit afgeleid dat het hof
van beroep geoordeeld heeft dat eiser de
juwelen door de medebeklaagde Fiola
ten nadele van Christiane Davidis gestolen, had geheeld, aanneme11de dat dit
(1) Raadpl. cass., 9 december 1957 (Bttll.
en PASIC., 1958, I, 372), 17 november 1965
(ibid., 1966, I, 371) en 12 november 1966
lA?'?'. cass .. 1967. biz. 350).

···· I

-857feit impliciet begrepen was in de telastlegging IX-N welke « een groot aantal
juwelen ten nadele van niet gei:dentificeerde personen , betrof,
tenvijl daarentegen de benadeelde blijkens de bewoordingen van de telastlegging G-25 gei:dentificeerd was, zodat er
tegenstrijdigheid bestaat tussen de redenen en de tegen eiser aangevoerde telastlegging;
het tweede hieruit afgeleid dat het hof
van beroep de tegen eiser aangevoerde
telastlegging heeft menen te kunnen
veranderen,
. te1·wijl het beroepen vonnis met betrekking tot zijn strafrechtelijke beschikkingen kracht van gewijsde ?ad verkregen,
vermits de openbare partlJ en e1ser geen
hoger beroep hadden aangetekend tegen
het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Doornik, zodat het hof van
beroep ten onrechte gezegd heeft dat de
eiser zich over de feiten verdedigd heeft,
aangezien de strafwet r eeds definitief
toegepast was op de strafbare feiten :
Overwegende enerzijds dat de beklaagde Fiola voor de Correctionele
Rechtbank te Doornik onder meer werd
vervolgd om, in de omstandigheden van
tijd en plaats vermeld in de dagvaarding,
verschillende juwelen alsook Belgisch en
vreemd geld door middel van braak,
inklimming of valse sleutels ten nadele
van Christiane Davidis bedrieglijk te
hebben weggenomen (telastlegging G-25);
Dat anderzijds aan eiser verweten werd
talrijke roerende zaken van in de dagvaarding gei:dentificeerde personen te
hebben geheeld, a lsm.ede een groot aantal
juwelen ten nadele van niet gei:dentificeerde personen (telastlegging IX-N);
Overwegende dat eiser, wegens de feiten overgenmnen uit deze telastlegging,
tot gevangenis- en geldstraffen is veroordeeld;
Overwegende dat de eerste rechter op
de bmgerlijke rechtsvordering door de
verweerster « The World Marine and
General I nsm·ance Company Limited ,
ingesteld tegen de eiser beslist had dat
die rechtsvordering niet gegrond was
« daar het bewijs niet geleverd is dat deze
(eiser) de juwelen waarvoor schadevergoeding wordt g~vorderd, zou geheeld
hebben,;
Overwegende dat, op het hoger beroep
door genoemde verweerster ingesteld, het
bestreden arrest b eslist dat de rechtsvordering van laatstgenoemde gegrond is,
daar « het vaststaat dat Goldschtein de
door de burgerlijke partij aangeklaagde

feiten heeft gepleegd ; dat deze feiten
impliciet zijn begrepen !n de telastlegging IX-N van de dagvaarding, die zeker
niet beperkt is tot de feiten als voorbeeld aangehaald na de woorden « onder
meer » )>;
Overwegende dat de persoon benadeeld
door de heling die verweerster had ingeroepen ter staving van h aar rechtsvordering, gewis in de telastlegging G-25
gei:dentificeerd werd, maar dat deze
telastlegging betrekking had op het misdrijf van diefstal dat tegen de medebeklaagde Fiola werd aangevoerd ;
Dat het eerste middel zich aldus ten
onrechte beroept op een tegenstrijdigheid
in de redenen van de bestreden beslissing ;
Overwegende dat uit het voorafgaande
blijkt dat het bestreden arrest, op het
hoger beroep van verweerster, enkel heeft
beslist dat de feiten waarop deze haar
rechtsvordering steunde, begrepen waren
in die welke bedoeld waren in de telastlegging wegens heling waarvoor eiser op
de strafvordering door de eerste rechter
werd veroordeeld, en dat derhalve genoemde bmgerlijke rechtsvordering gegrond was;
Dat de middelen feitelijke grondslag
missen;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat het arrest niet heeft geantwoord op
de middelen door eiser bij conclusie aangevoerd, en over het vierde middel,
hieruit afgeleid dat het arrest niet heeft
geantwoord op het middel stem1ende op
de schending van de wet van 15 juni 1935
betreffende het gebruik der talen in
gerechtszaken :
Overwegende dat deze middelen wegens hun onduidelijkheid niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten
3 mei 1971 2e kamer :.___ VooT zitte1', de H Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter Ve1·slaggeve1·, de
H. Closon. Gelijlclttidende conclttsie,
de H. Dumon, advocaat-genera.al. -Pleite7'S, de HH. Maquet en Pinget
(heiden van de balie bij het Hof van
beroep te Brussel).
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1° CASSATIEMIDDELEN. -
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ZAKEN.- MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP DE RECHTSPLEGING
VOOR DE EERSTE RECHTER. MIDDEL
VR-E EJ\ID AAN DE BEVOEGDHEID.
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

2°

VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN. VEROORDELEND AR REST . BEVEL TOT 0Nl\1IDDELLIJKE
AANHOUDING. VOORZIENING 'l'EGEN
DE VEROORDELENDE BESCHIKKING VERWORPEN. VOORZIENING TEGEN HET
BEVEL TOT ONJ\UDDELLIJKE AANHOUDING ZONDER BELANG.

Overwegende dat, wegens de verwerping van de voorziening tegen de vei·oordeling, deze in kracht van gewijsde is
gegaan; dat clerhalve de voorziening
gericht tegen het bevel tot onmiddellijke
aanhouding geen belang meer oplevert ;
Om die r edenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
3 mei 1971. 2e kan1.er. Vom·zitte?', de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Closon. Gelijkluidende conclusie,
de H. Dumon, advocaat-generaal.

1° N iet ontvankelijlc is het middel dat

v1·eemd is acm de bevoegdheicl, niet wenl
ove1·gelegcl aan de Techte?' in hoge1· bm·oep
en enlcel bet1·elcking heejt op de ?'echtspleging voo1· cle ee1·ste ?'echte?' ( l).
2 ° I ndien de ve1·oonleelde zich in cctssatie

heeft voo1·zien te gen een ve?·oo1·delend
an·est ~cam·b~i z1:jn onmiclclelUjke aanhottcling wonlt bevolen en, ten gevolge
van de ve1·we1·ping van de voo1·ziening
tegen de ve?"Oonlelencle beschilcking, deze
in lc?·acht va.n gewijsde is gegaan, leveTt
de voo1·ziening tegen het bevel tot onmiddellijlce aanhouding geen belang m ee1·
op (2).
(BERTHOLET).
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; Gelet op h et bestreden
arrest, op 16 februari 1971 door het Hof
van b eroep te Brussel gewezen ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de veroordelertde beslissin.g :
Overwegende dat eiser in zijn verzoekschrift hetzij midclelen aanvoert die
vreemd zijn aan de bevoegdheid en enkel
op de rechtspleging voor de eerste rechter
betrekking h ebben, hetzij b eweert dat
de feitenrechter de feitelijke omstandigh eclen van cl.e zaak slecht heeft beoordeelcl;
Dat de middelen niet ontvankelijk zijn ;
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvorn1.en. in acht zijn gen01nen en de
beslissing overeenkmnstig de wet is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen h et bevel tot omniddellijke aanhouding:
(1) Cass., 15 december 1970, su.1n·ct, biz. 387 .
1?.\ f1o•• .. fl R.nl'il 1 ()71. 8tt1J1'(t , biz. 754,
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HOGER BEROEP. STRAFZAKEN.
EENPARIGHEID. VONNIS VAN DE
POLITIERECE.TBANK WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD WEGENS EEN l\USDRIJF EN WORDT VRIJGESPROKEN WEGENS EEN ANDER 1\iiSDRIJF.
-HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE.- CORRECTIOl\TELE RECHTBANK WAARBIJ RET EERSTE l\HSDRIJF
NIET BEWEZEN WORDT VERKLAARD EN
DE BEKLAAGDE WEGENS HET TWEEDE
MISDRIJF WORDT VEROORDEELD.
EENPARIGREID VEREIST.

Inclien een vonnis van de politie1·echtbank
de beklaagde wegens een miscl?·ijf heeft
ve?'oordeeld en hem wegens een ancle1·
misd1·ijj heejt V?'ijgesp?'Olcen, mag de
CO?'?'ectionele 1·echtbank die, op het hoge1·
beroep van het O]Jenbaa1· ministe1·ie en na
de inwe?·lcingt?·ecling van cwtikel 211bis
van het Wetboelc van st?·afvonlering, het
ee1·ste misd1·ijj niet bewezen ve?·lclaa?·t en
de belclaagde wegens het tweede miscl?·ijj
ve1'0onleelt, cleze veToonleling alleen ttitsprelcen met eenpa?"ige stemmen van z~jn
leclen, zeljs inclien zij de stmj van de
ee1·ste ?'echte?' niet ve1·zwcta1't (3). (Wet
van 10 oktober 1967 houdende het
Gerechtelijk vVetboek, a.r tikel 149 van
de w.ijzigende bepalingen, neergelegd
in artikel 3.)
(PROCUREUR
DES
KONINGS
BIJ
DE
RECHTBANK VAN EERSTE 1\ANLEG TE
LUIK, T. PAQUAY EN DESSART .)

(3) Raadpl. cass., 1 juni 1959 (Bitll. en
PASIC., 1959, I, 9fl6}.

f

859 ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 februari I 97l in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;

zitte1·, de H . Perrichon, raadsheer waa.r nemend voorzitter. Ve1·slaggcve1·, de
H. Capelle. Gelijklttidende conclusie,
de H. Duman, advocaat-generaal.

Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 2llbis van het Wetboek
van strafvordering :
Overwegende dat krachtens artikel 2llbis van het Wetboek van strafvordering de correctionele r echtbank, om
in hoger beroep een veroordeling uit te
spreken wegens een misdrijf waarvan de
beklaagde door d e politierechtbank is
vrijgesproken, 1net eenparige stemmen
van zijn !eden -uitspraak moet doen ;
Overwegende dat h et bestreden vonnis,
rechtdoende in hoger beroep, de verweerder D essart veroordeelt tot 20 frank
geldboete, vermeerderd m et d e opdeciemen, alsmede tot drie dagen vervangende
gevangenisstraf wegens overtrading van
de artikelen I2 en 25, 2, c van het wegverkeersreglement, t erwij l verweerder,
vervolgd wegens overtredingen van genoemde artikelen en bovendien van de
artikelen 2I, I en 27, I , lid 2, van genoemd
reglement, door d e politierechtbank tot
dezelfde straf werd veroordeeld op grand
van d e voornoemde artikelen I2 en 27,
I , lid 2;
.
Dat d e correctionele rechtbank, die
aldus de vrijspraak door de eerste rechter
wegens overtrading van artikel 25, 2, c,
hervormt, zonder vast te stellen dat de
veroordeling die zij deswege uitspreekt,
met eenparigheid van stemmen is geveld,
de in het middel vermelde wetsbepaling
heeft geschonden, hoewel zij d e straf van
de eerste rechter niet heeft verzwaard ;
En overwegende voor het overige dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven r echtsvormen in
acht zijn genom.en en d e b eslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die r edenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het, rechtdoende
op de strafvordering ingesteld tegen de
verweerder Dessart, ... ; verwerpt d e
voorziening v oor h et overige; beveelt d at
van dit arrest 1nelding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; laat de kosten van
de voorziening ten laste van de Staat ;
verwijst de a ldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting
houdende in hager b eroep.
~

rn P.i

l Q7l
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I o VONNISSEN EN ARRESTEN.

STRAFZAKEN.- D EBATTEN OP TEGENSPRAAK. - BESLISSING LATER UITGE SPROKEN BUITEN DE TEGENWOORDIGHEID VAN DE BEKLAAGDE . - BESLISSING NIETTEJIUN OP TEGENSPRAAK GEWEZEN.
2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
TERiVIIJN. VONNIS OP TEGENSPRAAK VAN DE POLITIEREOHTBA1'.'1L HOGER BEROEP VAN DE VEROORDEELDE.- WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ARTIKEL 203.

3° HOGER BEROEP. - STRAFZA,KEN .
- 0VERJ\iA.OHT WAARDOOR DE VEROORDEELDE VERHI NDERD IS BINNEN DE
WETTELIJKE TERJIHJN HOGER BEROEP
IN TE STELLEN. ~ BEOORDELING DOOR
DE FEITENREORTER.
4° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - MIDDEL VREEJ\iD AAN DE
BESTREDEN BESLISSING. - NIET ONT VANKELIJK JIUDDEL.
I 0 De omstandigheid dat de beslissing in

st1·ajzalcen, na debatten op tegenspmak,
buiten de tegenwoo1·digheid van de beklaagde woTdt ttitgesp1'0ken op het eincle
van dezeljde te1·echtzitting of op een
late1·e te1·echtzitting, neemt niet weg dat
het een vonnis op tegenspmak is (I).
2° Het hoge1· be1·oep van de ve1·oo1·cleelde

tegen een vonnis op tegenspmalc van cle
politie1·echtbanlc moet, op st1·afje van
nietigheid, woTclen ingestelcl binnen de
tennijn bepaald doo1· a1'tilcel 203 van
het Wetboek van stmjvo1·cle1'ing (2).
(Sv., art. 174 en 203.)
Cass., 22 oktober 1945 (Btt.ll. en PAsrc.,
I, 251); r aadpl. cass., 3 mei 1965 (ibid. ,
I, 928) .
R aadpl. cass., 13 mei 1941 (Bttll. en
PASIC., 1941 , I, 182); 22 oktober 1945 (ibid.,
1945, I, 251) en 19 oktober 1964 (ibid., 1965 ,

(1)
1945,
1965,
(2)
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3° De jeiten?·echte?· beo01·deelt op onaantastba?'e wijze of de ve?·oo?'deelde zich in
een geval van ove1·macht bevond wact?'doo?'
hij ve1·hinde1·d we1·d binnen de wettelijke
te1·mijn hoge1· be1·oep in te stellen tegen de
beslissing van de ee1·ste ?'echte?' ( 1).
4° Niet ontvankelijk is het middel dat
V?'eemd is aan de best1·eden beslissing (2).
(KREPER.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 1 februari 1971 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van eisers rechten van verdediging,
do01·dat de beslissing van de Politierechtbank te Lu.ik niet in zijn tegenwoordigheid is uitgesproken ; hij ter t erecht zitting van die rechtbank is verschenen
in staat van hechtenis om een andere
reden, onmiddellijk na de debatten naar
de wachtpost is teruggebracht en van de
tegen hem uitgesproken veroordelingen
pas bij de tenuitvoerlegging van de sl:.raffen kem1is heeft gekregen ; hij onmiddellijk hoger beroep heeft ingesteld, maar
de rechtbank van hoger beroep niettemin
verklaard heeft dat het te laat was ingediend; dat de magist.raat van het openbaar ministerie bij die rechtbank niet
heeft laten onderzoeken of eiser bij de
uitspraak van het vonnis in eerste aanleg aanwezig was :
Overwegende dat het. vonnis van de
Politierechtbank te Luik dd. 30 september 1970 vaststelt dat een contradictoir
debat heeft plaatsgehad en clat eiser in
zijn opmerkingen is gehoord ; clat d eze
beslissing, hoewel buiten eisers tegen woordigheid uitgesproken, te zijnen opzichte op tegenspraak is gewezen;
Overwegende dat, krachtens de artikelen 17 4 en 203 van het vVetooek van strafvordering, het hoger beroep van eiser
tegen d eze beslissing, buiten het geval
van overmacht, uiterlijk tien clagen na
de dag van de uitspraak moest worden
ingesteld;
(1) Cass., 1 en 22 oktober 1945 (Bull . en
PASIC., 1945, I, 231 en 251).
12) Cass .. 18 december 1967 (A?'I', cass.,

Overwegende dat, in antwoord op
eisers conclusie die ter rechtvaarcliging
van de late indiening van zijn hoger
beroep clezelfde omstandigheden aan voert als vermeld in het middel dat hij
aan het Hof voorlegt, het bestreden von nis beslist dat " het hoger beroep buiten
de wettelijke termijn is ingesteld zonder
rechtvaardigingsgrond '' ;
Dat het aldus in feite, en derhalve op
onaantastbare wijze, vaststelt dat de aangevoerde omstandigheden geen overmacht opleveren ;
Dat het micldel niet kan worden aangenmnen;
Overwegende dat de andere middelen
vreemd aan de bestreden beslissing en
derhalve niet ontvankelijk zijn ;
En overwegende dat de su bstantiele of
op straffe van nietigherd voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
2" kamer. Voo?·3 mei 197 1. zitte?', de H . Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Closon. Gelijkluidende conclusie,
de H. Dumon, advocaat-generaal.
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HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
EENPARIGBEID VAN STEMMEN.- VONNIS VAN DE POLITIERECRTBANK WAAR BIJ DE BEKLAAGDE WEGENS EEN WIISDRIJF WORDT VEROORDEELD EN w-EGENS ANDERE WIISDRIJVEN WORDT VRIJGESPROKEN.- CORRECTIONELE RECHTBANK DIE DE BEKLAAGDE OOK SCHULDIG VERKLAART AAN EEN VAN DEZE
ANDERE l\HSDRIJVEN. - ENIGE STRAF
DIE DE DOOR DE EERSTE RECETER UITGESPROKEN STRAF NIET TE BOVEN GAAT.
WETBOEK VAN STRAFVORDERING,
ARTIKEL 2 ll bis. EENPARIGHEID
VEREIST VOOR DE HERVORJ\1ING VAN DE
VRIJSPRAAK .
TiJTannee1· de co?'?'ectionele ?'echtbanlc, nchtdoende op het hoge1· bm·oep van het openbam· ministe?'ie na de imve1·lcingt1·eding
van m·tilcel 211bis vctn het Wetboek van
st?·afvo?·dm·ing, de schuldigve?·lclaTing van
de belclaagde ~~egens. een mfsd;-ijj ~eve~-

~=-

-861een ande1· misd1·ijj he1·vonnt, lean deze
he1·vm·ming enkel plaatshebben met eenpw·ige stemmen van de leclen van de
?'echtbank, zelfs indien deze voo?' de beide
misd1·ijven slechts een enkele st?·aj uitsp?·eelct die de doo1· de politie1·echte1· toegepaste stmf niet te boven gaat (1).
(Wet van 10 oktober 1967 houdende
het Gerechtelijk Wetboek, art. 149 van
de wijzigende bepalingen, neergelegd in
artikel 3.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK,
T. MASTROSIMONE EN PAlliPOUKIDIS.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 29 januari 1971 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de verweerder Pampoukidis :
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van n ietigbeid voorgescbreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

zelfde reglement, door de politierechtbank tot dezelfde straf was veroordeeld
wegens overtreding van voornoemd artikel 27-1, lid 2;
Dat de correctionele recbtbank, die
aldus de beslissing waa.r bij de eerste
recbter beklaagde vrijspreekt van overtreding van artikel 21-1 hervormt zonder
vast te stellen dat de veroordeling die zij
deswege uitspreekt met eenparigheid van
stemmen is geveld, de in bet middel vermelde wetsbepaling heeft geschonden,
boewel zij de straf, door de eerste rechter
uitgesproken, niet heeft verzwaard;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zover bet, recbtdoende
op de strafvordering ingesteld tegen de
verweerder Mastrosimone, ... ; verwerpt
de voorziening voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; laat de kosten van
de voorziening ten laste van de Staat ;
verwijst de a ldus beperkte zaak naar de
Correctionele Recbtbank te Hoei, rechtdoende in hoger beroep.

3 mei 1971. 2e kamer. Voo?'·
zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve?·, de
Gelijklttidende conclusie,
II. I n zover de voorziening gericht is · H. Capelle . de H. Dumon, advocaat-generaal.
tegen de verweerder Mastrosimone :
Over bet middel afgeleid uit de scbending van artikel 21lbis van bet Wetboek
van strafvordering :
Overwegende dat krachtens artikel 21lbis van het Wetboek van str afvordering de correctionele rechtbank, om
in hoger beroep een verooraeling uit te
spreken wegens een misdrijf waarvan de
beklaagde door de politierechtbank is
vrijgesproken, met eenparigheid van
stemmen uitspraak moet doen;
Overwegende dat bet bestreden vonnis,
rechtdoende in boger beroep, verweerder
tot 40 frank geldboete, vermeerderd met
de opdeciemen, a lsmede tot acht dagen
vervangende gevangenisstraf veroordeelt
wegens overtreding van de artikelen 211
en 27-1, lid 2, van het wegverkeersreglement, terwijl verweerder, vervolgd wegens overtreding van de genoemde artikelen en bovendien van artikel 17 van bet-

(1) Verg. cass ., 16 november 1953 (Bt,ll.
en PASIC., 1954, I, 195), 3 december 1956
(ibid., 1957, I, 348) en 4 november 1963
(ibid., 1964, I, 240).
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10 VERJARING. STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING.
INBREUK OP
EEN PROVINCIAAL REGLElVIENT TOT
VASTSTELLiNG VAN EEN BELASTING.MISDRIJF STRAFBAAR GESTELD MET
EEN CORREOTIONELE STRAF OF EEN
POLITIESTRAF. - VEROORDELING TOT
EEN POLITIESTRAF.- VERJARINGSTER·
lVIIJN VAN DE STRAFVORDERING.

2o VERWIJZING NA CASSATIE.
STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING.
MISDRIJF STRAFBAAR GESTELD MET
EEN CORRECTIONELE OF EEN POLITIE·
STRA,F. - CASSATIE OMDAT DE STRAF ·
VORDERING VERJAARD WAS, AANGEZIEN
DE RECHTER EEN POLITIESTRAF HEEFT
TOEGEPAST. - STRAFVORDERING NIET
VERJAARD IN DE STAAT VAN RET
GEDING NA OASSATIB. - VERWIJZING.

-8621° I ngeval de 1·echte1· oo1·deelt dat alleen
een politiest1·af moet wonlen uitgesp1·oken
wegens een inb1·euk op een provinciaal
1·eglement tot vaststelling van een belasting, die st1·afbaa1· is gesteld met een
C01Tectionele st1·af of een politiestmf,
wonlt de gewone ve1ja1·ingste1-rnijn van
de stmfvo1·de1·ing inzake ove1·t1·eclingen
toegepast. (Wet v an 17 april 1878,
art. 21, lid 1, 22, 23 en 25; wet van
5 juli 1871, art. 13.)
2° Ingevctl cle beslissing op cle st1·afvo1·cle. 1·ing ve1·nietigcl w01·clt, omclat cle 1·echter
een politiestmf heeft toegepast op een
feit clat st1'ctfbcta1· is gestelcl met een
cor1·ectionele st1'Ctf of een politiest1·af en
clat als overt?·ecling ve1:jctanl is, en, in
cle stactt vctn het gecling na casscttie, cle
st·rafvorcle1"ing niet ve1jam·cl is, w01·dt
cle zaalc venvezen ( 1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK,
T. CAPAN.)
ARREST (ve1·tctling).
RET HOF ; - Gelet op het b estr eden
vonnis, op 29 oktober 1970 in. hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik ;
Over h et m.iddel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 21, 22
en 25 van de wet van 17 april 1878
houdende d e voorafgaande titel van h et
vVetboek van 'strafvorderi~1g :
Over wegende dat h et bestreden vonnis
verweerder veroordeelt om de 8e novelnber 1969 te Trembleur op de openb are
weg m et een motorfiets 1net een cylinderinhoud van 250 mn 3 te hebben gereden,
waarvoor de verkeersbelasting voor het
lopende jaar niet was betaald;
Overwegencle dat dit misdrijf strafbaar
wordt gesteld met geldboete van 20 frank
tot 200 frank bij d e artikelen 14 van h et
r eglement b etreffende de provinciale
belasting op de motorfietsen van m axi ·
mum 250 cm 3 en 33 van het algemeen
r eglem ent b etr effend e de inning van de
provinciale belastingen, b eide door de
provincieraad van de provincie Luik

(1) Hetzelfde geldt wanneer het feit strafbaar is gesteld met een correctionele straf
en de strafvordering a ileen verjaard is omclat
de rechter, bij aanneming van verzachtende
nmst.H.uclie:heclen, het miscU:ijf als overtrecling

vastgesteld op 25 oktober 1963 en bij
koninklijk besluit goedgekeurd op 4 december 1963;
Overwegende dat de b estreden beslissing ten laste van verweerder een geldboete van 20 frank h eeft uitgesproken,
zodat d e strafvordering verjaart door
verloop van zes maanden overeenkomstig
artikel 21 van de wet van 17 april 1878
gewijzigd bij die van 30 mei 1961;
Overwegende dat blijkens de processtukken de laatste daacl tot stuiting van
de verjaring, verricht binnen de t ermijn
van zes 1naanden te rekenen vanaf
8 november 1969, op welke d atmn h et
misdrijf zou zijn b egaan, b estaat in d e
op 23 april 1970 betekende dagvaarding
om op 8 april 1970 te verschijnen ter
terechtzitting van d e Politierechtbank te
Dalhem.;
Overwegencle d h.t, bij ontstentenis van
een groncl tot schoraing van de verjaring,
d e strafvorclering dus op de dag van bet
vonnis verjaarcl was;
Om die r ed en en, vernietigt h et b estred ell vonnis ; beveelt dat van dit arrest
m elding zal worden gemaakt op d e kant
van de vernietigde beslissing ; laat d,e
kosten ten laste van d e Staat ; verwijst
de zaak naar de Correctionele R echtb ank
te Verviers, zitting houdende in hoger
beroep.
3 mei 1971. 2e kamer. Voo1·zitte1·, d e H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Closon. Gelijlcluidencle conclusie,
de H. Detournay, advocaat-generaal.

ze KAlVIER.
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4 mei 1971.

1° RECHTBANKEN. STRA,FZAKEN.
- BEVOEGDHEDEN VAN HET VONNISGERECHT. VASTSTELLING VAN DE
FElTEN WAAROP DE DAGVAARDING BETREKKING HEEFT. DAGVAARDING
NIET 'VERDRAAID.
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER-

b e eft bestempelcl : cass., 23 maart 1948 (Bttll.
en P ASIC., 1948, I, 198) en noot 2, getekend R. J. B.; 27 jtmi 1960 (ibicl., 1960,
I, 1223).
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2° BEWIJS.- BEWIJS

DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. STRAFZAKEN.- DAGVAARDING WAARBIJ DE MISDRIJVEN IN DE BEWOORDINGEN VAN DE WET WORDEN OMSCHREVEN. RECHTER PRECISEERT DEZE
MISDRIJVEN VOLGENS DE GEGEVENS
VAN HET DOSSIER. GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE
DAGVAARDING .

1° H et staat aan de jeitem·echte1· volgens
de gegevens van de zaalc te beom·delen
op welke jeiten de dagvam·ding bet?·elcking heejt; in zover hij de dagvam·ding
niet verdmait, is zijn beoo1·deling op dit
punt van jeitelijlce am·d en de1·halve aan
het toezicht van het Hoj ontt1·olclcen (1).

2° De bewijslcmcht van de dagvam·ding
wam·bij de misd1·ijven in de bewoo?·dingen van de wet wm·den omsclweven,
wm·dt niet mislcencl doo1· de 1·echte1· die
de stmjbm·e Jeiten p1·ecisee1·t volgens de
gegevens van het dossie1·. (B. W.,
art. 1319, 1320 en 1322.)

(VERJ\1EER.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 6 november 1969 en 26 juni
1970 door het Hof van beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel afgeleid uit de sch ending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1319, 1320, 1341, 1353 van het
Burgerlijk W etboek, 179, 182, 183, 199,
200 van h et Wetboek van strafvordering
en 15 van de wet van 1 j1.mi 1849 op d e
h erziening van de tarieven in criminele
zaken,
doo1·dat h et bestreden arrest van
6 november 1969 enerzijds constateert
dat de strafrechtbank .gevat wercl door
de dagvaarclingen van 9 maart 1968,
5 juli 1968 en 11 oktober 1968, clat
die dagvaardingen uitsluitend rechtskwalificaties inhielden en niet preciseerden
door welke concrete gedragi:ngen de misdrijven door eiser gepleegd zouden zijn,
en anderzijds beslist dat het middel, door
eiser hieruit afgeleid, de nietigheid van
(1) Cass., 31 oktober 1960 (Bull. en PASIC. ,
1961, I, 224); raadpl. cass., 30 november 1970,
supm, biz. 309 .
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3eerde concrete gedragingen, dit arrest
een bewijs door vermoedens aanneemt
hoven de inhoud van voormelde dagvaardingen e.n van het zittingsblad van de
correctionele rechtbank van 6 november 1968, zulks in st.rijd met de bepalingen
van de hager ingeroepen artikelen van
het Burgerlijk W etboek en dus met
sche.nding van de bewijskracht van al
deze akten;
vie1·de onde1·deel, nu de correctionele
rechtbank, noch door een dagvaarding
overeenkomstig de artikelen 182 en 183
van het vVetboek van strafvordering,
noch door een vrijwillige verschijrting
overeenkomstig artikel 15 van de wet
van 1 juni 1849, gevat was van de concrete in het arrest van 6 noven1ber 1969
gep1eciseerde feitec, de regelen van de
bevoegdheid, zoals vastgelegd in de artikelen 179, 199 en 200 van het vVetboek
van stra.fvordering, zich er tegen verzetten dat eiser voor het eerst voor het hof
van beroep wegens gezegde concrete
feiten vervolgd zou worden :
Over de vier

·onderdele~1. same~1.

:

Overwegende dat het de feitenrechter
behoort te oordelen, volgens de elementen
van de zaak, welke de feiten zijn die
beklaagde in de dagvaarding te~1. laste
worden gelegd ; dat, in zover hij de
inhoud van de dagvaarding niet ver~raait, zijn oordeel op dit punt soeverein

dagvaardingen en evemnin de bewijskracht miskent van het proces-verbaal
van de terechtzitting, waarin vermeld is
dat eiser gehoord wordt in zijn middelen
van verdediging ontwikkeld door Mr. Van
Schouwbroeck en Mr. Van Rooy;
Overwegende dat, nu het hof van
beroep beslist, zoncler de inhoud van de
dagvaarclingen te verdraaien, dat door
deze dagvaardingen de ten laste van eiser
gelegde handelingen, zoals het hof van
beroep ze preciseert, bij de correctionele
rechtbank aanhangig werden gemaakt,
het middel, in zover het voorhouclt clat
die handelingen bij de correctionele recht bank niet aanhangig werclen gemaakt,
tegen de soevereine beoordeling van de
rechter opkmnt ;
Dat het midclel in geen van zijn onderdelen kan aangenomen worden ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
4 mei 1971. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·
en Ve1·slaggeve1·, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter . GelijkZttidende conclttsie, de H. Detournay,
aclvocaat -generaal.
Pleite1·,
cle
H. Bayart.

IS'

'overwegende dat door de ten laste
van eiser gelegde feiten te preciseren,
hierbij stetmend op de elementen van
het strafdossier, de rechter geen bewijs
door vermoedens hoven de inhoud van
de dagvaardingen aanneemt en de bewijskracht van die akten niet miskent;
Overwegende dat het niet strijdig is,
eensdeels, vast te stellen clat de dagvaardingen slechts een rechtskwalificatie in hielden en, anclerdeels, te beslissen dat
door die dagvaardingen de ten laste van
beklaagde gelegde gedragingen die het
hof van beroep preciseert, niettemin bij
de rechter aanhangig werden gemaakt en
deze aldus te kennen had over gepreciseerde concrete gedragingen ;
Overwegende dat het hof van beroep,
door vast te stellen clat eiser voor de
eerste rechter zijn verweer ten grande
heeft voorgedragen, bedoelt dat hij zijn
verweer heeft voorgedra gen omtrent de
feiten waarvoor hij strafrechtelijk vervolgcl werd zelfs indien de dagvaardingen
-'~-n fP.it,fln niet voldoende preciseerden;
•
- "~ rlnrw vennoe-

Op dezelfde dag zijn twee arresten in
dezelfde zin gewezen op de cassatievoorzieni~1gen van dezelfde eiser tegen arresten door het Hof van beroep te Brussel
gewezen respectievelijk de 6e november
1969 en de 26e juni 1970._

2e

KAllrnR. -

4 mei 1971.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
VaRM . STRA.FZAKEN. VoaRZIENING DOOl~ Jlo!IDDEL V.A,N EEN AAN HE'l'
HaF VAN CASSATIE GERICHTE BRIEF,
- N IET-ONTVANKELIJKHEID.

2o REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZA.KEN. BES CHIKKING TO;
YERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELJ;;
RECHTBANK WEGENS EEN l\USDAAD. ~
VERZACHTENDE
OJioiSTANDIGHEDE N
NIET OPGEGEVEN. BESLISSING VA!;
- --~~rnumvERKLARING. VERN!!;;.
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TIG:U"fG VAN DE )3ESCHI;KKING EN VER WIJZING N AAR DE K.A,JVIER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

1° N iet ontvctnkelijk is de voo1·ziening die
in st?·ctfzalcen wo1·dt ingesteld doo1· middel
van een aan het H of van cassatie ge1·ichte
brief (1) . (Sv ., art. 417, gewijzigd bij
de wet van 16 februari 1961 , a.r t. 5.)

2° Wanneer de ?"aadlcame?· een belclaagde
wegens een misdaad nam· de co?Tectionele
7·echtbctnlc heeft venvezen zonde1· opgave
van ve1·zachtende omstctndigheden, het
vonnisge1·echt zich onbevoegd heeft ve?·klaa?·d en beide beslissingen in b·acht
van gewijscle zijn gegaan, ve1·nietigt het
Hof, het 1·echtsgebied 7·egelencl, de beschilclcing vcm de 7·aaclkame7· en ve1·w~js t
de zactlc naar de lcctme?· van inbeschulcligingstelling (2).
(LUCK; PROCUREUR-GENERAAL TE BRUSSEL, T. LUCK EN WILLEiVIS.)
ARREST.

RET HOF.; - I . Nopens de voorziening van Luck :
Gelet op het bestreden arrest, op
10 april 1970 gewezen door h et Hof van
b eroep te Brussel ;
Overwegende dat, naar luid van artikel 417 van h et Wetboek van strafvorde ring, de verldaring tot cassatie door de
veroordeelde partij of door een advocaat,
bonder van de stukken, client gedaan te
worden aan de grifner van bet rechtscollege dat de bestreden beslissing gewezen heeft en dat de verklaring moet
ondertekend zijn door de verklaarder
en de griffier ;
Overwegencl.e dat deze door de wet
voorgeschreven formaliteiten substantieel zijn en door geen andere mogen
vervangen worden ;
Overwegende dat eiser zich in cassatie
h eeft voorzien door middel v a n een tot
h et hof van cassatie gerichte brief; dat
zijn voorziening niet ontvankelijk is ;
II . Nopens het verzoekschrift tot regeling v an rechtsgebied :
(1) Raadpl. cass., 22 juni 1970 (An·. cass.,
1970, biz. 995).
(2) Cass., 4 mei 1970 (A1T. cass., 1970,
biz. 819) ; raadpl. cass., 15 juni en 18 augustus 1970 (ibicl., 1970, biz. 965 en 1043).

Gelet op b et verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied, ingediend op 23 juni
1970 door de Procureur-generaal bij het
Hof van beroep te B1 ussel ;
Overwegende dat, bij twee bescbiklcingen van de Raadkamer van de Rechtbank
van eerste aanleg te Turnbout van
22 oktober 1969, Luck Jan en "\.Yillems
J ohan naar de correctionele rechtbank
verwezen werden om, I. (zaak notitie
2807 /69) te Oevel, in de nacht van 6 op
7 april 1969, door middel van braak,
inklimming of valse sleutels, voorwerpen
voor een totale waarde van minstens
20.154 frank, welke hlm niet toebehoorden, ten na:lele van de firma EmersonClllTimings bedrieglijk te hebben weggenomen; II. (zaak notitie 2808/69) te
Oevel, in de nacht van 6 op 7 april 1969,
in twee beurten door middel van braak,
inldi1mning of valse sleutels, voorwerpen
welke hlm niet toebehoorden b edrieglijk
weggenomen te h ebb en, namelijk geld
en andere voorwerpen ten nadele van
Ober Christian en geld en postzegels ten
nadele van de fu·ma Ober ;
.
Overwegende dat, op hager beroep
ingesteld door h et Openbaar Ministerie
tegen de door de Correctionele Rechtbank
te Turnhout op 9 januari 1970 gewezen
vonnissen waarbij de zaken samengevoegd werden en beklaagden onder meer
wegens bovengenoemde misdrijven (zaak
notitie 2808/69) veroordeeld en (zaak
notitie 2807 /69 ) vrijgesproken werden,
het Hof van beroep te Brussel, bij arrest
van 10 april 1970, vaststelt dat de rechtbank en h et hof van beroep onbevoegd
zijn om van de vordering wegens die
feiten kennis te nemen op grand hiervan
dat die feiten voorzien en gestraft worden
met criminele straffen door de artikelen 46 1 en 467 van het Strafwetboek en
de r aadkamer geen verzachtende omstandigheden heeft aangenomen ;
Overwegende dat de beschikkingen van
de raadkamer van 22 oktober 1969 kracht
van gewijsde hebben verlu·egen en dat
het arr est van het hof van beroep van
10 april 1970 eveneens in kracht van
gewijsde is gegaan ten gevolge van de
verwerping van de voorziening van Luck
en bij ontstentenis van een ontvankelijke
voorziening ingediend door Willems ; dat
de tegenstrijdigheid van deze beslissingen
een ges<:>hil van rechtsmacht doet ontstaan dat de loop van het gerecht belemmert, zodat er grand is tot regeling van
rechtsgebied ;
Overwegende dat de feiten schijnen de
misdaden uit te maken omschreven in de
artikelen 461 en 467 van h et Strafwet-

-866hoek ; dat, aangezien de raadkamer geen
verzachtende omstandigheden aangenomen heeft, het hof van beroep niet
bevoegd was om kennis ervan te nemen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van Liick en veroordeelt hem in de
kosten van zijn voorziening ; beslissende
tot regeling van rechtsgebied, vernietigt
de beschikkingen in de zaken (2807 /69 en
2808/69) door de raadkamer van de
rechtbank van eerste aanleg te Turnhont
op 22 oktober 1969 uitgesproken; beveelt
dat melding van dit arrest zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde
beschikkingen; verwijst de zaken naa.r
de Kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Brussel.
4 mei 1971. - 2e kamer. - Voo1·zitte7·
en Ve1·slaggeve7·, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijlcluidende conclusie, de H. Detournay, .
advocaat-generaal.
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1o VOORZIENING IN OASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STR.AFZAKEN. BESLISSING VAN
DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPIJ D.AT EEN GE'iNTERNEERDE NIET IN VRIJHEID MOET WORDEN GESTELD.- BESLISSING VATBAAR
VOOR EEN CASS.A.TIEBEROEP.

2o VOORZIENING IN OASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH
IN C.ASSATIE KAN VOORZIEN. STR.AFZAKEN. BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ DIE DE INRICHTING AAN WIJST WAARIN DE INTERNERING Z.AL
PLAATSHEBBEN. NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

2o De beslissing van de commissie tot

besche1·ming van de maatschappij, die
te1· ~titvoeTing van een 7·echte?'lijke beslissing tot inte1·ne1·ing de in?'ichting aanwijst wam·in deze inte1·ne1·ing zal plaatshebben, is niet vatbam· voo1· een cassatiebe?·oep (2). (G. W., art. 608; wet van
9 april 1930, vervangen bij die van
1 juli 1964, art . 14.)
(GEYSEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, gewezen op 25 februari 1971
door de commissie tot bescherming van
de maatschappij die bij de psychiatrische
inrichtiJlg van de gevaJ1genis te Antwerpen is ingesteld ;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing waarbij de internering behouden werd :
Overwegende dat de substantiele of op
straffe vaJ1 nietigheid voorgeschreven
rechtsvormeJl werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
In zover de voorziening gericht is tegen
de . beslissing betreffende d e aanwijzing
van de inrichting waariJl eiser zal gei:nterneerd worden :
Overwegende dat deze beslissing, genam en met toepassing van artikel 14 van
de wet van 9 april 1930, vervangen door
de wet van 1 juli 1964, enkel een uitvoeringsregel van de beslissing tot internering van eiser aangeeft ;
Dat zodanige beslissing niet het karakter heeft van de beslissing waartegen
artikel 608 van h et Gerechtelijk Wetboek een cassatieberoep openstelt ; dat
de voorziening, derhalve, niet ontvankelijk is;
'
Om die redenen, verwerpt de voorziening.

1o De beslissing van cle commissie tot

besche1·ming van de maatsclwppij, dat
geen g1·ond bestaat om een ge~nte1·
nee1·de in v1·ijheid te stellen, is vatbaa7'
voo1· een cassatiebe1·oep (1). (G. W.,
art. 608; wet van 9 april 1930, vervangeJl bij die van 1 juli 1964, art. 14.)
e?'

(1) en (2) Cass., 8 december 1970 en 6 april
1971. sttrn·a, biz. 359 en 755.

4 mei 1971. - 2e kamer. - VooTzitte7'
en Ve1·slaggevm·, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijlcl~tidende concl~tsie, de H. Detournay,
advocaat-generaal.
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STRAF.- DouANEN EN ACCIJNZEN .
VEROORDELING TOT BETALING VAN
DE ONTDOKEN RECHTEN EN VAN DE
TEGENWAARDE VAN DE VERBEURDVER KLAARDE GOEDEREN , DIE NIET ZIJN
VERTOOND. VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF . 0NWETTELIJKHEID.

2o DOUANEN EN ACCIJNZEN. VEROORDELING TOT BETALING VAN DE
ONTDOKEN RECHTEN EN VA~ DE TEGENWAARDE VAN DE VERBEURDVERKLAARDE GOEDEREN, DIE NIET ZIJN VER TOOND. VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF. 0NWETTELIJKHEID.

3°

CASSATIE . Ol\'[VANG. STRAFZAKEN. VERVANGENDE GEVANGE NISSTRAF UITGESPROKEN BUITEN DE
GEVALLEN BIJ DE WET BEPAALD. GEDEELTELIJKE CASSATIE ZONDER VERWIJZING.

1o en 2° De ve?'OOTdeling inzake douanen

en· accijnzen tot betaling van de ontdoken
1·echten (1) en van de tegenwam·de van de
goede1·en waa1·van de ve1·bettnlve1·klm·ing
is uitgesp1·olcen en die niet zijn ve?'toond (2), is geen veTOo?·deling tot een
gelclboete, zodat de ?'echte?' geen ve?·vangende gevangenisstmf lean ttitspTeken (3).
S. W., art. 40.)
3o W 01·dt een ve?'oO?·delencl an·est ven~ietigd
omdat de ?'echte?' buiten de gevallen bij
de wet bepaald een ve1·vangende gevangenisst?·aj heejt ttitgesp1·olcen, dan is de
cassatie bepe1·kt tot . dit beschiklcende
gedeelte en geschiedt zonde1· ve?·wijzing (4) .
(GOOLENAERTS, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET ROF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 november 1970 door h et
Rof van beroep te Brussel gewezen;
Over h et middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 40 en
100 van het Strafwetboek,

dooTdat het bestreden arrest ten laste
van eiser vervangende gevangenisstraffen uitspreekt ook voor de veroordelingen
tot betaling van de ontdoken invoerrechten en van de tegenwaarde van de
dieren die niet konden worden aangehaald:
Overwegende dat artikel 40 van het
Strafwetboek enkel toepasselijk is in
geval van veroordeling tot eengeldboete;
Overwegende dat de veroordeling tot
betaling van de ontdoken invoerrechten
en tot betaling van de tegenwaarde van
de dieren die niet konden worden aangeh aald geen veroordeling tot een geldboete is;
Overwegende dat het arrest dienvolgens, door eiser voor bet geval van nietbetaling van die invoerrechten en tegenwaarde tot vervangende gevangenisstraffen te veroordelen, voormelde artikelen
van het Strafwetboek schendt;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt bet bestreden arrest, doch aileen in zover het ten
laste van eiser vervangende gevangenisstraffen uitspreekt voor de veroordeling
tot betaling van 6.600 frank ontdoken
invoerrechten en van de tegenwaarde,
zijnde 44.000 frank, van de dieren die
niet konden worden aangehaald ; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat melding van dit arrest zal
worden gemaakt op de kant van d e
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiser in de drie vierde van de
kosten ; laat het overige van de kosten
ten laste van de Staat ; zegt dat er geen
reden is tot verwijzing.
4 mei 1971. - 2• kamer. - Voo1·zitteT
de H. D elahaye, raadsheer waarnemend
voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de R. de
Vreese. Gelijlclttidende conclusie, d e
H. Detournay, advocaat-generaal.

1923, I, 448); NYPELS en SERVAIS,
Le code penal belge, 1938, d . I, blz. 138,
nr. 14, en blz. 163, nr. 5 ; CONSTANT, T1·ai te
elementai1·e de d1·oit penal, 1965, d. II, blz. 746,
m·. 692 ; Irep. pmt. dtt d?"oit belge, v 0 Douanes
et accises, nrs. 410, 413 en 688.
(4) Raadpl. cass., 21 april 1969 (.A1·r. cass.,
1969, blz. 789) en 26 april1971 , sttp1·a, blz. 827.

PASIC.,

(1) RaadpL cass., 3 november 1941 (Bttll.
en PAsiC., 1941, I, 404) en 24 juni 1942 (ibid.,
1942, I, 156) .
(2) Raadpl. cass., 4 juni 1917 (Bttll. en
PASIC., 191 8, I, 30) en 22 juli 1949 (ibid.,
1949, I , 556).
(3) Raadpl. cass., 17 juli 1923 (Bttll. en
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IO JEUGDBESCHERl\UNG. WET
VAN 8 APRIL I965, ARTIKEL 56, LID 2.
- REGEL BETREFFENDE IIET ONDERZOEK OVER MINDERJARIGEN IN DE
ZAKEN BEDOELD IN TITEL II, IIQOFDSTUK III, AFDELING II, VAN GENOEMDE
WET. - DRAAGWIJDTE.
2° JEUGDBESCHERMING. WET
VAN 8 APRIL I965, ARTIKEL 56, LID 2.
- REGEL BETREFFENDE IIET ONDERZOEK VAN IIET GEVAL VAN DE MINDERJARIGEN IN DE ZAKEN BEDOELD IN
TITEL II, IIOOFDSTUK III, AFDELING II,
VAN GENOEM:DE WET. REGEL DIE
MOET WORDEN IN ACIIT GENOMEN BIJ
DE DEBATTEN IN DE RECIITSPLEGINGEN
BETREFFENDE DE MAATREGELEN VAN
DEWARING DIE NODIG ZIJN EN DOOR
DE JEUGDRECE;TBANKEN VOORLOPIG
WORDEN GENOl\<IEN MET TOEPASSING
VAN ARTIKEL 52.
I

0

De 1·egel voo1·gesch1·even bij wrtilcel 56,
lid 2, van de wet van 8 ap1·il 1965
bet1·efjende de jeugclbeschenning tot vaststelling van de tuijze waamp in ·de zalcen
b doeld in titel II, hoojdstu.lc III, afdeling II, van deze wet het geval vcm ellce
mindeTja1·ige moet wo1·den onde1·zocht,
sluit in dat, telkens e1· in bedoelde zalcen
debatten te1· teTechtzitting plaatshebben
ove1· maat1·egelen ten aanzien van een
minde1ja1·ige, e1· geen ande1·e minde1·ja1·ige mag aanwezig zijn; de 1·egel is
een substantiide fonnaliteit, waaTvan de
inctchtneming moet blijlcen uit de sttdclcen
van de 1·echtspleging (I).

20 De 1·egel vo01·gesclweven bij m·tilcel 56,

lid 2, van de wet vctn 8 ap1·il 1965 bet?·efjende cle j ettgclbesche1·ming tot vaststelling van de wijze waa1·op in de zalcen
bedoeZd in titel II, hoojdstttlc Ill, ajdeling II, het geval van ellce mincle1ja1'ige
moet wo1·den ondm·zocht, moet oolc wo1·den
in acht genomen bij de clebatten ove1· de
maat1·egelen van bewa1·ing die noclig
zijn en do01· de jettgd1·echtbanken ten
aanzien van minde1jwrigen wonlen ge nomen met toepassing van m·tilcel 52 (2).

(1) en (2) Raadpl. de memorie van toelichting van 'ae wet van 8 april 1965, Parl. st.,
Kamer, zitt. 1962-1963, 637, nr. 1, blz. 28.

(TII. U ... EN R. U ... )
ARREST. ,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 oktober I970 door de Jeugdkamer van het Hof van beroep te Brussel
gewezen;
Wat betreft de voorziening van U ...
Th . :
Over bet eerste middel, afgeleid uit
de schending van art.ilrel 56, lid 2, van
de wet van 8 april I965 b etreffende de
j eugdbescherming,

do01·dat de minderjarigen H., I.-E. en
J . U ... , de jongeren in aanwezigheid van
de ouderen , door b et hof van beroep
samen in openbare zitting werden verhoord, ten aanhore van h et pu bliek in de
zittingszaal, dat verschillende andere
minderjarigen telde die op h et voorkomen
van hun eigen zaak wachtten, en het
zittingsblad trouwens niet vaststelt dat
iedere minderj arige buiten aanwezigheid
van de andere minderjarigen verhoord
werd, zodat moet geacht worden d at aan
deze zittingsrechtsvorm niet werd voldaan:
Overwegende dat, luidens artikel 56
lid 2, van de wet van 8 april I965 betref:
fende de jeugdbesch erming, in de zaken
bedoeld in titel II, hoofclstuk III, afdelmg II, bet geval van elke minclerjarige
afzoxtderlijk moet worden onderzocl1t en
geen andere minderj arige daarbij mag
aanweztg ZlJl1, behalve ged1.uende de voor
eventuele confrontaties nodige t ijd;
Overwegende dat nit d oze wetsbepaling
volgt dat, telkens voor een j eu gdgerecht,
1n de b edoelde zaken, d e batten ter
t erechtzitting plaatsgrijpen over maatregelen ten aanzien van een minderjarige,
geen andere minclerjarige aanwezig mag
ZlJn ; dat mt de voorbereidende werken
van de wet van 8 juli I965 blijkt dat deze
hepaling rekening houdt m et de speciale
psychologie va.n de minderjarigen en tot
doel heeft h en nit de d eh atten te weren
waarbij htm aanwezigheicl niet gelegen
voorkomt ; dat de aldus gestelde regel
een goede rechtsbedeling voor de jeugdgerechten beoogt, zowel in h et belang
van de minderjarige van wie bet geval
onderzocht wordt, a ls in het belang van
de andere in de zaak betrokken minderjarigen , onder meer door de mogelijld1eid
te bieden tot een dialoog in vertrouwen
tussen de jeugdrechter en iedere minderjarige;
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Overwegende dat deze regel een substantieel vormvereiste uitmaakt, waarvan
de naleving uit de stukken van de rechtspleging moet blijken ;
Overwegende dat, zo artikel 52 van de
wet betreffende de jeugdbescherming,
d at aan de jeugdrechtbank d e m acht
vedeent voorlopige maatregelen van bewaring te nemen ten aanzien van de
minderj arigen, niet in afdeling II v an
hoofdstuk Ill van tite l II voorkomt,
gemeld artikel nochtans bepaalt dat deze
voorlopige m aatregelen kunnen getroffen
worden " gedurende een r echtspleging
strekkende tot de toepassing van een der
maatregelen bedoeld in titel II, h oofdstuk III », en dus onder meer in de zaken
b edoeld in afdeling II van dat hoofdstuk,
waarop artikel 56, lid 2, van toepassing
is·
'overwegende dat de r eden en die tot
grondslag liggen van de in artikel 56,
lid 2, gestelde regel eveneens gelden ten
opzichte van de debatten voor de jeugclgerechten die die voorlopige m aatregelen
betreffen;
Overwegende dat, ten deze, het hof
van beroep, op hoger beroep van de vader
van de vier b etrokken minderjarigen, in
aanwezigheid van de minderjarigen een
contradictoir debat ter zitting gehouclen
h eeft over de ten aanzien van deze minderjarigen te t reffen voorlopige maatregelen;
·
Dat uit de stukken waarop h et Hof
vermag acht te slaan niet blijkt clat bij
dit clebat het geval van iedere minclerjarige door het hof van beroep afzonderlijk onderzocht werd ;
Dat h et midclel gegroncl is,
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de a ndere door eiser ingeroepen
m iddele n of op de middelen ingeroepen
tot staving van de voor ziening van
U .. . R., die tot geen vernietiging zonder
verwijzing aanleiding kunnen geven, vernietigt het b estreden arrest ; b eveelt dat
m elding van dit arr~st zal gedaan worden
op de kant van de vernietigde b eslissing ;
laat de kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent, jeugdkamer.
4 m ei 1971. - 2e kamer. -- Voo?·zitte?·,
de H. H a llemans, raadshe~r waarnemend
voorzitter. Ve1·slaggeve1·, d e H . de
Vreese. Gelijlcluidende conclusie, d e
H. Charles, advocaat-ge~1.eraal. - Pleite?·, d e H. Fobe (van de balie bij h et Hof
van b eroep te Brussel).
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AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST). - AANSPRAKELIJKHEID KR.A:CHTENS DE .ARTIKELEN
1382, 1383 EN 1384 VAN RET BURGERLIJK WETBOEK. VooRW.AARDEN
VAN DEZE .A.ANSPRAKELIJKHEID.

Om aanleiding te geven tot aanspmkelijkheid kmchtens de a1·tikelen 1382, 1383
en 1384 van het Btt?'(Je?·lijlc Wetboek,
moet de doo1· een handeling ve?·oo?·zaakte
schade ?'edelijlce?·wijs doo1· de dade?· WO?' den voo1·zien ( 1).
(MUCKE EN JA NOWSKI,
T. AVERllf.A TE EN WEVERS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op h et bestreden
arrest, op 22 januari 1970 door h et Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over h et middel afgeleid uit de sch ending van de artikelen 1382 en 1383 van
h et Bmgerlijk vVetboek, en 97 van d e
Grondwet,

doonlat h et b estreden arrest de fout
van d e minderj arige zoon van de eisers
a ls bewezen beschouwt om de redenen
dat het vliegertje met luacht werd voortgestuwd d oor middel van een trekker in
elastiek en zonder dat de gevolgde baan
kon worden voorzien noch be1nvloed;
dat het voorwerp op dusdanige h evige
wijze het'oog van· de zoon van de verweerders trof dat daardoor een ernstige contusie ontstond ; dat dit enk el relaas van
niet betwiste feiten op afdoende wijze
aantoont dat de jongen die h et sp eelgoed
gebruikte op de boger omschreven wijze
een onvoorzichtigheid begaan h eeft ; dat
van geen overmacht of toeval kan gewaagd worden daar de daad die de sch ade
h eeft berokkend wetens en vrijwillig
werd gepleegd, en de omstandigheid dat
de gevolgen ervan niet voorzien werden,
meer nog d at zij slechts zijn ontstaan
(1) De minderj arige clie de leeftijd des
onderscheids niet heeft bereikt, doet door
zij n onrechtmatige daad, bij toepassing van
a rtikell384, lid 2, van h et Burgerlijk Wetboek
de aanspr akelijkheid ontstaan van zijn vader
bij wie hij inwoont, maar hij lean zelf geen
aan sprakelij kheid buiten overeenkomst dra-

-870omwille van een spijtige samenloop van
omstandigheden, slechts toelaat aan te
nemen dat de onvoorzichtigheid van
geringe aard is geweest ; dat de beschouwing dat het slachtoffer niet opmerkbaar
was (hij kwam per fiets aangereden) op
het ogenblik dat de vlieger in de lucht
gedreven werd terzake van n.iet de minste
betekenis is,

tenvijl, em·ste ondenleel, de in aanmerking genomen handeling slechts als een
onvoorzichtigheid kon beschouwd worden
inclien het arrest had vastgesteld dat de
zoon van de eisers bij het voortstuwen
van dit vliegtuig enig schadelijk gevolg
had moeten voorzien ; door enerzijds te
releveren « dat het speeltu.ig voortgestuwd wordt door n1.idclel van een trekker
in elastiek, op krachtige wijze en zonder
dat de door het tuig gevolgde baan kan
voorzien noch bei:nvloed worden >> en
verder « dat het bewezen is dat dam·door
een ernstige contusie ontstond >> endaarna
te besluiten « dat dit enkel relaas van de
niet betwiste feiten op afdoende wijze
aantoont ... dat de jongeri (aldus) ... een
onvoorzichtigheid begaan heeft ... >>, het
arrest laat uitschijnen dat het hof van
beroep van oordeel is dat de onvoorzichtigheid reeds blijkt uit het enkel vaststellen van het bestaan van schade, ongeacht
ieder onderzoek naar de voorzienbaarheid
ervan (schending van de artikelen 1382
en 1383 van het Bmgerlijk Wetboek);
tweede onde1·deel, althans de vaststellingen van het arrest om tot de fout te
besluiten niet aantonen uit welk element
van het onderzoek de voorzienbaarheid
van de schade kan worden afgeleid, wan-

neer met betrekking tot het krachtig
afschieten vaJ1. een onbestumd vliegtuig
de eisers in hun co.nclusie lieten opmerken
dat de vlieger, volledig ongevaarlijk,
gebruikt werd op een stuk braakgrond,
ook speelplein genaamd, en het slachtoffer, van tussen twee hagen opkomende,
niet kon opgemerkt worden ; dat aldus
de zoon van de eisers alle redelijke voorzorgen tot bet voorkomen van schacle
had genmuen en het ongeval aan overmacht te wijten was (schending van de
artikelen 1382 en 1383 van het Bmgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet) ;
denle ondenleel, het arrest, door te
besluiten dat bet niet opmerkbaar zijn
van het slachtoffer voor het bepalen van
de schuld niet het minste belang vertoont,
het Hof in de onwetendheid laat van de
reden waarom deze omstandigheid verworpen wordt, hoewel, om te bepalen of
schade aldan niet voorzienbaar is met alle
mustandigheden client rekening te worden
gehouden (schendn1.g van de artikelen 1382 en 1383 van het Bmgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet) :
W at de drie onderdelen samen betreft :
Overwegende dat, om aanleidn1.g te
kunnen geven tot aansprakelijkheid
krachtens de artikelen 1382, 1383 en
1384 van het Burgerlijk vVetboek, een
handeling een schade moet veroorzaken
welke door degene die ze verricht redelijkerwijze moest voorzien worden ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het vliegertje, waardoor het oog van
het slachtoffer getroffen werd, een speeltuig is dat door midclel van een trekker
in · elastiek met kracht wordt voortgeR. G. A. R., 1960, m. 6483; 13 juni 1969

gen; men raaclplege hieromtrent cass., 7 maart
1957 en cle conclusie van Procuretu·-generaal Hayoit cle Termicourt (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 806, inz. 808 tot 810) ; 30 mei 1969
(A1'1'. cass., 1969, blz. 943 en cle autem·s
vermelcl in noot 2, blz. 944) ; cass. fr. civ.
25 juli 1952 (D., 1954, 310). Zie ook : DE
PAGE, cl. II, ru·s. 916 en 917 ; BEUDANT cloor
RoDIERE, IX, 1952, nr. 1407, blz. 30; PLANIOL
en RIPERT, cloor Es:l:illiN, VI, nr. 497, blz. 697;
R. SAVATIER, T1·. 1·esp. civ ., I, 1951, ru·. 200,
blz. 247. Vgl. MAZEAUD en TUNC, Responsab.
civile, I, 5• uitg., ru·s. 458 en 459, blz. 508 en
509.
Dat cle schacle kon worclen voorzien, is
onontbeerlijk voor het bestaan van cle aquiliaanse fout ; men raaclplege hieromtrent
cass., 12 november 1951 (Bull. en PASIC.,
1952, I, 128); 15 clecember 1958 (ibid., 1059,
T. ~85). en cle noot hierover van DALCQ in

(ibid., 1969, I, 950); R. DALCQ, Resp. civ.,
VI, 1067, nr. 300; DE PAGE, II, nr. 941;
J. RoNSE, A. P. R., V 0 Om·echtnuttige daad,
nr. 224, blz. 206 ; PLANIOL en RIPERT, cloor
ES)IEIN, VI, 1952, m. 517, biz. 699 en 900
en nr. 541-2, blz. 742; MAZEAUD en TUNC, op.
cit., II, 1958, nr. 1597 en cle geciteercle rechtspraak; SAVATIER, T1·. ?"esponsctbilite civile,
I, 1951, nr. 163, blz. 206.
Opclat een claacl een onvoorzichtigheicl
oplevert in cle zin van cle artikelen 418 en
420 van het Strafwetboek en aanleicling geeft
tot cle aansprakelijkheicl op groncl van cle
artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Bm·gerlijk \Vetboek worclt niet vereist clat cleze
claacl een wel bepaalcle schade kan v eroorzakeu ;
het vols taat clat tle schacle een mogelijk
gevolg is van cle claacl en clat clit gevolg ka.n
worclen voorzien; men raaclplege hiet·over
ca ss., 12 november 1951, vorenvermelcl .
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stuwd; dat degene die bet tuig afschiet
de baan die zal gevolgd worden niet kan
voorzien noch bel:nvloeden, dat de schadelijke daad wetens en vrijwillig gepleegd
werd en het aaJ1.gewezen was daartoe niet
over te gaan; dat het hof van beroep uit
die vaststellingen heeft kunnen afieiden
dat degene clie het speeltuig op de aldus
omschreven wijze gebruikte een onvoorzichtigheid heeft begaan ;
Overwegende dat de context van
bovenaangehaalde redenen van het arrest
aanwijst dat, naar het oordeel van het
hof van beroep, 1° de dader de mogelijkheid van schade had moeten voorzien het arrest verklaart immers dat het aangewezen was het tuig niet te gebruiken - ,
2° de omschreven gebruikwijze van het
tuig, namelijk de kracht waarmede bet
wordt voortgestuwd zonder dat de gevolgde baan kan voorzien of bel:nvloed
worden, de mogelijkheid schade te voorzien medebracht, 3° de omstandigheid
dat het slachtoffer niet kon opgemerkt
worden van geen betekenis was omdat
de aansprakelijkheid van de dader uit
de door hem begane onvoorzichtigheid
voortvloeide, terwijl, aldus het arrest,
het slachtoffer geen verantwoordelijkheid
trof;
Dat het middel dienvolgens feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
5 mei 1971.- 1• kamer . - Voo1·zitte1·,
de H . Rutsaert, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. "\¥auters. - Ande1·sluidende conclusie (1), de
H. Gansbof van der Meersch, procureurgeneraal. - PleiteT, de H. VanRyn.

HUN BENAMING, HUN RECHTSKARAKTER
EN HUN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP
TE GEVEN.

2°

KOOP.- CONTRACT KRACHTENS HETWELK EEN KOPER DOOR DE LEVERING
VAN DE VERKOCHTE ZAAK IN STAAT
l\'IOET WORDEN GESTELD ZOWEL ZIJN
BETALINGS- ALS ZIJN ZEKERHEIDSVERPLIC;B.TINGEN NA. TE KOll'lEN. « ExCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS >>
DOOR DE VERKOPER TEGENGEWORPEN
OJVI DE VERKOCHTE ZAAK NIET TE LEVEREN ZOLANG GEEN ZEKERHEID IS GESTELD. EXCEPTIE ONGEGROND.

l 0 Om van de identiteit van ?'echtspe1·sonen

te doen blijken is het voldoende in de
dagvaanling en in ellce alcte van ?'echtspleging hun benaming, hun ?'echtslcm·akte?' en lnm maatschappelijke' zetel
op te geven (2). (G. W., art. 703 .)
2° W anne~1 · in de bedoeling vctn de pa1·tijen
de levenng van een ve1·lcochte zaalc niet
afhankelijlc is van een voo1·ajgaande
zeke1·heidstelling, maa1· de lcope1· dom·
de leve1·ing zelf in staat moet wo1·den
gesteld zowel zijn betalings- als zijn
zekm·heidsve?'Jilichtingen na te komen, is
de exceptio non adimpleti contractus,
doo1· de ve1·lcope1· tegengewo?'Jien om de
ve1·kochte zaalc niet te leve1·en zolang e1·
geen zeke1'7wid is gestelcl, ongeg?"Ond.
(B. W ., art. 1101, 1134 en 1582.)

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « ETA,BLISSEMENTEN DE BIE », T. J. DRIESSEN, CURA,TOR
VAN HET FAILLISSEJ.\'IEN1' G. SNOECKX.)
ARREST.

3e KAMER . -

1°

5 mei 1971.

BETEKENING VAN EXPLOTEN.
DAGVAARDING EN ANDERE AKTEN
VAN RECHTSPLEGING. !DENTITEIT
VAN RECHTSPERSONEN.- OM HIERVAN
TE DOEN BLIJKEN IS HET VOLDOENDE

(1) Het openbaar ministerie was van oordeel dat, gelet op de vaststelling van de
rechter dat " de feiten aileen te wijten zijn
aan een spijtige samenloop van omstandigheden ,, de veroordeling tot schadevergoeding
niet wettelijk verantwoord -was.

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 26 september 1969 door het
Hof van beroep te Luik gewezen;
Over het middel van niet-ontvankelijk-

h~id,. door verweerder tegengeworpen en

luermt afgelerd dat de betekening van
de voorzien:ing het wettelijk bevoegd

(2) Raadpl. de noten 1, 2, 3 en 4 onder
cass., 25 september 1969 (A1'1·. cass., 1970,
blz. 94 tot 101). Zie ook J. RoNSE en M.
STORME, ·• Proceshanclelingen van en tegen
vennootschappen volgens het nieuw Gerechtelijk \Vetboek », R. W., 1968-1969, kol. 873
en volg.
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orgaan niet aanduidt dat voor de vennootschap optreedt :
Overwegende dat de voorziening betekend werd op 27 maart 1970; dat vanaf
1 januari 1969, datum van de inwerkingtreding van artikel 703 van het Gerechtelijk W etboek, het voldoende is, om van
de identiteit van rechtspersonen in de
dagvaarding en in elke akte van rechtspleging te doen blijken, hun benaming,
11lm rechtskarakter en hun maatschappelijke zetel op te geven ; dat de betekening
van 27 maart 1970 deze vermeldingen
bevat;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid ongegrond is ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1101, 1102, 1104,
1131, 1139 en 1146 van het Bmgerlijk
Wetboek,
doo?'dat het bestreden arrest de door
partij Snoeckx ingestelde vordering, die
tot het verbreken strekt ten laste van
eiseres van de verkoopovereenk01nst van
14 oktober 1967 en tot het veroordelen
van eiseres tot het betalen van schadevergoeding wegens contractbreuk, gegrond verklaart, om de reden dat eiseres
nagelaten had de door haar v erkochte
grintbreker binnen de bedongen termijn
en na ingebrekestelling te leveren, en
beslist dat eiseres ten onrechte de exceptio
non adempleti cont1·actus inriep wegens het
niet leveren door partij Snoeckx van de
bedongen waarborgen en zekerheden,
zulks omdat eiseres niet bewees een
ingebrekestelling aan haar medecontractant te l'lebben gericht,
tenvijl een verkoop een wederkerige
en vergeldende overeenkomst is in de
zin van d e artikelen 1101, 1102 en 1104
van het Bmgerlijk Wetboek;
terwijl in een dergelijke overeenkomst
de oorzaak vaJ1 de verbintenis van iedere
partij, zoals bedoeld in artikel 1131 van
h et Burger]jjk Wetboek, te v:inden is in
de verbintenis van de andere partij ; en
daaruit volgt dat, bij niet-uitvoering
door een van de partij en van haar verbintenissen, de andere partij het r echt
heeft te weigeren h aar verbintenissen nit
te voeren, zonder dat een voorafgaande
ingebrekestelling vereist is zoals bedoeld
in de artikelen 1139 en 1146 van het Burgerlijk Wetboek, daar de in gezegde artikelen bedoelde ingebrekestelling slechts
vereist is voor het :instellen van een vordering die tot verbreking van d e overeenkomst en het bekomen van schadevergoeding strekt :

Overwegende dat het bestreden arrest,
om de door eiseres tegengeworpen exceptio non adimpleti cont1·act~ts te verwerpen,
hoofdzakelijk steunt, niet op de enige
door h et middel becritiseerde reden, maar
op een reeks feitelijke omstandigheden,
welke het opsomt eJ1 waaruit het afleidt
dat, in de gemeenschappelijke bedoeling
van de partijen, de levering van de verkochte grintbreker niet afhankelijk was
van een voorafgaande zekerheidstelling,
maar dat integendeel door de levering
zelve de koper in staat moest worden
gesteld zowel zijn betalings- als zijn
zekerheidsverplichti ngen na te komen ;
Overwegende dat uit deze redenen,
wellw door bet middel niet bestreden
worden, volgt- dat er ten deze van een
gelijktijdige uitvoering van de wederkerige verbintenissen van de partij en
geen spraak kan zijn en dat derhalve de
door eiseres tegengeworpen exceptie, afgezien van ellce ingebrekestelling, in elk
geval ongegrond is ;
Dat deze redenen aldus volstaan om
de beslissing wettelijk te rechtvaarcligen,
weshalve het middel, dat tegen een
overtollige reden van het arrest gericht
is, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
5 mei 1971.- 1e kamer.- Voo1·zitte1·,
de H. Rutsaert, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de H. Naulaerts. Gelijlcl~tidende conclusie, de
H. Ganshof van der Meersch, procureurgeneraal. - Pleite1·s, de HH. Bayart en
VanRyn.

3°
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1971.

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BURGERLIJKE ZAKEN.- BEVOEGDHEID
« RATIO NE LOCI ». AATIKEL 42,
LID 1, VAN DE WET VAN 25 MAART 1876.
BETEKENIS VAN HET WOORD « VERBINTENIS ».

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. BURGERLIJKE ZAKEN.- BEVOEGDHEID
«RATIONE LOCI ». VORDERING TOT
BETALING VAN SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN DOOR DE vVERKGEVER. VERBINTENIS ONTSTAAN OP DE PLAATS
WAAR DE WERKNEMER TE WERK GESTELD IS. BEVOEGDHEID VAN DE

.·.·f
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RECHTER VAN DE PLAATS VAN TEWERK·
STELLING.

3o SOCIALE ZEKERHEID. -

ALGE·
MENE BEGRIPPEN. VORDERING TOT
BETALING VAN SOCIALE ZEKERHEIDS·
BIJDRAGEN DOOR DE WERKGEVER. VERBINTENIS ONTSTAAN OP DE PLAATS
WAAB DE WERK.l-.TEMER TE WERK GE STELD IS. BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER VAN DE PLAATS VAN TEWERK·
STELLING.

4° VERWIJZING NA CASSATIE. BURGERLIJKE ZAKEN. VERNIETI·
GI NG VAN EEN VONNIS VAN DE RECHT·
BANK VAN EERSTE AANLEG INZAKE
SOCIALE
ZEKERHEIDSBIJDRAGEN.
RECHTBANK TER ZAKE NIET MEER BE·
VOEGD OP HET OGENBLIK VAN DEVER·
NIETIGING. VERWIJZING NAAR HET
ARBEIDSHOF.

5°

WETTEN

EN BESLUITEN.

TOEPASSING VAN DE WET IN DE TIJD.
VERNIETIGING VAN EEN VONNIS
VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AAN·
LEG I NZAKE SOCIALE ZEKERHEIDSBIJ ·
DRAGEN . RECHTBANK TER ZAKE
N I ET MEER BEVOEGD OP HET OGENBLIK
VAN DE VERNIETI GING. VERWIJZING
NAAR HET ARBEIDSHOF .

1° Onde1· de ve1·bintenissen bedoeld in
a1·tikel 42, lid 1, van de wet van 25 maart
1876, vallen oolc de uit de wet ontstane
ve1·bintenissen ( 1). (Impliciete oplossing.)

2° en 3° De 1·echte1' van de plaats waa1· de
werlcnerne1· te we1·lc gesteld is, is bevoegd
om kennis te nernen van de vonlering tot
betaling van sociale zeke1·heidsbijdmgen
doo1· de we1·lcgeve1·, omdat de ve1·bintenis
op de plaats van tewerkstelling is ontstaan (2). (Wet van 25 maart 1876,
art. 42.)
4° en 5° W annee1· een vonnis van de
rechtbanlc van ee1·ste aanleg zetelend
in hoge1· be1'0ep inzalce sociale zeke1·heidsbijdmgen wo1·dt vemietigd na de
inwe1·lcingt1·eding van a1·tikel 580, 1°,
van het Ge1·echtelijlc W etboelc, lcmchtens
hetwelk de a1·beidsge1·echten te1· zalce
(1) Zie o.m. BELTJENS, Code de p1·ocedure
civile, I, art. 42, nr. 21 ; BRAAS, P1·ecis de
p1·ocedu1·e civile, I, nr. 770; DE PAEPE, Etudes
su1· la competence civile, I, blz. 137, nr. 48;
zie in dezelfde zin, wat de betekenis van het
woord « verbintenis » in artikel 624, 2°, van

bevoegd z~Jn, wo1·dt de zaalc ve1·wezen
naa1· het m·beidshof (3). (G. W., art. 3
en 1110.)
(RIJKSDIENST VOOR ll'lAATSCHAPPELIJKE
ZEKERHEID, T. H. EN J. CLEIREN .)

ARREST.

RET HOF;- Gelet op h et bestreden
vonnis, op 26 februari 1970 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen ;
Over het middel afgeleid nit de schending van d e artikelen 42 en 52, inzonderheid 42, lid 1, en 52, 3°, van de wet van
25 maart 1876 houdende titel I van het
inleidend boek van h et W etboek van
burgerlijke r echtsvordering, 1, 4, 9 van
het Verdrag, op 28 maart 1925 gesloten
tussen Belgie en Nederland betreffende
de territoriale rechterlijke bevoegdheid,
het faillissement en betreffende h et gezag
en de tenuitvoerlegging van recbterlijke
beslissingen, van scbeidsrecbterlijke uitspraken en van autbentieke akten, goedgekemd bij de wet van 16 augustus 1926,
51, 189 van bet Verdrag tot oprichting
van de Europese Economiscbe Gemeenscbap, ondertekend te Rome op 25 maart
1957 en goedgekeurd door artikel 1, 1°,
van de wet van 2 december 1957, 12 van
de verordening ru·. 3 van 25 september
1958 inzake de sociale zekerbeid van
migrerende werlmemers, 12, § 1, lid 5,
van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatscbappelijke zekerbeid der arbeiders, ge"l"rijzigd bij de
besluitwet van 6 september 1946 en de
wet van 14 juli 1955, 40, 51 van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatscbappelijke zekerbeid der
arbeiders en 97 van de Grondwet,

do01·dat h et bestreden vonnis, hoewel
b et vaststelt dat d e bijdragen, bijdrageopslagen en nalatigbeidsinteresten waarvan eiser betaling vroeg door de vordering
die bij in eerste aanleg voor de vrederecbter van bet kanton Eker en heeft
gebracbt, door de verweerders verscbulREEPINGHEN; Ve'rslag over de Gerechtelijke
Hm·vm·ming, I, biz. 250 .
(2) Raadpl. cass.; 11 februari 1904 (Bull.
en PASIC., 1904, I, 134).
(3) Vgl. cass., 6 januari en 24 februari 1971,
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digd zouden zijn bij toepassing van artikel I2 van de verordening nr. 3 van de
Europese Economische Gemeenschap inzake de sociale zekerheid van migrerende
werknemers, en op grand van arbeidsprestaties, in Belgie in het rechtsgebied
van het kanton Ekeren geleverd door
twee Belgische werknemers die te werk
gesteld waren in de dienst en voor de
rekening van de verweerders gedurende
de van het tweede kwartaal van I96I tot
het derde kwartaal van I962 lopende
periode, niettemin de vrederechter van
het kanton Ekeren en de rechtban.k van
eerste aanleg te Antwerpen, die onderscheidenlijk in eerste aanleg en in boger
beroep van de zaak hebben kennis gena men, onbevoegd 1·atione loci verklaart
om van de vordering kennis te nemen,
om de redenen : « dat krachtens de
besluitwet van 28 december I944, de
werkgever - en hij aileen - de verbintenis heeft de bijdragen te betalen ... ,
dat het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer
slechts de voorwaarde is voor de toepassing van de wet en als zodanig van de
verbin.tenis van de werkgever de bijdragen te betalen, dat de bijdragen evenwel
verschuldigd zijn ingevolge de wet en
niet ingevolge het · contract tussen partijen, dat de bijch·agen trouwens geen
enkel deel uitmaken van het loon, dat
de besluitwet van 28 december I944 geen
enkele bepaling bevat nopens de territoriale bevoegdheid van de vrederechter, en
dat bij gebreke van enige uitch·ukkelijke
bepaling en rekening houdende met het
principe dat de verbintenis aileen bestaat
in hoofde van de werkgever en op grand
van de wet, er client geconcludeerd te
worden dat de plaats waar de verbintenis
ontstaat, samenvalt met die waar de
werkgever zijn woonplaats heeft of de
uitbatingszetel van zijn bedrijf, ten deze
beide in Nederland gevestigd »,

te1·wijl, volgens de toepasselijke wetsbepalingen waardoor de territoriale bevoegdheid inzake roerende goederen is
geregeld, het volstaat, voor de bevoegdheid van een rechtbank om kennis te
ne1nen van een ingevolge een verbintenis
ingestelde voi:dering, dat d e akten, overeenkomsten of feiten welke de beweerde
verbintenis in het leven hebben kunnen
roepen, plaatsgehad hebben in het rechtsgebied van die rechtbank;
terwijl dezelfde bepalingen het woord
« verbintenis » bezigen in zijn ruimste zin
en van toepassing zijn op iedere verbintenis, ongeacht de oorzaak of de titel

terwijl ten deze, nu de verweerders,
volgens het vonnis zelve, gehouden zijn
door de verbintenissen welke voortvloeien
uit de Belgische nationale wetgeving, bij
toepassing van ai·tikel I2 van voormelde
verordening nr. 3 van de Europese Economische Gemeenschap, het feit waaruit
hun verbintenis aan eiser de gevorderde
bijdragen en de bijkomende bedragen te
storten is ontstaan, erin . bestaat werknemers te hebben te werk gesteld in
Belgie in het kanton Ekeren ;
terwijl de plaats waar dit feit is verricht, en niet de plaats van het domicilie
van de verweerders of van de exploitatiezetel van lnm bech·ijf, mitsdien in de
wettelijke betekenis de plaats is waar de
verbintenis ontstaan is die aan de eis ten
grondslag ligt, daargelaten i1l dit opzicht
dat de verbintenis bij de verweerders
bestaat ingevolge de wet en niet ingevolge
de arbeidsovereenk01nst, zodat de rechters bij wie de vordering van eiser aanhangig was gemaakt, wettelijk bevoegd
waren 01n kennis ervan te nemen :
Overwegende dat de onderwerpelijke
bijdragen en bijslagen de periode betreffen vanaf het tweede kwartaal I96I tot
en met het dm·de kwartaal I 962 ;
Overwegende dat, naar luid van het
op dit punt niet aangevochten vonnis,
artikel I2, § I , van de verordening rn·. 3
van de Europese Economische Gemeenschap van 25 september I958 betreffende
de sociale zekerheid van de migrerende
werknemers dient te worden toegepast;
Overwegende dat het vonnis hieru.it
afleid t dat eiser inderdaad een vordering
op de verweerders bezit omdat en in
zover de werlmemers « in Belgie werkzaam waren » ;
Overwegende dat deze wettelijke verbintenis van de verweerders dm·halve is
ontstaan door de tewerkstelling in Belgie
en dus op de plaats waar de werknemers
te werk gesteld waren, dit is in het kanton
Ekeren;
Overwegende dat, krachtens artikel 42,
lid I , van de wet van 25 maart I876
houdende titel I van het inleidend boek
van het W etboek van burgerlijke rechtsvordering, deze roerende vordering mocht
gebracht worden voor de vrederechter
van het kanton Ekeren, rechter van de
plaats waar de verbintenis is ontstaan;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de vernie~igC!e beslissi~lg ; houdt de

l:- - - -
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-875rechter zou worden beslist ; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
5 mei 1971. - 3e kamer. - VooTzitte?',
de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve?·slaggeve?', de H. Janssens.
Gelijlclttidende conclusie, de
H. Lenaerts, advocaat-generaal. - Pleite?', de H. De Bruyn.

3e KAMER. -
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AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- VERGOEDING
VAN DE SCHADE INGEVOLGE VERLIES
OF VERMINDERING VAN ECONOMISCHE
WAARDE VAN DE GETROFFENE.
BETALING VAN HET LOON ZONDER GE ·
VOLG OP HET RECHT OP VERGOEDING.

De ve1-plichting tot veTgoeden van de schade
wegens het ve1·lies of de venninde1·ing
van het economisch ve1·mogen op de
m·beiclsrnaTlct al8 gevolg van een m·beidsongeschilctheid woTdt niet ttitgesloten of
bepe1·lct doo1· het jeit dat de getm ffene
gedtwende zijn ongeschilctheid ve1·de1· zijn
bezoldiging heejt ontvangen (1).

(GEl\'IEENTE ZONHOVEN, T.

PUT~1AN.)

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 mei 1970 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
1, 4, 12, 13, 14, 22 van de wet van l l juni
1874 op de verzekeringen, 1, 6 van de
door het koninklijk besluit van 28 september 1931 gecoordineerde wetten op de
vergoeding der schade voortspruitened

(1) Vgl. cass., 4 december 1967 (A1·1-. cass.,
1968, blz. 480); 21 oktober 1968 (ibid., 1969,
hlz. 2131 en 5 oktober 1970, Sttp?'a, blz. 117.

uit de arbeidsongevallen en 97 van de
Grondwet,

doo1·dat, op grand van de collectieve
verzekering van het personeel dat de
wetgeving a r beidsongevallen niet kan
inroepen, waarin een artikel voorkomt
opgesteld als volgt : " zo de burgerlijke
aansprakelijkheid van de ond_e rscbrijver
er niet bij betrokken is of zo ze niet opgezocht wordt, waarborgt de Maatschappij
aan het personeel dat de wetgeving
" arbeidsongevallen » niet kan inroepen,
een scbadevergoeding gelijk aan die bepaald door bedoelde wetgeving in voege
bij bet afsluiten van het contract, zo het
lichamelijke letsels oploopt, gevolg van
een ongeval overkomen hetzij tijdens en
door bet feit der werkzaa.mheden verricht
in de aangegeven onderneming, hetzij
op de arbei<lsweg », het arrest eiseres
veroordeelt om aan verweerd.er het bedrag van 300.808 frank te betalen om de
redenen : dat eiseres " aanvoert dat door
het hof zou dienen onderzocht te worden
aan welke aard de waarborg beantwoordt
door het contract verzekerd, dit is of het
een schadedeJr..kend dan wel een sommenkarakter vertoont; dat zij verder beklemtoont dat, vermits de termen van de
overeenkomst duidelijk aantonen dat het
bier om een schadevergoeding gaat, appellant niet gerechtigd is de door de verzekering gestorte som op te eisen om de
reden dat hij geen sch ade geleden heeft,
vermits hij gedurende de gewaarborgde
p eriode zijn voile wedde genoot ; dat de
volstrekt algemene bewoordingen waarin
artikel 6 van de algemene voorwaarden
van de polis opgesteld is, niet toelaten
het onderscheid in te voeren door ge!ntimeerde vooropgezet om appellant het
voordeel van dit heeling te ontzeggen »,
te1·wijl 1° volgens artikel 6 van het
gesloten verzekeringscontract, onder de
hoofding " collectieve verzekering van
het personeel dat de wetgeving arbeidsongevallen niet kan inroepen », de maatschappij aan dit personeel, waarond.er
verweerder, een schadevergoeding waarborgde gelijk aan die bepaald door de
wetgeving op de arbeidsongevallen in
voege bij het afsluiten van het contract
wanneer dit personeelslid lichamelijke
letsels zou oplopen, en de overeenkomst
derhalve de vergoeding vaststelt volgens
welbepaalde regels, namelijk die van de
wetgeving op de arbeidsongevallen, en
dus niet opgesteld is in " volstrekt algemene bewoordingen » (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek);

-8762° deze motieven geen passend antwoord zijn op de conclusies van eiseres
zo voor de eerste r echter, welke ze als
uitdruklcelijk herhaald aanzag, als in
hager b eroep, waarin zij staande hielcl
dat " de gemeente een verzekeringscontract afsloot met de U.P.B . waarbij werd
b epaald dat de vergoedingen zoals deze
zijn voorzien door d e wetten op de
arbeidsoJJ.gevallen ook zouden worden
uitgekeerd aan h aar p ersoneel, in geval
v <m ongeval in d e dienst; dat de gem eente
... aldus een bijkomende vergoeding kan
b etalen die gelijk is aan het verschil tussen de statutaire gelden en de vergoedingen berekend volgens de wetten op de
arbeidsongevallen » en " dat de algemene
voorwaarden spreken van schadevergoeding, zoals bepaald door de gecoiirdineerde wetten op d e arbeidsongevallen »
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
3° de schadevergoeding bedoeld in
artikel 6 van de collectieve verzekering
van het p ersoneel dat de wetgeving
« arbeidsongevallen » niet kan inroepen,
en wellre gelijk is aan die bepaald door
bedoelde wetgeving bij een ongeval, een
schadedekkend karakter heeft, daar deze
wetgeving en dus het contract rekening
houden met geled en schade te vergoeden
volgens bepaalde regels en geen van
tevoren bepaalde 'som betreffen, zelfs
indien de schade slechts gedeeltelijk vergoed wordt (schending van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 1,
4, 12, 13, 14, 22 van de wet van l l juni
1874, 1 en 6 vaJJ. het koninklijk besluit
van 28 september 1931);
4° deze motieven niet toelaten uit te
maken of door de zogezegde algemeen.heid
het omnogelijk zou zijn te onderscheiden
of d e verzekeringsovereenkomst al d an
niet een sommen- of een schadeverzekering is, ofwel of door deze algemeenheid,
zelfs indien de verzekering schadedekkend zou zijn, de vergoeding toch client
uitgekeerd te worden ook als er geen
schade is, ofwel de door het contract
voorziene regeling volgens de arbeidsongevallenwet a ls volstrekt algemeen
wordt beschouwd, zodat deze motieven
tegenstrijdig, duister en dubbelzim1ig zijn
(schending van artikel 97 van de Grandwet):
W at de vier onderdelen samen betreft :
Overwegende dat eiseres voor het hof
van beroep deed gelden dat de verzekering waarop verweerder steunt. een

schadeverzekering is en verweerder op
geen vergoeding aanspraak heeft omdat
hij geen schade heeft geleden, nu hij zijn
volledige wedde had genoten ;
Overwegende dat, volgens het arrest,
artikel 6 van de aanvullende verzekering
« een becling ten behoeve van der·den
bevat » en h et door eiseres ingeroepen
onderscheid tussen schadeverzekering en
sommenverzekering niet tot gevolg lmn
hebben aan verweerder « het voordeel
van dit beding te ontzeggen » ; dat h et
arrest eraan toevoegt dat zelfs indien
het om een schadeverzekering gaat, de
kra.chtens de verzekering toegekencle vergoeding mag worden gecwnuleerd met
de volledige weclde, omdat deze niet het
karakter van een schaclevergoeding heeft ;
Overwegende dat uit het arr est blijkt
dat de opgeeiste vergoecling betrekking
h eeft op de periocle van arbeidsongeschiktheicl gedurende welke verweerder
zijn voile wedde heeft genoten ;
Dat sch ade wegens arbeidsongeschiktheid niet bestaat in loonverlies maar in.
aantasting van lichamelijke gaafheid en
verrnin.dering of verlies va.n economisch
vermogen ; dat h et recht op vergoecling
van die schade dus niet wordt uitgesloten
door het ontvangen van loon ;
Overwegende dat het hof van beroep
dm·halve wettelijk lwn b eslissen dat verweer:der aanspraak op de schadevergoeding h ad, zelfs inclien de verzekering
waarop zijn aanspraak steunde, een
schadeverzekering was ;
Dat het hof van beroep door de hiervoor aangehaalcle overwegingen zijn beslissing cluidelijk heeft gemotiveerd en
de conclusie van . eiseres p assend heeft
beant woord ;
Dat het middel niet kan worden aangenmnen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
5 mei 1971.- 3e kamer.- Voo?·zitte?',
de H. N aulaerts, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve?·slaggeve?', de H. Janssens.
Gelijklttidende conclusie, de
H. Lenaerts, advocaat-generaal. - Pleite?'B, d e HH. Houtekier en Bayart.
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1° VERZEKERINGEN. VERZEKERINGSWET INZAKE VERGOEDING VAN DE
SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT AR BEIDSONGEVALLEN. - POLIS WAARIN
BEDONGEN WORDT DAT DE VALSE AANGIFTEN DIE HET BEDRAG VAN DE
PREMIE KUNNEN VERMINDEREN VOOR
DE VERZEKERDE HET VERLIES MEEBRENGEN VAN .ALLE RECHTEN TENZI.J
HI.J BEWI.JST DAT HEJVI GEEN SCHULD
TREFT . - RECHTER DIE BESLIST DAT
DE VERZEKERDE GEEN FOUT HEEFT
BEGAAN DAAR HI.J TE GOEDER TROUW
WAS . - l\'l:ISKENNING VAN DE BEWI.JS KRACHT VAN DE POLIS.
2°

OVEREENKOMST. FOUTIEVE
GOEDE TROUW. UITVOERING. SLUIT DE AFWEZIGHEID VAN SCHULD
NIET UIT.

3° VERZEKERINGEN. VERZEKE RAAR DIE DE OVEREENKOMST VEl~DER
HEEFT UITGEVOERD NADAT HI.J KENNIS
HAD GENOl\'IEN VAN DE WI.JZIGINGEN
AAN HET RISICO DOOR DE VERZEKERDE .
RECHTER DIE NIET Ai\iBTSHALVE
KAN BESLISSEN DA'.r DE VERZEKERAAR
DE VERVALLENVERKLARING VAN DE
VERZEKiflRDE NIET MAG INROEPEN.

beslist dat de ajwezigheid van schuld
blijkt uit het ve1·slag van een ve?·zekeTings inspecteu?' die e1·kent dat de verzeke?"de
te goede1· t1·ouw was (1).
2° D e goede t1·ouw sluit niet noodzalcelijk
in dat de u i tvoe1·ing van een ove1·eenlcomst
niet joutiej is (2) .
3° en 4° De rechte1· lean niet ambtshalve
beslissen dat de ve1·zelce1·aa1·, clie de ove1'eenlcomst venle1· uitgevoe1·d heejt na lcennisneming van de wijzigingen aan het
?"isico doo1· de ve1'Zelce?·de, het ve1·val
bepaald in m·tikel 31 van de wet van
11 jttni 1874 niet lean imoepen (3).
(Impliciete oplossing.)
(NAAJVILOZE VENNOOTSCHAP « DE VREDE , ,
T. OTTEN EN WINTGENS. )
ARREST (ve1·taling ).
HET HOF ; - Gelet op h et bestreden
vonnis, op 25 maart 1970 gewezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te Ver viers, rechtdoende in hager beroep ;

1° De bewijskracht van een ve?·zeke?·ingspolis inzalce veTgoeding van de schade
voo?·tsp?·uitende ttit m·beidsongevallen
waa1·in bedongen w01·dt dat de valse
aangijten die het bedmg van de doo?' de
ve?'zelce?'de ve?·schttldigde JJTemie kunnen
ve?·minde?·en voo1· deze laatste het ve1·lies
van zijn ?'echten lcunnen m eeb1·engen,
tenzij hij bewijst dat hem geen schuld
t?"ejt, wo1·dt miskend doo1· de ?'echte?' die

Over h et middel afgeleid uit de schen ding van de artikelen 1134, 1319 tot 1322,
1382 van h et B urgerlijk vVetboek, van
d e bewijskracht van de artikelen XVIII
en XXVI van de ver zekeringspolis door
eiser es en d e eerste ver weerder aangegaan
op 18 februari 1966, van de a rtikelen 31
van de verzekeringswet van 11 juni 1874,
van d e bewij slu-acht van de conclusies
van b eide p artij en voor de feitenrechter
en van het gerechtelijk contract tussen
voornoemde p artijen, v an de artikelen 22
van h et koninklijk besluit van 7 d ecember 1931 houdende algemeen r eglement
van de verzekeri:ng tegen arbeidsongevalle:n en 97 van de Grondwet en van de
r echten der verdediging,
doo1·dat, na te h ebben vastgesteld of
a lthans niet te h ebben betwist dat er in
de loonaangiften door d e eerste verweerd er gedaan ter uitvoering v an de verzekeringspolis, onjuistheden of weglatingen
waren die de verschuldigde premie kond en verminder en en h et door eiseres
verzekerde risico v ermeerder en, en na te
hebben vastgesteld d a t, luiden s het

(1) Raadpl. cass., 28 janua ri 1965 (Bull.
en PASIC., 1965, I, 528) en 19 mei 1967 (A1'1'.
cass., 1967, blz. 1121).
(2) Raadpl. cass., 23 februa ri 1928 (Bull.
en PASIC., 1928, I, 85) en 6 maart 1947 (i bid.,

1947, I, 10:;); DE PAGE, d. III, 3• uitg.,
nr. 591, blz. 584.
(3) R aadpl. cass., 17 oktober 1968 (Arr .
cass., 196(), biz. 188); 16 oktober 1969 en
18 juni 1970 (ibid., 1970, blz. 169 en 981)

4° RECHTBANKEN. - BUlWERLI.JKE
ZAKEN. - VERZEKERINGEN. - VERZE KERAAR DIE DE OVEREENKOll'i:ST VER DER HEEFT UITGEVOERD NADAT HI.J
KENNIS HAD GENOi\'[EN VAN DE WI.JZIGINGEN AAN HET RISICO DOOR DE
VERZEKERDE. RE CHTER DIE NIET
AMBTSHALVE KAN BESLISSEN DA'I' DE
VERZEKERDE DE VERVALLENVERKLARING VAN DE VERZEKERDE NIE'I' i\'[AG
INROEPEN.

-878beding van· artikel XVIII van de polis,
de eerste verweerder, verzekeringnen~er,
in zodanig geval alle rechten verliest die
hij aan de overeenkomst ontleent, en dat
artikel XXVI voor eiseres een verhaal
tegen de eerste verweerder openstelde
betreffende alle geldsommen, betaald of
te betalen wegens arbeidsongevallen die
door het verval getroffen waren, het
bestreden vonnis ongegrond verklaard
heefb de rechtsvordering tot vrijwaring,
door eiseres ingesteld ten ei~~de de eerste
verweerder te doen veroordelen tot
terugbetaling van alle geldsommen die
zij, op grand van een veroordeling, aan
de tweede verweerder, zijn werkman,
slachto:ffer va~~ het arbeidsongeval, zou
moeten storten krachtens de wetgeving
op de arbeidsongevallen, en die beslissing
hierop steu.nt : 1° dat, lnidens artikel XXVI van de polis en artikel 22 van
het koninklijk besluit van 7 december
1931, verval wegens onjuiste verklaringen
niet intreedt wanneer de verzekeringnemer aantoont dat hem gee~~ schuld
treft en dat hij het verzuim zo spoedig
mogelijk heeft hersteld, en dat in het
onderhavige geval verweerder zijn goede
trouw heeft bewezen ; 2° dat, luidens
artikel 31 van de wet van 11 juni 1874,
de verzekeraar het daarin bepaalde verval
niet kan inroepen, wanneer hij, na te
hebben kennis gekregen van de wijziginge~~ aan de risico's, niettemin de overeenkomst voort heeft uitgevoerd, e~~ dat in
het onderhavige geval eiseres, na te
hebben kennis gekregen van de wijzigingen aan de risico's, schadevergoedingen
had uitgekeerd ten bedrage van 26.580 fr.
en voort de risico 's van de onderneming
heeft op zich genomen, zodat zij afgezien
had van het beroep op het verval waardoor verweerder getroffen was ;
tenvijl, eerste onderdeel, het bestreden
vonnis, hoewel het vaststelt dat de eerste
verweerder te goeder trouw onjuiste aangiften had gedaan, niet heeft kun.nen
beslissen, zonder schending van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en
van artikel XXVI van de polis, dat hieruit volgde dat hij geen enkele font in de
zin van die artikelen had begaan ;
terwijl goede tronw weliswaar bedrog
maar niet schuld uitsluit ;
terwijl het vonnis dus wettelijk niet
heeft kunnen beslissen dat het in artikel XVIII van de polis bepaalde verval
niet tegen verweerder was ingetreden ;
terwijl het; door zijn beslissing dat
zulk verval niet was ingetreden, dat
artikel heeft geschonden, alsmede artilrAl

ll

~d.

-u~_n

'hAt. "RnT'O'AT'liilr WAt.hnPlr

volgens hetwelk wettig aangegane overeenkomsten kracht van wet hebben tussen partijen;
tweede ondenleel, artikel 31 van de wet
vm~ 11 juni 1874 niet de openbare orde
raakt, zoclat partijen wettig hebben ktmnen overeenkomen op grand van de polis,
artikel XVIII, dat valse aangiften die de
verschuldigde premie konden verminderen, in alle gevalle~1 het verlies Iueebrachten van alle rechten die de eerste
verweerder, verzekeringne1uer, aan de
overeenkomst ontleende en dat eiseres
in zodanig geval altijd het recht had het
bij artikel XXVI opengestelde verhaal
in te stellen tot terngbetaling van de
bedragen die zij aan de getroffene van
het arbeidsongeval reeds had betaald of
nog zal moeten betalen ;
terwijl het vonnis artikel 31 van de
wet van 11 juni 1874 wettelijk niet heeft
ktu1nen inroepen om eiseres het recht van
verhaal, dat haar uitdrukkelijk door de
overeenkomst van partijen was verleend,
te ontnemen;
terwijl, lu·achtens 22-1° vanhet koninklijk besluit van 7 december 1931, eiseres
gehouden was aan de getroffenen door
arbeidsongevallen, zonder uitzonderi~1g
of voorbehoud, in weerwil van alle bedingen omtrent verval, totdat de overeenkomst eindigt het voile bedrag te waarborgen van de schadevergoedingen bij de
arbeidsongevallenwet voorzien ;
terwijl eiseres in elk geva.l gehouden
was aan de getroffene, zelfs na het verstrijken van de overeenkomst, alle wettelijke schadevergoedingen te betalen
verschuldigd ter vergoeding van de
schade voortvloeiende uit een ougeval
dat tijdens de duur van die overeenkomst
gebenrdwas;
·
terwijl dientengevolge de betaling door
eiseres van de wettelijke schadevergoeding aan het slachtoffer van het bedoelde
ongeval voor haar een wettelijke verplichting was waaraa~1 zij zich niet kon
onttrekken; en die betaling dus wettelijk
niet kon worden beschouwd als een vrijwillige daad van uitvoeriJ1g van de overeeukomst waardoor zij zou hebben afgezien van een beroep op het verval van
de rechten van haar verzekerde ;
terwijl, door na de aangifte van het
bedoelde ongeval de risico's van verweerders onderneming voort op zich te
nemen, eiseres niet heeft afgezien van
het in de polis bepaalde verval en recht
van verhaal, daar nit de processtukken
en nit de vaststellingen van het vonnis
zelf blijkt dat de onjt,iste aangiften van
rlA
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-879voor de prestaties van de w~rkrnan Wintgens niet voorkomen, opklimmen tot het
begin van de overeenkomst en geduurd
hebben tot het kwartaal tijdens hetwelk
het ongeval gebeurd is ;
terwijl vanaf het ongeval verweerder
juiste aangiften betre:ffende de genoemde
prestaties had gedaan, zodat eiseres,
door de risico's van de onderneming van
de eerste verweerder voort op zich te
nemen, niet kon worden geacht te hebben
afgezien van het recht om het verval in
te roepen en om een verhaal in te stellen
uit hoofde van de onjuiste aangiften van
voor het ongeval ;
denle onde1·deeZ, het vonnis in elk geval
niet duidelijk heeft gezegd waarin het
« voort de risico's van de onderneming
op zich nemen » zou hebben bestaan,
buiten de betaling van schadevergoedingen aan de door het bedoelde ongeval
getroffene ;
terwijl zijn beslissing dienaangaande
dus niet gElnoeg met redenen is omkleed
om te voldoen aan het vereiste van ·
artikel 97 van de Grondwet en wegens
haar dubbelzinnigheid het voor het_Hof
onmogelijk maakt zijn toezicht op de
wettelijkheid ervan uit te oefenen ;
vie1·de onde1·deel, nu het beroepen vonnis
niet had beslist en de eerste verweerder
evenmin bij conclusie had gesteld dat
eiseres overeenkomstig artikel 31 van
de wet van l l jnli 1874 het recht had
verbeurd om het verval op te werpen en
het desbetreffende verhaal uit te oefenen,
omdat zij na de aangifte van het ongeval
voort de risico's vau de onderneming op
zich had genomen, het, vonnis, zonder
schendiug van de bewijskracht van de
conclusies van partijen en van het gerechtelijk contract, alsmede van de rechten van verdediging, ambtshalve het feit
niet heeft lncnnert inroepen dat eiseres
voort de risico 's van de onderneming
heeft op zich genomen en hierdoor, met
toepassing van voornoemd artikel,
meteen het recht verzaakt h eeft het verval in te roepen en haar verhaal uit te
oefenen:

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat uit het bestreden
vonnis blijkt : a) dat tweede verweerder
Wintgens, die als werltinan in dienst was
bij eerste verweerder Otten, op 24 septen1.ber 1967 getroffen is door een arbeidsongeval; b) dat Otten bij de eisende
vennootschap een verzekeringspolis had
aangegaan om de vergoeding van alle
arbeidson!levallenschade te waarborgen ;

c) dat volgens die verzekeringspolis dedoor Otten verschuldigde premies berekend werden op basis van· de lonen die
deze moest aangeven op het einde van
ieder kwartaal ; d) dat Wintgens sinds
15 februari 1966 occasioneel voor Otten
werkte, maar dat laatstgenoemde de aan
Wintgens betaalde lonen pas had aangegeven op het einde van het kwartaal
tijdens hetwelk het arbeidsongeval gebeurd is;
Overwegende dat, luidens artikel XVIII
van de verzekeringspolis, valse aangiften
die de verschuldigde premie knnnen verminderen, voor de verzekeringnemer het
verlies meebrengen van alle rechten
welke hij aan de -overeenkomst ontleent,
en dat, luidens artikel XXVI, lid 2, het
verval niet intreedt, indien de verzekeringnemer aantoont dat hem geen schuld
treft en dat hij het verzuim zo spoedig
mogelijk heeft hersteld ;
Overwegende dat, na te hebben aangenomen, zonder deswege te worden
bestreden, dat artikel XXVI, lid 2, van
de verzekeringspolis hier van toepassing
was, het vonnis met betrekk:ing tot dat
beding enkel zegt dat het bewijs van de
afwezigheid van schuld « voldoende geleverd is door het verslag van de inspecteur
van eiseres in hager beroep (thans eiseres), welk verslag de eerste rechter overgenomen heeft in zijn beslissing, die hij
terecht door de goede trouw van de
gedaagde in hager beroep (thans eerste
verweerder) heeft verantwoord »;
Overwegende dat in overeenkomsten
de goede trouw niet noodzakelijk afwezigheid van schuld insluit ;
Overwegende dat, nu het vonnis niettemin b eslist dat het bij artikel XVIII
van de verzekeringspolis bepaalde verval
niet was ingetreden tegen Otten en zulks
aileen onder de overweging dat de bedoelde aangiften te goeder trouw waren
gedaan, het de bewijskracht miskent van
artikel XXVI, lid 2, van de verzekeringspolis;
Dat het eerste onderdeel van het middel dus gegrond is ;
Over het vierde onderdeel :
Overwegende dat voor de rechtbank
van beroep de eerste verweerder niet
heeft aangevoerd dat eiseres na de aangifte van het ongeval voort de risico 's
van de onderneming op zich had genomen
en dat zij had afgezien van een beroep
op het tegen hem ingetreden verval ;
Overwegende dat Otten in zijn conclusie enkel stelde, zonder op a:p_dere
omstan::ligheden te wijzen, dat zijn ver-
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zeke~aar, " de last van het schadegeval
op z10h ~ad genomen en sommige schadevergoedmgen had uitbetaald », en daaruit
geen enkel rechtsgevolg afieidde ;
·
Overwegende dab de feitenrechter aldus
een geschil opwerpt dat partijen hem niet
hadden voorgelegd, en ambtshalve een
exceptie aanvoert waarover die partijen
geen uitleg hadden ktu1nen verschaffen,
zodat hij de bewijskracht van de conclusies van die partijen en bovendien de
rechten van de verdediging heeft geschonden;
Dat het vierde onderdeel van het middel eveneens gegrond is ;

Om die redenen, vernietigt h et bestreden vonnis, in zover het eiseres haar
rechtsvordering ontzegb en haar veroordeelt in de kosten ervan ; beveelt dat van
het thans gewezen arrest melding zal
worden gemaakt op de ka~1t van de
gedeeltelijk ven1ietigde beslissing ; houdt
de kosten aan opdat hierover door de
feitenrechter zou worden beslist · verwijst de a ldus beperkte zaak na~r het
Arbeidshof te Brussel.
5 mei 1971. - 3e kamer. - Voomitte1·
en .Ve1·slaggeve1·, de H. Polet, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende
conclusie, de H. Duchatelet, advocaatgeneraal. - Pleite1', de H. Struye.
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1° TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN FRANSE). -HoGER
BEROEP INGESTELD llffiT OVERTREDING
VAN DE WET VAN 15 JUNI 1935 BETREFFENDE HET GEBRUIK DER TALEN IN
GERECHTSZAKEN.- AKTE VAN HOGER
BEROEP DIE DE TERMIJN VAN BEROEP
BELET TE LOPEN TOT OP DE DAG
WAAROP DE TERli'ITJN, WEGENS NIETIGVERKLARING VAN DE AKTE, GESTUIT
WORDT.

2° TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN FRANSE). - HOGER
BEROEP INGESTELD MET OVERTREDING
VAN DE WET BETREFFENDE HET GEBRUIK DER TALEN IN GERECHTSZAKEN.
- BETEKENING VAN DE BESLISSING
TIJDENS RET GEDING. - NIEUW HOGER
BEROEP INGESTELD OVEREENKOMSTIG
DEZE WET. - BETEKENING DIE GEEN
OW.V()T,f.!.li':N R"ON

R"li!'R"R~N

VllfYP 4 T ."l4'"ll'"'P TYli"

EERSTE AKTE VAN HOGER
NIETIG WERD VERKLAARD.

BEROEP

1° Uit de opzet van de wet van 15 jtmi 1935
bet1·e fjende het ge b1·uilc de1· talen in
ge1·echtszalcen blijlct dat, lcmchtens a1·tilcel 40, lid 3, van deze wet, de alcte van
hog.e1· be1·oep, waa1·in de bepalingen van
a1·t~lcel 40 wo1·den ove1·t1·eden, de tennijn
vctn be1·oep belet te loJJen tot op de dag
wam·op, wegens nietigve1·lclcwing van de
on1·egelmatige alcte, deze tennijn gestuit
wm·dt (1). (Impliciete oplossing.)

2° Wannee1· een pa1·tij met ove1·t1·eding vcm
de wet van 15 juni 1935 betnfjende het
gebntilc de1· tctlen in ge1·echtszalcen in
ho_ge1: be1·oep is gekomen tegen een beshss~ng, lean de betelcening van deze
beslissing tijdens het geding geen gevolgen hebben voomlee1· de nietigheid van
h~t hoge1· be1·oep is ve1·lclaanl, en is het
n~etnv hoge1· be1'0eJJ ove1·eenlcomstig deze
wet 01~tvanlcelijlc zelfs wcmnee1· het ingesteld ~s voo1·alee1· de ee1·ste alcte vctn ho ge1·
be1·oep nietig wenl ve1·lclaa1·d.
(NAAJVILOZE VENNOOTSCHAP « USINES TEXTILES REUNIES DE BELGIQUE UTEXBEL », T. CARLIER .)
ARREST (ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 20 maart 1970 door de
vVerkrechtersraad van beroep te Brussel
bediendenkamer, gewezen ;
'
Over het middel afgeleid nit de scherrding van d e artikelen 24, 38, 40, inzonderh eid lid 3, van de wet van 15 jtmi 1935
betreffende het gebruik der talen in
gerechtszaken, 1 van de wet van 8 maart
1948 betreffende de rechtspleging voor
het. Hof van cassatie, ter aanvulling van
art1kel 40 van de wet van 15 jtmi 1935
betreffende het gebruik der talen in
gerechtszaken, 85 van de wet van 9 juli
1926 op de werkrechtersraden, zoals het
gewijzigd is bij artikel 23 van de wet
van 12 juli 1960 (en voor zoveel als nodig
schending van voornoemd artikel 23),
443 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, 1050, 1051 van het
Gerechtelijk W etboek en 97 · van de
Grondwet:
(1) Raadpl. cass., 6 april 1949 (Bull. en
1949, I, 269) en de noot; LINDEMANS,

PASIC.,
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Overwegende dat uit de processtukken akte van boger beroep nietig verklaard
blijkt dat eiseres tegen de in het Frans was;
gestelde beslissing van de eerste rechter
Dat bieruit volgt dat op het ogenblik
in hoger beroep is gegaan bij een akte die waarop eiseres de tweede akte van boger
in het N ederlands was gesteld en op beroep heeft doen betekenen, bet verval
9 oktober 1968 betekend werd aan· ver- niet was ingetreden dat bij artikel 85
weerder ; dat het bestreden vonnis die van de wet van 9 juli 1926 op de werkakte nietig en zonder gevolg verklaart rechtersraden is voorgeschreven ;
met toepassing van de artikelen 24 en
Dat bet middel gegrond is ;
40 van de wet van 15 juni 1935 op het
Om die redenen, vernietigt de bestregebruik der talen in. gerechtszaken; dat
intussentijd verweerder op 30 januari den beslissing ; beveelt dat van dit arrest
1969 de beslissing van de eerste rechter melding zal worden gemaakt op de kant
had betekend aan eiseres en dat deze op van de vernietigde beslissing ; houdt de
3 april 1969 aan verweerder een nieuwe kosten aan opdat h ierover door de feitenalde van hoger beroep, in het Frans deze recbten zou worden beslist; verwij st de
lwer en met een Nederlandse vertaling, zaak naar het Arbeidsbof te Luik.
had betekend ;
5 mei 1971.- 3• kamer.- Voonitte1·,
Overwegende dat eiseres op grond van
artikel 40, lid 3, van de wet van 15 juni de H. Polet, raadsbeer waarnemend voor 1935 betoogt dat, aangezien de bij het zitter. - Vm·slaggeve1·, de H . Legros. Gelijlclttidende conclttsie, de H. Duchatebestreden vonnis nietig verklaarde akte
Pleite1·s, de
op de datum van dat vom1is de rechts- let, advocaat-generaal. p legingstermijn heeft gestuit die op HR. Simont en Faures .
straffe van verval bepaald was bij artikel 85 van de wet van 9 juli 1926 op de
werkrechtersraden, de akte van hoger
beroep van 3 april 1969 betekend is binnen de wettelijke termijn, zodat het
1° KAi\'lER. - 6 mei 1971.
bestreden vonnis die akte ten onrechte
niet ontvankelijk beeft verklaard wegens
te late indiening ;
- OVEREENKOl\'IST.
BEDROG.
Overwegende dat uit de parlementaire
KUNSTGREPEN DIE NIET TOT DOEL
voorbereiding en uit de opzet van de
HEBBEN GEHAD DE PARTIJEN ERTOE
wet van 15 jtmi 1935 betreffende bet
TE BRENGEN DE OVEREENKOMST TE
gebruik der talei). in gerechtszaken blijkt
SJ"UITEN. - BESTANDDELEN VAN HET
dat kracbtens artikel 40, lid 3, van die
BEDROG NIET VERENIGD.
wet, de akte van boger _beroep waarbij
de in voormeld artikel 40 bedoelde bepa- De lcunstg1·epen die een partij bij het sluiten
lingen worden overtreden, de termijn van
van een ove1·eenlcomst bezigt leve1·en geen
beroep belet te lopen tot- op de dag
g1·oncl tot nietigheid op, inclien zij niet
waarop de onregelmatige akte nietig vertot doel en voo1· gevolg hebben geha.cl de
k laard wordt ;
ande1·e pa1·tij e1·toe te b1·engen de ove?·eenlcomst ancle1·s te slttiten clan clat z·i j
Dat in bet onderhavige geval de beteclit heeft geclaan (1). (B. W., art. 1109
kening van de sententie dus geen gevolgen
en 1116.)
kan bebben gehad vooraleer de eerste

Over het feit dat het bedrog beslissend
en cluidelijk moet zijn, zie cass., 21 mei 1953
(Bttll. en PASIC., 1953, I, 731), 28 april 1961
(i bid., 1961, I, 925) en 5 oktober 1967 (An.
cass., 1968, biz. 172).
Over het feit dat de rechter soeverein het
bestaan van het bedrog en de invloecl ervan
op de toestemming beoordeelt, zie cass.,
15 februari 1906 (Bull. en PAsrc., 1906,
I, 132) en 23 december 1926 (ibid., 1927,
(1)

uitg. 1959, cl. II, nr·. 663 ; PLANIOL en RIPER'l',
door Es=rN, uitg. 1957, d. VI, nrs. 199
en volg., vooral nr. 203; JossERAND, uitg.
1930, d. II, nr·. 96; BAUDRY-LACANTINERIE
en L. BARDE, uitg. 1906, d. I, ms. 115 a 117 ;
DEiiiOGUE, uitg. 1923, d. I, nr. 363 ; BEUDANT,
cl. VIII, nr. 142; RIPERT en BouLANGER,
uitg. 1957, d. II, nr. 184; RIPERT, La 1·egle
morale clans les obligations civiles, 4• uitg.,
1949, nr. 47; FRANQOIS GORPHE, Le p1•incipe
de la bonne foi, biz. 56 en 57; MICHEL PERRIN,

I, 113).

Le dol clans la formation des actes ju1·idiques,

Men raadplege ook: DE PAGE, d. I, nr. 5 1 ;
KLUYSKENS, d. I, nrs. 28 tot 30; COLIN en

biz. 85; Les Novelles, Droit civil, d. IV-I ,
v 0 Theo1'ie genb·ale des obligations, nrs . 900 en
vole-.

-882verkaveling, als bouwgrond, hetzij ten
slotte als eigendom voor het genoegen »
en dat, cc rekening houdend met de vooren de nadelen van deze verschiilende
oplossingen, met de moeilijkheid om een
koper te vinden, met de onzekerheid in
verband met bet bekomen van de eventueel noodzakelijke administratieve vergunningen, kortom met aile andere elementen, zij ten slotte, terecht of ten
onrechte, hadden gekozen voor de oplossing die tot stand kwam door de bestreden
authentieke akten en voor hun eigendom_
een prijs hadden bekomen die hun deslnmdigen als voordelig hadden beschouwd »,
te1·wijl, ee1·~te onde1·deel, het bedrog,.
wanneer het de toestemming heeft bepaald van de partij die het aanvoert,
niet aileen een oorzaak van nietigheid
van de contracten is wanneer de kunstgrepen van een van de contractanten bij
de andere eon dwaling omtrent de substantiele hoedanigheden van de zaak of
omtrent de waarde ervan hebben teweeggebracht, doch ook wanneer ze bij h em
een dwaling hebben meegebracht omtrent
de louter subjectieve redenen die hij had
om het contract aan te gaan, zodat door
te beslissen, in rechte, dat de door de
verweerders toegepaste precedes enkel
bedrog konden opleveren indien ze tot
doel en tot gevolg hadden gehad de
verkopers te bedriegen omtrent -eeli
substantiele hoedanigheid van het verkochte goed of omtrent de waarde ervan
en, in feite, dat zulks ten deze niet het
geval was, zonder ook na te gaan of
genoemde precedes niet tot doel en tot
gevolg hadden gehad de eisers te misleiden omtrent de redenen die zij hadden
om te handelen zoals zij dat hebben_
gedaan, het arrest, enerzijds, heeft gesteund op een r estrictief begrip van het
bedrog dat niet het begrip is van de wet
en, anderzijds, het voor het Hof onmogelijk heeft gemaakt de wettelijkheid te
toetsen van zijn beschikkende gedeelte
betreffende de rechtsvordering tot nietigverklaring, wegens bedrog, van de litigieuze overeenkomsten (schending van
aile in bet middel vermelde wettelijke
bepalingen) ;
tweede ondenleel, de omstatl.digheid,
waarop het arrest wijst, dat zo het misschien juist is dat verweerder sttb 3° voor
de eerste maal de eisers op h et idee heeft
gebracht hun domein in zijn geheel te
verkopen, het eveneens vaststaat dat zij
sinds verschiilende jaren van plan waren
het te verkavelen en -als bouwgrond te

(BARON EN BARONES DE MACAR EN NEYS,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP cc CARRIERES ET FOURS A CHAUX DUMONTWAUTIER », HEYMANS, DODEMONT, EN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP cc COlliPTOIR
FONCIER ».)

ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ·; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 maart 1970 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1108, 1109, 1116,
Ill 7, 1134 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doonlat het aangeklaagde arrest ongegrond verklaart de op bedrog gestetmde
rech_tsvordering tot nietigverklaring van
de ht1gteuze verkopen die door de eisers
tegen de verweerders sttb 1° en 2° werd
ingesteld, deze beslissing verbindend verklaart voor de verweerders sttb 3o en 4o
en de eisers in alle kosten veroordeelt,
en deze verschiilende beslissin.gen verantwoordt door de overweging, in rechte,
dat de precedes die de verweerders voor
het afsluiten van de betwiste verkopen
hebben aangewend slechts bedrog in de
zm van de burgerlijke wet zouden opleveren, indien ze tot doel en tot gevolg
hadden gehad de eisers te bedriegen
omtrent een substantiele hoedanigheid
van het verkochte goed of omtrent de
waarde ervan, en indien ze niet konden
worden verklaard door geldige en geoorloofde r edenen, en door de overweging,
m fette, afgeleid uit diverse vaststellingen
dte er volgens het arrest op wijzen, enerzijds, dat de eisers sincls vele jaren overwogen hun go·e d als bouwgrond te verkopen, dat zij na raadpleging van deskundigen hadden besloten bet litigieuze
dom_ein in zijn geheel te verkopen en dat
zij wel moesten weten, behalve in geval
van onbekwaamheid, dat er in de ondergrand van het verkochte goed een kalklaag aanwezig was waarvan de waarde
bij benadering kon worden geschat, en,
anderzijds, dat het gedrag va,n verweerster sttb 1° door wettige redenen verklaard werd, dat de eisers cc niet bedrogen
waren geworden noch door de gedragingen van de eisers in hoger beroep (thans
verweerders) noch door de onwet.endheid
waarin, naar zij vruchteloos beweerden,
verkeerd hadden », dat cc zij de kansen
hadden kunnen, en waarschijnlijk hadden
moeten berekenen voor de verkoop van
hnn O"nP.n
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-883eisers bij ontstentenis van de door de
verweerders toegepaste procedes niettemin het contract zouden aangegaan hebben zoals zij dat hebben gedaan, daar de
' door het arrest gereleveerde omstandigheid immers ook kan betekenen dat het
voorstel van verweerder sub 3°, waarvan
het arrest vaststelt dat het een van de
bestanddelen van de litigieuze procedes
was, de eisers heeft aangezet af te zien
van hun voornemen om htm eigendom
te verkavelen en het a ls bouwgrond te
verkopen, en te overwegen het in zijn
geheel, als luxe-eigendom, te verkopen
aan de koper die hun door genoemde verweerder was voorgesteld (schending van
artikel 97 van de Grondwet en, voor
zoveel als nodig, van de artikelen 1109
en 1116 van het Burgerlijk Wetboek},
terwijl de vaststelling van het arrest
volgens welke de eisers de beslissing nun
e igendom in zijn geheel te verkopen
hebben genomen op grond van de adviezen van de deskundigen die zij hadden
geraadpleegd en die besloten dat het
verkieslijk was veeleer het aanbod van
verweerder sttb 3° te aanvaarden dan
zich bloot te stellen aan de risico's van
een verkoop per perceel, evenmin pertinent aantoont dat de eisers in de verkoop
zouden toegestemd hebben zelfs indien
de verweerders de door het arrest gereleveerde procedes te htmnen opzichte niet
hadden aangewend, daar de beslissing om
het goed in zijn geheel te verkopen en desktmdigen te raadplegen was genomen,
zoals dat blijkt uit de hierboven overgenomen reden van het arrest, ten gevolge
van het aanbod van verweerder sub 3°
(schending van artikel 97 van de Grandwet en, voor zoveel als nodig, van de
artikelen 1109 en 1116 van het Burgerlijk
Wetboek},
terwijl elke dwaling ten gevolge van
beili·og de nietigverklaring van een overeenkomst rechtvaardigt wanneer zij de
hoofdoorzaak van de akte is geweest,
zodat de omstandigheid dat de eisers wel
moesten weten, zoals het bestreden
arrest erop wijst, behalve in geval van
onbekwaamheid welke door de wet niet
wordt beschermd, dat er in de ondergrond
van het litigieuze goed een kalldaag aanwezig was die bij benadering kon worden
geschat, op zichzelf niet uitsluit dat de
eisers door de procedes van de verweerders bedrogen konden worden omtrent
de subjectieve redenen waarvoor zij er
belang bij hadden h et aanbod van verweerder sub 3° te aanvaarden en met
verweerder sub 2° te contracteren zoals

zij dat gedaan hebben (schending van
alle in het middel aangeduide wettelijke
bepalingen) ;
terwij l, derhalve, geen enkele van de
vaststellingen en overwegingen waaruit
het arrest afleidt dat er teu. deze geen
oorzakelijk verband bestond tussen de
door de verweerders toegepaste procedes
en de toestemming van de eisers in
de verkoop, een dergelijke afleiding toestaat en het voor bet Hof mogelijk
maakt de wettelijkheid te toetsen van
de beslissing van de feitenrechters betreffende de rechtsvorderillg van de eisers op
basis van beili·og (schending van alle in
het middel aangeduide wettelijke bepalingen);
deTde onde1·deel, de overwegingen van
het arrest waarbij bet vaststelt, enerzijds,
in rechte, « dat niet als beili·ieglijk of
foutief bestempeld lnmnen worden procedes die geen ander doel hebben dan te
vermijden dat de verkoper , op grond
van de hoedanigheid van de koper, van
hem een overdreven prijs eist door te
speculeren op de persoonlijke voordelen
die h et bedoelde goed voor hem h eeft »,
en « dat een koper enkel de verdediging
van zijn wettige belangen nastreeft wanneer hij een goed tracht te kopen tegen
zijn objectieve waarde, ongeacht de
waarde die het kan hebben wegens zijn
persoonlijke voordelen » en, anderzijds,
in feite, dat de eisers in werkelijld1eid
betreuren " htU1. prijs niet te h ebben kunnen maken, niet op basis van de objectieve waarde van de verkochte zaak, doch
op groJld van de bijzondere voordelen
die ze voor een bepaalde liefhebber had,
ten deze de naamloze vennootschap
Dumont-Wautier », en dat deze vennootschap « des te meer gerechtigd was
te trachten zich aan dergelijke eisen te
onttreldmn daar, enerzijds, zij de ondergrand niet wenste te ontginnen ,. en daar,
anderzijds, zo het litigieuze goed voor
haar een bijzondere waarde had, deze
aan haar eigen toedoen te wijten was »,
geen wettelijke verantwoording kmmen
zijn voor de beslissing van het arrest
volgens welke de litigieuze procedes niet
tot doel hebben gehad de eisers te bedriegen omtrent een substantiele hoedanigheid van de verkochte zaak of omtrent
de waarde ervan, en bijgevolg geen
bedrieglijk karakter hebben; enerzijds,
immers, t<it het geldig en geoorloofd
karakter dat het arrest aan het door
verweerster sub l 0 beoogde doel toekent
niet voortvloeit dat de middelen door
deze laatste toegepast om dit doel te
bereiken noodzakelijkerwijs zelf geldig

-884en geoorloofd zijn en, bijgevolg, bedrog
uitsluiten ; anderzijds, uit de hiervoren
overgenomen motivering in feite van het
arrest volgt dat de door verweerster
sttb l 0 aangewende procedes alleszins tot
doe! hadden de identiteit van de werkelijke koper voor de eisers te verbergen
en, bijgevolg, ze te bedriegen (schending
van a.Ue in het middel vennelde wettelijke bepalingen) :

W at het eerste en het tweede onderdeel
b etreft :
Overwegende cl.at de eisers, zowel in
h et inleidend e:s:ploo t a ls in de conclusies
die zij voor het hof van beroep h ebb en
genomen, de gedragingen van de verweerders slechts hebben aangeklaagd in
zover ze, volgens h en, tot voorwerp en
tot gevolg hadden gehad voor hen de
aanwezigheid in htm eigendom te verbergen van een kalklaag die kon worden
ontgonnen; dat zij betoogden clat, indien
zij de werkelijke koper hadden gekend,
wat de verweerders getracht hadden voor
hen verborgen te houden, zij niet zouden
nagelaten h ebben de nodige studies te
doen o1n de verborgen rijkdommen van
hun goed en de mogelijke opbrengst ervan
te kennen, terwij l zij dit uiet hebben
gedaan wegens de aangewende procedes
waardoor zij in de mening bleven dat
lnm grand niet geschilit was voor enige
nijverheid;
Overwegende dat, rechtdoencle binnen
de perken van het aldus omschreven
geschil, het arrest, dat onderzoekt of de
kunstgrepen van de verweerders de eisers
werkelijk hadden bedroge11. omtrent een
substantiele hoedanigheid van het verkochte goed of omtrent de werkelijke
waarde erva11. en of ze h en ertoe hadden
gebracht te contracteren zoals zij dat
h ebben gedaan, erop wijst dat de eisers
pas hebben besloten te verkopen na
bevoegde adviezen te hebben ingewonnen
over de waarde van htm goed en over de
voordeligste wijze om het te verkopen,
dat zij wel op de hoogte moesten zijn va~
de aanwezigheid van de kalklaag, tenziJ
in geval van nalatigheid of onbekwaamheid ; dat het hieruit afleidt dat de eisers
niet werden bedrogen noch d oor de
gedragingen van de verweerders noch
door de onwetendheid waari11. ze, naar ze
tevergeefs beweren, verkeerd hebben ;
Overwegende dat de tegen deze beslissing aa11gevoerde grief, verzuimd te hebben na te gaan of die ged.ragingen niet
tot doe! en tot gevolg hadden gehad. de
eisers anderzins t e misleiden, zonder
belang blijkt, nu de verzwijgingen waar-

over zij klagen, volgens htm eigen stelling,
geen ander gevolg hebben gehad dan die
welke door het arrest worden weerlegd ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de verberging van de identiteit van
degene die uiteindelijk koper van het
eigendom is geworden enkel tot doe! had
dit eigendom te bekomen tegen zijn
juiste prijs en niet tegen een prijs die
wegens de hoedanigh eid van de koper
overvraagd was ; d.at het erop wijst dat
een dergelijk procede op zichzelf 11iet
ongeoorloofd. is ;
Overwegende dat dit procede enkel
bedrieglijk zou worden indie11. bleek dat
de overeenkomst zonder deze verberging
niet zou aangegaan zijn ;
Overwegende dat het arrest, dat soeverein oor·deelt over de omstandigheden
waarin lum toestemmi11.g tot de verkoop
werd gegeven, stelt, om de in het antwoord op de eerste twee onderdelen van
het middel vermelcl.e redenen, dat de
verberging va.n de werkelijke p ersonaliteit van de koper niet tot gevolg heeft
gehad de eisers te misleiden omtrent een
substa1ltiele hoedanigheid van de verkochte zaak en omtrent de waarde ervan,
enig dwaalspoor waa.rop zij, naar zij
beweerden, werden gebracht; dat het,
dientengevolge, b eslist dat de toegepaste
ktmstgrepen geen bedrog, oorzaak van
nietigheid, uitmaken;
Dat het arr est aldus regelmatig gemotiveerd en wettelijk verantwoord is en
het middel dus niet kan worden aangenmnen;
Om die rede11.en, verwerpt de voorzie1ling; veroordeelt de eisers in de kosten.
6 mei 1971 . - 1• kamer.- Voo1·zitte1·,
de H. Valentin, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Busin.
- Gelijlclttidencle conclusie, de~· Colard,
advocaat-generaal.
Ple~te1·s,
de
HH. VanRyn en D eBruyn.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
lNTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN.FRANS-BELGISCHE OVEREENKOMST VAN
16 MEl 1931, GOEDGEKEURD BIJ DE
HA.NDELING
VAN
DE
WETGEVENDE
MACHT VAN 28 DECEMBER 1931. lNKOMSTEN UIT
U ITVINDINGSOC TROOIEN. !NKOMSTEN BELASTBAAR
IN HET LAND V A.N DE FISCALE WOONPLAATS VAN DE GENIETERS. HIJ
DIE IN BELGIE DEZE INKOMSTEN BETAALT WANNEER DE GENIETER ERVAN
EEN FISCALE WOONPLAATS I N FRANKRIJK HEEFT, WORDT VRIJGESTELD VAN
DE VERPLICHTING DE MOBILIENBELASTING TE BETALEN .

1° De fannaceutische p1·ocl~tkten die als
nijve1·heids- of handelsprodukten btnnen
ve?·handeldwo1·denzijn octrooiee1·bam· (1).
(Wet van 24 mei 1854, art. l.)

2° Ingevolge m·tilcel 9, § 2, van de ove?·eenlcomst van 16 mei 1931 tussen Belgie en
Fmn!C1·ijlc met het doel d~tbbele belasting
te ve1·mijden, goedgekeu1·d bij de handeling van de wetgevende macht van
28 decembe1· 1931, lttidens hetwelk de
inkomsten van uitvindingsoctrooien belastbaa?' zijn in het land van de flscale
woonplaats van de geniete1·s, wo,-dt de
nattt~wlijlce pe1·soon of ?'echtspe?·soon, die
in Belgie is gevestigd en die de ,-oyalties
betaalt voo?" een licentie van alleenve1·koop
van gepatentee1·de en in F?·ank?·ijlc ve?·vam·digcle ja1·maceutische prod~dcten,
m·ij gesteld van de ve1·plichting tot het
betalen van de mobilienbelq,sting in
zove1· deze 1·oyalties een ve1·goeding zijn
voo1· de ttitvinde?' wiens fiscale woonplaats in Fmnh·ijk is gevestigd (2).
(NA.AMLOZE VENNOOTSCHAP « LABORATOIRES PERFECTA », T. BELGISCHE STAA.T,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST

(ve1·taling) .

het Hof van beroep te Luik, rechtdoende
als rechtscollege waarnaar de zaak is
verwezen;
Gelet op het arrest op 25 mei 1965 door
het Hof gewezen (3);
Over h et eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, en 9, § 2, va.n de overeen.lwmst
van 16 mei 1931 tussen Belgie en Frankrijk met h et doel dubbele belasting te
vermijden . en zekere andere fiscale aangelegenheden te regelen, goedgekeurd bij
het enig artikel van de wet van 28 december 1931,
doo1·dat het bestreden arrest b eslist
dat eiseres ten onrechte betoogde dat
de aan de Franse vennootschap Chimatom betaalde royalties moesten worden
beschouwd alsof ze althans gedeeltelijk
betrekking hadden op octrooie~1. en derhalve in Frankrijk en niet in Belgie
belastbaar waren, en deze b eslissing
steunt op de overweging dat de fabricage
van de produkten, waarvoor eiseres die
royalties had betaald, pas in 1960 in
Belgie was begonnen, dat eiseres aldus
in 1958 en 1959 in Belgie enkel produkten
had verkocht die zij had gekocht in
Frankrijk waar ze vervaardigd waren,
dat de daarvoor betaalde royalties derhalve slechts hadden bestaa~1. in het
gebruili: van nijverheids- en handelsmerken, dat geneesmiddelen trouwens als
dusdanig niet het voorwerp lnmnen zijn
van een uitvindersoctrooi en dat dan ook
niet lmn worden aangenomen, zoals
eiseres zull~s betoogde, dat ten gevolge
van deze verkopen een of ander octrooi
in Belgie zou geexploiteerd zijn,
tenvijl; naar luid van artikel 9, § 2, van
voormelde overeenkomst, die bij het enig
artikel van de wet van 28 december 1931
werd goedgekeurd, de inkomsten van
uitvindingsbrevetten belastbaar zijn in
het land van de fiscale woonplaats van
de genieters en , zoals eiseres dat in haar
op 3 november 1969 voor het hof van
beroep genomen conclusie deed gelden,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 februari 1970 gewezen door
(1) Cass., 28 juni 1956 (Bull. en PAsrc.,
1956, I, 1196) en de conclusie van Advocaatgeneraal Depelchin.
(2) Cass., 25 mei 1965 (Bull. en PAsrc.,
1965, I, 1036) ; raadpl. cass., 8 februari 1966
(ib·id., 1966, I, 744).
Over het punt dat artikel 9, § 2, van de
Frans-Belgische overeenkomst niet van toen aRSinl! is on de inkomsten van fabrieks- en

handelsmerken : cass., 27 februari 1968 (Arr.
cass., 1968, biz. 855).
In verband met de verschillende exploitatiewijzen van een octrooi, met name door
het verlenen van min of meer uitgebreide
verkooplicenties, zie Th. BRAUN en P. STRUYE,
P1·ecis des b1·evets cl'invention, nrs. 213, 217,
297 en 300; P. HomoN, Notions de d1·oit
industJ·iel belge, m·s. 366 en 367 ; Repert.
Dalloz, v 0 Buvet d'invention, nr. 104.
(3) Bull. en PASIC., 1965, I, 1036.
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-886onder deze inkomsten moeten worden
gerekend die welke voortkomen uit de
concessie van een verkooplicentie van
de gepatenteerde produkten, en de toepassing van de b epalingen van voormeld
artikel 9, § 2, niet vereist dat h et gepatenteerde produkt wordt vervaardigd door
degene of in het land van degene die
royalties a ls vergoedin.g voor de concessie
van een verkooplicentie van h et gepatenteerde produkt b etaalt;
terwijl het feit dat de bedoelde produkten geneesmiddelen zijn er zich niet tegen
verzet dat deze produkten het voorwerp
zijn van een octrooi waarvan de inkomsten, rtaar luid v an artikel 9, § 2, van
voormelde overeenkomst, goedgekeurd
bij het enig artikel van de wet van
28 d ecember 1931, b elastbaar zijn in h et
land van de fiscale woonplaats van de
genieters;
en terwijl het bestreden arrest, buiten
de hierboven bekritiseerde overwegingen,
geen enkele vaststelling bevat waaruit
zou blijken dat in feite de door eiseres
in B elgie verkochte produkteu v an de
veunootschap Chimatom niet het voorwerp zouden geweest zijn van een octrooi
of da t, nog in feit e, de door eiseres aan
genoemde vemlootschap gestorte royalties niet tot voorwerp hadden de concessie te vergoeden van de licentie om dit
octrooi door de v erkoop van de gepatent eerde produkten te exploiter en ; waaruit
volgt dat de motivering van h et bestreden
arrest onvoldoende is en niet overeenstemt met de vereisten van artikel 97
van de Grondwet :
Overwegende dat nit h et arrest blijkt
dat de door eiseres aan de Franse vennootschap Chuuatom betaalde royalties
de concessie vergoeden van een verkooplicentie van gepatenteerde farmaceutische produkten die door deze vennootschap in Frankrijk worder1 vervaardigd ;
O verwege~lde dat, enerzijds, op de
farm aceutisch e produkten die als nijverheids- of handelsprodukten verha:ndeld
worden een p atent kan worden genomen
krachtens artikel 1 van de wet v an
24 m ei 1854 over d e octrooien v an uitvinding;
Overwegende d at, anderzijds, de royalties die door de houder van een v erkoop licentie van gepatenteerde produkten
worden betaald aan degene die ze heeft
vervaardigd onder exploitatie van eeu
octrooi van uitvinding die hij tot stand
gebracht heeft, de uitvinder, althans gedeeltelijk, kwmen vergoeden ; dat deze
royalties in die mate inkomsten k =en
zijn van uitvindingsbrevettml. in rlA ?:in

van artikel 9, § 2, van de op 16 mei 1931
tussen B elgie en Frankrijk geslote~l overeenkomst die door h et middel wordt aangevoerd;
D at aldus h et arrest niet wettelijk
heeft beslist dat niet k an worden aangenomen dat ten gevolge van de door de
ve1mootschap Chilua tom aan eiseres in
concessie gegeven v erkoop in Belgie een
octrooi zou geexploiteerd zijn en dat de
door h aar aan deze vennootschap betaalde royalties die het preciseert niet
lwnden worde~l b eschouwd als een vergoeding van uitvindingsbrev etten die in
het la nd van de fiscale woonplaats van de
genieter belastbaar zijn ;
D at h et middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover h et b eslist dat eiseres
ten onrechte betoogt dat de royalties die
zij aan d e v ennootsch ap Chiluatom h eeft
betaald wege11s de v erkoop in Belgie van
geneesmiddelen D esoine in de loop van
de jaren 1958 en 1959, niet konden worden beschouwd alsof ze alt hans gedeeltelijk betrekking hadden op octrooien en
derhalve in het land van de verblijfplaats
van de genieters belastbaar waren ; beveelt dat v an dit arrest m elding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt
elke partij in de helft van de kosten ;
verwijst de aldus beperkte zaak n aar h et
Hof va~l b eroep te Brussel.
6 mei 1971. 1e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Valenti.ll, r aad sheer wa.a rnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
Baron Richard. Gelijklttidende conclttsie , de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HR. Bayart en F ally.
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1° VERZEKERINGEN. WET VAN
16 DECElVIBER 1851, ARTIKEL 20, 9°.
-RECHT VAN HET SLACHTOFFER VAN
EEN ONGEVAL 01\i OP HET BEDRAG DAT
D E VERZEKERAAR AAN DE VERZEKERDE
VERSCHULDIGD IS DE UITVOERING VAN
ZIJN EIGEN SCHULDVORDERING OP DEZE
LAATSTE TE VORDEREN. 0MVAN G.
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KOnfST HET GEVOLG TOE TE KENNEN
DAT ZIJ WETTELIJK TUSSEN DE PARTIJEN HEEFT.- SCHENDING VAN ARTIKEL 1134 VAN HET BURGERLIJK W'ETBOEK.- BEGRIP.

1° A1·tikel 20, 9°van de wet van 16 decem be?'
1851 (1) kent aan het slachtofjer van het
ongeval dat doo1· de schtdd van de ve?'Zeke?·de is ve?'OO?'zaakt, het 1·echt toe om van
de Ve?'Zekema?' en op het bed1·ag dat deze
aan de ve1·zeke1·de ve1·schttldigd is, de
betaling van zijn eigen schuldvorde1·ing
op de ve1'Zeke1·de te vo1'de1·en, binnen de
pe1·lcen zowel tJan cle doo1· de veTzelce?·de
opgelopen aanspmlcelijlcheid als van de
voonvaa1·den waaTin de ve?'zeke?·ingsove?·eenkomst aan de ve1·zeke1·aa?' de ve1'plichting oplegt de aanspmkelijkheid
van de ve1·zelce?·de te delcken (2) .

2° De bindende lcmcht van een ve?·zelce?·ingsove~·eenkomst waa1·in onde1· mee1· w01·dt
bepaald dat de ve?'zelce?·de het 1·echt op
deklcing van het 1·isico verbeu1·t, indien
hij de verzekema?' niet binnen een bepaalde te1·mijn van het ongeval ve1·wittigt,
WO?'dt mislcend en dientengevolge wo1·dt
a1·tilcel 1134 van het Bu1·ge1·lijk Wetboek
geschonden do01· het m-rest dat, hoewel het
een de1·gelijk ve1·zuim van de ve1·zelce1·de,
waa1·op de verzelce1·aa1' zich beriep, heejt
vastgesteld, weige1·t gevolg te geven aan
deze bepaling op g?'Dnd dat dit ve?'Zttim de
ve1·zekema1' niet hee,ft benadeeld, nu
het deze beslissing niet steunt op een
ttitlegging van deze bepaling, die het
zou ajgeleid hebben uit de gemeenschap pelijlce bedoeling van de partijen (3), en
evenmin op een wettelijke bepaling die

(1) Wette!ijke bepaling aan dat artikel
toegevoegd door de wet van 24 mei 1937.
{2) Cuss., 18 oktober 1945, twee arresten
(Bull. en PASIC., 1945, I, 240 en 247), en de
conclusie van Procureur-generaal Hayoit de
Termicom·t, toen eerste advocaat-generaal,
26 februari 1960 (ibid., 1960, I, 729) en 29 januari 1965 (ibid., 1965, I, 533).
(3) De rechter schendt artikel 1134 van het
Burger!ijk "\Vetboek niet, wanneer hij aan
een overeenkomst het gevolg toekent dat zij,
in zijn uitlegging ervan, w ettelijk tussen de
partijen heeft ; hieromtrent r aaclplege men
met n ame cuss., 14 en 22 mei 1970 (Ar1·. cass.,
1970, biz. 866 en 889).
(4) Raadpl. cass., 3 1 oktober 1935 (Bull.
en PAsrc., 1936, I, 22), 3 februari 1950 (ibid.,
1950, I, 380) en 22 mei 1970 (An·. cass., 1970,
l-.1 ....
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een de1·gelijke ajwijking van de ove?·eengelcomen bepalingen zou ?'echtvaw·digen (4) (5).

{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « URANUS »,
T. DESCAMPS q. q. EN COMYN .)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 mei 1g70 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over h et eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 20, go, van de wet
van 16 december 1851 op de voorrechten
en hypotheken,

doo1·dat het bestreden arrest beslist dat
h et slachtoffer van het kwestieus ongeval,
Descamps Maurice, over wiens goederen
eerste verweerder D escamps Willy de
bewindvoerder is, in de bepa lingen va.n
voormeld artikel 20, go, h et recht put
om ten laste van eiseres, als verzekeraarster, en op de door deze laatste aan
Comyn verschuldigde som de uitvo eri~1g
te vervolgen van zijn eigen schuldvordering tegen haar verzekerde, zijnde tweede
verweerder, en dientengevolge eiseres veroordeelt aan eerste verweerder, qualitate
qtta, de hoofdsom van 105.282 frank te
betalen,
te1·wijl artikel 20, go, een voorrecht
verleent aan het slachtoffer van een
ongeval op de door de verzekeraar verschuldigde vergoeding, doch hem geenszins het recht toekent, bij een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar

(5) Over het punt dat de rechter in beginsel
niet mag afwijken van de verbintenissen die
de partijen vrij hebben vastgesteld, raadplege
men inzonclerheid DE PAGE, T1·aite, d. II ,
nr. 466, biz. 453; L es Novelles, Droit civil, IV,
cl. II, nrs. 60 en vlg. ; J. LniPENS en J. VAN
DAMME, R. C. J. B., 1956, blz. 200 en 201,
nr. 4; Jtu·is-classetw civil - Semaine jtt?'idique,
Contrats et obligations (en general), Force
obligatoire des conventions, articles 1134 et
1135 du Code civil, nrs. 22 en v lg.
Inzonderheid over de bepalingen inzake
vervallenverklaring wanneer d e verzekeraar
te laat verwittigd worclt, raaclplege men
MONETTE, DEVILLE en ANDRE, T1·aite des
assu1·ances tm·1·est?·es, nr. 388, biz. 547, en
PICARD en BEssoN, T1·aite gene1'Cil des asstwan~P.< tm·>·e.•t?·e..<. rl. I. nr. 226. biz. 464.

-888de betaling te vorderen van de door deze
verzekeraar aan de verzekerde verschuldigde vergoedingen :
Overwegende dat het arrest uitspraak
doet in een zaak waarix1 de wet van
1 juli 1g55 niet van toepassing was;
Overwegende dat artikel 20, go (wet
van 24 mei 1g37, artikel 1), van de wet
van 16 december 1851 op de voorrechten
en hypotheken aan het slachtoffer van
het door de schuld van de verzekerde
veroorzaakte ongeval het recht toekent,
ten laste van de verzekeraar en op de
som welke deze laatste aan de verzekerde
verschuldigd is, de betaling van zijn
eigen schuldvordering tegen laatstgenoemde te vorderen, binnen de perken
zo van de door de verzekerde opgelopen
verantwoordelijkheid a ls van de voorwaarden waarin het verzekeringscontract
aan de verzekeraar de verplichting oplegt
deze te vrijwaren ;
Overwegende dat het arrest beslist dat
het slachtoffer van het ongeval h et r echt
had om, bij toepassing van voormeld
artikel 20, go, ten laste van eiseres en op
de sommen welke deze laatste aan de
verzekerde verschuldigd zou zijn de
betaling van zijn eigen schuldvordering
tegen de verzekerde te vorderen, daar,
enerzijds, de schuld van deze laatste, die
veroordeeld werd, vaststaat en, anderzijds, de rechtsvordering op de conventionele verplichtingen van eiseres jegens
de verzekerde steunt ; dat deze beslissing
wettelijk is en dat het middel derhalve
naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134, 131g
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek en
van de bewijskracht van de artikelen 14
en 2 1 van de verzekeringspolis tussen
eiseres en haar verzekerde, tweede verweerder, gesloten,
cloo1·clctt het bestreden arrest, zonder te
ontkennen dat bij de polis het verval
van het recht van de verzekerde op de
waarborg bedongen werd in geval van
laattijdige aangifte van h et ongeval,
beslist dat de exceptie van laattijdige
aangifte, door eiseres in h aar conclusie
opg$lworpen, " tegen het gebrek aan
bewijs van uit de laattijdigheid voortvloeiende schade stuit "en dientengevolge
beslist dat eiseres het verval van . het
recht op waarborg niet kan inroepen,
te1·wijl, volgens de artikelen 14 en 21
van de polis, de laattijdigheid van de
aangifte van h et ongeval het verval van
l ')c-f. ,..n. ..... l .. +-
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medebracht, zonder dat eiseres eeJ.l door
de laattijdigheid veroorzaakte schade
moest bewijzen, zodat het arrest aan
gezegde artikelen een voorwaarde toevoegt en bijgevolg de overeenkomst die
volgens artikel 1134 van het Bmgerlijk
Wetboek als wet gold voor de partijeri.
weigert toe te passen of minstens interpreteert op een wijze die onverenigbaar is
met de klare en duidelijke betekenis van
de erin gebruikte bewoordingen, en aldus
haar bewijskracht miskent :
OverwegeJ.lde dat het bestreden arrest
vaststelt dat eiseres, op de artikelen 14
en 21 vaJ.l de verzekeringspolis ste1.mende,
zich op het verval van het recht op waarborg beriep omdat het ongeval aangegeven werd buiten de door artikel 14 bepaalde termijn ;
Overwegende dat, zonder te betwisten
dat bedoelde polis het verval va.n de
waarborg in een dergelijk geval bedingt,
en zonder enerzijds om het even welke
reden op te geven waaruit zou blijken dat
het de door de p artijen ondertekende
akte gei:nterpr eteerd zou hebben ten
einde de eruit voortvloeiende rechten en
plichten te bepalen, en anderzijds op een
wetsbepaling te steunen die zijn beslissing zou k1.mnen rechtvaardigen, het hof
van beroep beslist dat de te laat gedane
aangifte dan aileen het verval meebrengt
wanneer daaruit een schade is ontstaan ;
Overwegende dat het arrest, door aldus
aan de tussen partijen bedongen overeenkomst haar bindende kracht niet toe
te kennen, artikel 1134 van het Burgerlijk vVetboek schendt ;
D at het middel gegrond is ;
Over het derde en het vierde middel
samen, afgeleid,
het de1·de, uit de schending van de
artikelen 1134, 131g tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, van de bewijskracht
van de artikelen 14 en 21 van de verzekeringspolis tussen eiseres eJ.l tweede
verweerder gesloten, van de artikelen g7
van de Grondwet en 16 van de wet van
ll juni 1874 op de verzekeringen,
doo1·dat het bestreden arrest beslist dat
eiseres afstand gedaaJ.l had van haar
recht het verval van h et recht op waarborg van de verzekerde in te roepen
wegens laattijdige aangifte van het ongeval en wegens de grove font die door
gezegde · verzekerde begaan werd,
te1·wijl, volgens de polis, het recht van
de verzekerde op waarborg verviel wegens
laattijd,igheid van de aangifte van het

···· !

-

,.. •

889

terwijl, volgens artikel 16 van de wet
terwijl de rechten van de verdediging
van II juni 1874, dit recht ook verviel van eiseres daardoor geschonden warden ;
wegens grove fout vanwege d e verzekerde, des te meer daar eiser es de gelegenheid
terwijl de afstand van een r echt van met kreeg de conclusie, die zij genomen
stricte i.nterpretatie is;
had voor de strafrechter, in te roepen
terwijl, door eenvoudigweg vast te waarbij zij expliciet verklaarde dat de
stellen dat « ejseres de verdediging van conclusie genomen was " onder algemeen
haar verzekerde voor de strafrechter h ad voorbehoud van de verzekeraar van verdoen waarnemen door ~aar raadsman, dachte (thans eiseres) om h et v erval van
zulks blijkbaar in uitvoering van de in deze laatste in t e roepen » :
de polis bedongen speciale tegenverzekeOverwegende dat het arrest het op de
ring », het arrest niet voldoende naar
r echt bewijst dat eiseres afstand deed grove fout gestetmd verval van h et recht
van haar recht om het v erval in te roe- op waarborg verwerpt niet alleen op
grond dat eiseres afstand gedaan heeft
p en;
t erwijl een afstand van r echt vereist van bedoeld recht door, zonder voorbedat de feiten waaruit deze afstand zou houd, d e verdediging van tweede verkunnen afgeleid worden geen aanleiding weerder voor d e strafrechter waar te
kunnen geven tot een andere interpreta- nemen, doch ook op grond dat het feit
dat gezegde verweercler aan het slachttie ·
t~rwijl het feit dat eiseres voor de offer geen bijstancl h eeft verleend geen
strafrechter de verdediging van h aar v erzwarmg van h et risico h eeft teweegverzekerde h eeft waargenomen normaal gebracht, vermits h et slachtoffer terstoncl
moet en a lleszins kan uitgelegd wo1·den - na het ongeval door t er hulp gesnelde
door haar bekommernis om, in de hypo- personen naar een kliniek werd overgethese dat de r echtbank zou beslissen dat bracht en, wat h et vluchtdelict betreft,
het recht van de verzekerde niet verval- dat er vanzelfsprekend evenmin een oorlen was, zijn niet-verantwoordelijkheid te zakelijk verband tussen die fout en de
doen aannemen of minstens het bedrag schacle bestaat, en dat het schadegeval,
van de te betalen schadevergoeding te met, of zonder vluchtdelict, naar omvang
en gevolgen h etzelfde zou gebleven zijn ;
doen verminderen ;
Dat deze laatste niet gecritiseerde
terwijl minstens het arrest geenszins
vaststelt dat de houding van eiseres niet redenen van het arrest de verwerping van
vatbaar was voor een andere interpreta- bedoelcl verval wettelijk r echtvaarcligen ;
Dat de middelen, a l waren ze gegrond,
tie dan de afstand van haar recht om h et
aldus bij gebrek aan b elang niet ontverva l in te roepen ;
terwijl dus h et bestreden arrest alles- vankelijk zijn ;
zins niet wettelijk gemotiveerd is, naar
Om die redenen, vernietigt h et bestreluid van artikel 97 van de Grondwet ;
den arrest, in zover h et uitspraak doet
het vie1·de, uit de schending van arti- over de oorzaak van verval door eiseres
k el 1134 van h et Burgerlijk Wetboek, hieruit afgeleid dat zij buiten de bedongen
van h et gerechtelijk contract tussen par- t ermijn werd verwittigd en erdoor de
tijen en van d e rechten van de verdedi- veroordeling van eiseres r echtvaardigt en
ging,
tevens in zover het uitspraak doet over
do01·dat h et bestreden arrest beslist dat de kosten m et betrekking tot de hoofdeiseres, zonder enig voorbehoud, de ver- vordering ; verwerpt de voorziening voor
dediging van h aar verzekerde voor de h et overige; verklaart dit arrest bindend
strafrechter, in eerste aanleg en in hoger voor de partij Comyn ; beveelt dat van
b eroep, heeft cloen waarnemen, en daaruit dit arrest m elding zal worden gemaakt
afleidt dat zij afstand gedaan h ad van op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
haar recht om het verval van h et r echt beslissing ; houdt de kosten aan ; zegt
van haar verzekerde, wegens grove fout, dat m·over door de feitenrechter zal worden beslist; verwijst de aldus beperkte
in te r6epen,
tenvijl de verweerders niet staande zaak naar h et Hof van b eroep te Brussel.
gehouden h adden dat de aanstelling van
8 m ei 1971. I e kamer. Voo?·een raadsman om de verzekerde te verdedigen de afstand bewees van h et recht zitte?·, de H. Rutsaert, raadsheer waarVe1·slaggeve?·, de
van eiseres om het kwestieus verval in te nemend voorzitter. H. Gerniers. - Gelijlcluidende conclttsie,
roepen;
terwijl bijgevolg het arrest dit middel de H . Dumon, aclv ocaat-generaal. niet wettelijk van ambtswege kon inroe- Pleite1·s, de HH. Struye en De Bruyn.
p en;
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10 mei 1971.

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
EE:!'<STEM!IHGHEID. VEROORDELING DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK NA EEN VRIJSPREKEND VONNIS
VAN DE POLITIERECHTBANK.- WIJZIGING NA DE INWERKINGTREDING VAN
ARTIKEL 2llbis VAN RET WETBOEK
VAN STRAFVORDERING. EENSTEl\'[MIGHEID VEREIST.
2° VOORZIENING IN CASSATIE. VORl\'1:. - STRAFZAKEN. - GESCHRIFT
TOT STAVING VAN DE VOORZIENING VAN
RET OPENBAAR MINISTERIE. GESCHRIFT DAT SLECHTS VAN EEN PARAAF
IS VOORZIEN. - HET HOF SLAAT ER
GEEN ACHT OP.
1° 8inds de inwe1-lcingtreding van cwtikel 211bis vcm het Wetboelc vctn stmjvo1·de1·ing moet de co?"?"ectionele 1·echtbank
in hoge1· beToep 1·echtdoende, die een do01·
de politierechtbanlc m·ijgesp1·olcen belclactgde vemonleelt, ~titsp1·aalc doen met
eenpa1·ige stemmen van hctcw leden (1).
(Wet van 10 oktober 1967 houdende
het Gerechtelijk Wetboek, artikel 149
van de wijzigende bepalingen in artikel 3.)
2° Het Hoj slactt geen acht op een tot
staving van de voo1·ziening van het
openbaaT ministe1·ie nee1·gelegd gesch?-ijt,
wanneer dit gesclwijt slechts van een
pa1·aaj is voo1·zien.
(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LUIK,
T. VIGNETTE EN SlHEEKENS.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 december 1970 in hoger
beroep gewezen ·door de Correctionele
Rechtbank te Luik;

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de verweerder Smeekens
Over het middel ambtshalve afgeleid
nit de schending van artikel 2llbis van
het W etboek van strafvordering :
Overwegende dat de correctionele
rechtbank verweerder wegens de tegen
hem aangevoerdc telastlegging 0 veroordeelt, terwijl de eerste rechter verweerder
vap. deze telastlegging had vrijgesproken ;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank verweerders vrijspraak door
de eerste rechter niet kon veranderen
dan met eenparigheid van stemmen en
dat het VOlmis, dat die eimparigheid niet
heeft vastgesteld, artikel 2llbis, waarop
het middel steunt, heeft geschonden;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straf.fe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, zonder acht te slaan
op het ter staving van de voorziening
neergelegde verzoekschrift, dat slechts
van een paraaf is voorzien, vernietigt het
bestreden vmmis in zover het verweerder Smeekens wegens de telastlegging 0
veroordeelt tot een straf alsmede in een
gedeelte van de kosten vall de strafvordering; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant vall de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat de
kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting houdende in hoger beroep.
10 mei 1971. 2• kamer. Voo?'zitte?', de H. Louveaux, voorzitter . Ve1·slaggeve1·, de H. Capelle. Gelijlcluidende conclusie, de H. Charles, advo caat-generaal.

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de verweerder Vigxtette :

Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
(1) Cass., 3 mei 1971, twee arresten, sttp?'ct,
blz. 858 en 860; raadpl. cass., 2 maart 1970
(A?'J'. cass., 1970, blz. 609) en het hierna volgend arrest.
(2) Cass., 19 mei 1970 (A?'?'. cctss., 1970,
biz. 879).
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10 mei 1971.

10 HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
EENSTEMMIGHEID. VEROORDELING DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK NA EEN VRIJSPREKEND VONNIS
VAN DE POLITIERECHTBANK. - VEROORDELING NA DE INWERKINGTREDING
VAN ARTIKEL 211 bis VAN RET WETBOEK
VAN STRAFVORDERING. EENSTEl\1MIGHEID VEREIST.
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CASSATIE. - 0MVANG.
STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN RET
OPENBAAR MINISTERIE. - VERNIETIGING VAN RET BESCHIKKENDE GE DEELTE WAT DE STRAFVORDERING BETREFT. - STREKT ZICH NIET UIT TOT
HET BESCHIKKENDE GEDEELTE WA.ARIN
UITSPRA,AK WORDT GEDAAN OVER DE
GEGRONDHEID VAN DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING.

1o Sinds de inwm·lcingt1·eding van a?·ti-

lcel 211bis van het Wetboelc van stmjvo1·de1·ing moet de CO?Tectionele 1·echtbanlc
in hager be1·oep 1·echtdoende, die een doo1·
de politie1·echtbanlc v1·ijgesp1·olcen belclaagde veroordeelt, ttitspmalc doen met
eenpm·ige stemmen van haa1· leden (1}.
(Wet van 10 oktober 1967 houdende
h et Gerechtelijk Wetboek, artikel 149
van de wijzigende bepalingen in artikel 3.)

.zo

k-

T

TVannee1·, op de voo1·ziening alleen van
het openbam· ministe1·ie, het H of het
beschilclcende gedeelte van een an·est op
de stmlvm·de1·ing ve1·nietigt, st1·elct deze
ve1·nietiging zich niet uit tot het beschilclcende gedeelte waa?"in ttitsp1·aalc wo1·dt
gedaan ove1· de geg1·ondheid van de
1·echtsvorde1·ing van de bu1·ge1·lijlce pa?·tij (2).

(PROCUREUR DES KONINGS BI.J DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HOE!,
T. CHA,NTEUX.)

Overwegende dat de correctionele
rechtbank de vrijspraak van de eerste
rechter niet kon veranderen dan met
eenparigheid van stemmen en dat het
vonnis, dat die eenparigheid niet heeft
vastgesteld, artikel 2llbis van het Wethoek van strafvordering heeft geschonden;
Overwegen.de, voor het overige, dat de
substantiele of op straffe van n.ietigheid
voorgeschreven r echtsvormen werden nageleefd en dat d e beslissing overeenkomstig de wet is ;
Overwegen.de dat de voorziening van
het openbaar ministerie slechts de op de
strafvordering gewezen beslissing aan. het
toezicht van het Hof onderwerpt ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het verweerder
wegens de telastleggingen A, 0 en D tot
een straf en in de kosten van de strafvordering veroordeelt; verwerpt de voorzien.ing voor het overige ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; laat de kosten ten laste van
d e Staat; verwijst de a ldus beperkte
zaak naar de Correc-tionele Rechtban.k
te Luik, zitting houdende in hoger beroep.
10 mei 1971. - 2e kamer. Voo?·zitte?·, de H. Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de H. Capelle. Gelijlcluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.

ARREST (vertaling).
RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 november 1970 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Hoei;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 2llbis van het Wetboek
van strafvordering,
doo1·dat de correctionele rechtbank,
zonder vast te stellen dat het met eenparigheid van stemmen uitspraak heeft
gedaan, verweerder veroordeelt wegens
de telastleggingen A, 0 en D die omschreven zijn in de dagvaarding,
tenvijl de eerste rechter hem van a lle
telastleggingen had vrijgesproken :
(1) Zie het vorig arrest.
(2) Cass., 20 april 1970 (A?T. cass., 1970,
blz. 775).
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1° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - WEGVERimER. - PROCESVERBAAL WAARVAN GEEN AFSCHRIFT
AAN DE OVERTREDER IS TOEGESTUURD.
- ENKELE OMSTANDIGHEID DIE NIET
BEWIJST DAT DE RECHTEN VAN DE
VERDEDIGING ZIJN GESCHONDEN.
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER.
2° WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLEllffiNT.- BEWIJS VA,N DE OVERTREDINGEN.
PROCES-VERBAA,L
WAARVAN GEEN AFSCHRIFT AAN DE
OVERTREDER IS TOEGESTUURD. -BEWIJS DOOR ALLE RECHTSMIDDELEN.

I 3°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA,KEN.
MIDDEL GEGROND 01'

-
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EEN DWALING IN RECHTE VAN DE
RECHTER. DWALING ZONDER INVLOED OP DE WETTELIJKHEID VAN RET
BESOHIKKENDE GEDEELTE . MID DEL
ZONDER BELANG. 0NON TVANKELIJKHEID.

aan eiser niet onmiddellijk eel1. afschrift
is gestumd en het proces-verbaal zelf
geen melding maakt van de gemeente en
de straat waar de misdrijven zijn gep leegd, welke verzuimen de r echten van
verdediging v a n eiser h ebbengeschonden :

CASSATIE . BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. l\:' J:IDDEL TEN BETO GE
DAT DE RECHTER DE GEGEVENS VA,N
DE ZAA,K VERKEER D HEEFT BEOORDEELD. HoF NIET BEVOEGD OM
KENNIS ERVAN TE :N~JVIEN.

Overwegende, enerzijds, dat h et zenden
van een afschrift van h et proces-verbaal,
waarbij het misdrijf wordt vastgesteld,
aan de overtrecler overeenkomstig artik el 62 van de wet betreffende de politie
op het wegverkeer, niet wordt voorgeschreven op straffe van n ietigheid ;
Overwegencle , anderzijds, dat de r echten van de v erded iging niet zijl1 geschond en door de enkele omstandigheid dat
geen afschrift van h et proces-verbaal
binnel'l d e voorgeschrev en termijn verstmu·cl is of door h et feit dat dit procesverbaal leemten vertoont;
Dat h et middel niet kan worden aangenon1en;

I 0 U it de enkele omstandigheid dat het

ajsch1·ijt van het p1·oces-ve1·baal te1· vaststelling van een ove1·t1·eding van het
wegve1'1cee?·s1·eglement n ·iet aan de ove·rtndc?· is toegestttunl, volgt niet dat de
1·echten van de ve1·dediging zijn geschonden ; cle fe iten·rechte?· oo1·deelt soeve1·ein of
dit ve·1·zttim cle1·gelijlce schencling heejt
m eclegebmcht (1).
2° I nclien e1· binnen cle acht dagen aan de
ove1·t1·ede1· geen afsclu·-ij t we1·d gezonclen
van het JJ1"oces-ve1·baal ter vaststelling van
een ove1·t1·ecling van het algemeen 1·eglement op cle politie van het wegve1·lcee1·,
dcm mctg het bewijs van deze overt1·eding
doo1· alle 1'echtsmiclclelen wonlen geleve?·cl (2).
3° Niet ontvcmlcelijlc, bij geb1·eke van
belang , is het micldel dat aan cle 1·echtm·
venvijt een dwctling in 1·echte te hebben
begctan, wwnnee1· deze zonde1· invloed is
op de wettelijlcheid van het best1·eden
beschilckende gedeelte ( 3).
4° H et Hof van cctssatie i s niet bevoegd om
na te gaan of de 1·echte1· de hem ove?·gelegde bewijsmiddelen jttist of ve1·keenl
in j eite heeft beoonleeld (4). (Grondwet,
art. 95.)
{LE SPIRE. )
ARREST

( ve1·taling).

HET HOF ; Gelet op h et bestreden
vonnis, op 11 decen1.b er 1970 in hager
b eroep door de Correctionele Rechtbank
te Verviers gewezen;

Over h et eerste middel, hieruit afgeleid
cla t h et proces-verbaal n ietig is, v ermits
( 1) en (2) Cass., 13 april 1964 (Bt<ll. en
1964, I, 868).
(3) Cass., 10 november 1969 (A1~· . cass .,
1970, biz. 254).
I 4-) 0ARR •• J 5 februari 1971. sum·a. biz. 569.

PASIC.,

Over h et tweecle micldel, hieruit a.fgeleicl clat h et vonnis geen onclerzoek in stelt
omtrent het n ietigheidsmiddel afgeleid
u it cle leemten van het proces-verbaal :
Overwegende dat nit het zi.nsverband
van h et vonnis blijkt dat, door erop te
wijzen dat de l'lietigheid van h et procesverbaal en de niet-betek ening ervan
geclekt zijn door h et getuigenis van de
verb alisant ter t er ech tzitting van de
politier ech t bank; h e t vonnis de twee
nietigheidsgronden, door eiser bij conclusie aan gevoerd, verwerpt en voldoet
aan h et vereiste van ar t ikel 97 van de
Grondwet;
Dat het micldel feitelijke grondslag
mist;
Over h et clerde middel, hi.eruit afgeleid
d a t de stelling van h et v onnis, volgens
welke de nietigheid wegens niet-betek e ning van h et proces-verbaal gedekt wordt
door h et getuigenis v an de verbalisant
ter terechtzittil'lg, niet kan worden a angenomen nu h et vaststaat dat h et procesverbaal l'li(lt b etek end is en geen tegenbewijs wordt aangevoerd :
Over wegende dat, bij ontstentenis van
een regelmatig proces-verbaa l, m et n ame
wanneer het proces-verbaal niet overeenkomstig d e wet is b etekend, h et b ewijs
van overtrecling van de politie op h et
v ervoer door alle r echtsmiddelen kan
worden geleverd ;
Overwegende dat, blijkens h et zinsverband van het vonnis, de feitenrechter de
ten laste van eiser gelegde misclri jven
bewezen verklaart op grond van het
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:getuigenis van de verbalisant voor de
·eerste rechter ;
Dat aldus de bestreden b eslissing in
·elk geval wettelijk gerechtvaardigd blijft,
·ongeacht d e waarde van d e bekritiseerde
reden, zodat het middel niet ontvankelijk
is wegens het ont brek en van b elang;
Over h et vierde middel, hieruit afgeleid
d at h et vonnis onvoldoende m et r edenen
is omkleed, daar h et geen r ek ening houdt
m et de verldaringen van de getuige
Bachler en niet antwoordt op eisers con clusie, waarbij hij doet gelden, op grond
van h et getuigenis van de geti1ige Polis,
dat hij zich niet te Spa kon b evinden op
het ogenblik van de v ast stelling van de
misdrijven :
Over wegende, ener zijds, dat uit geen
enkel stuk, waarop h et Hof vermag acht
te slaan, blijkt d at een verweer, gegron d
op h et getu igenis van Baclder, is aangevoerd voor de eerste rechter ;
Overwegende, anclerzijds , d at, door te
stellen clat tegen h et uitdrukkelijk get uigenis van de verbalisant eiser slechts
vermoede.ns van zeer b etrekk elijke nauwkeurigheid aanvoert, dat hij geenszins
bewijst dat hij zich op een andere plaats
heeft bevonden dan op die waar zijn
v oertuig op gezegcl uur werd opgemerkt
en dat het getuigenis van Polis het uur
of de d um· van zijn onderhoud met eiser
niet nader bepaalt, h et v mmis passend
antwoordt op eisers con clusie betreffende
het verweer gegrond op het getuigenis
van Polis;
Dat h et middel f eit elijke grondslag
mist;
Over h et vij fcle midclel, hieruit afgeleid
clat de in Spa aangehouden wagen niet
van eiser was en verbalisant zich bij het
opnemen van de n mnmerplaat vergist
h eeft, wat is bewezen d oor het feit clat
hij volgens zijn proces-verbaa.l h eeft vastgest eld dat h et voertuig niet voorzien
was van een fiscaal kenteken, terwijl de
politieagent Bomget dit teken wel heeft
opgemerkt op de wagen :
Overwegende dat h et Hof niet bevoegcl
is om nate gaan of d e rechter de gegevens
van de zaak goed of slech t h eeft b eoord eeld;
D at h et middel niet k an worden aangenomen;
En overwegencle d a t de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en d at
de beslissing overeenkomstig d e wet is :

Om die redenen, verwerpt d e voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
10 mei 1971. - 2e k a.mer. Voorzitter, d e H. Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de H . Ligot. - Gelijkluidende conclusie , de H . Ch arles, advocaatgeneraal.

2e KAMER. -

10 mei 1971.

10 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- E ENSTEMMIGHEID.- VERZWARING
DOOR DE CORRE CTIONELE RECRTBANK
VAN DE DOOR DE POLITIERECHTBANK
UITGESPROKEN STRAF.- VERZWARING
NA DE INWERKINGTREDING VAN ARTI KEL 2 llbis V.AN HET v'\TETBOEK VAN
STR,AFVORDERING. - EENSTEMMIGHEID
\'EREIST.
2° CASSATIE. - OniVANG. - STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN RET
OPENBAAR lVIINISTERIE TEGEN DE BEKLAAGDE EN DE VOOR HEM BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ.
- CASSATIE VAN DE BESLISSING WAAR·
BIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD. - BRENGT DE CASSATIE MEDE
VAN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE
BETREFFENDE DE BURGERRECHTELIJK
AANSPRAKELIJKE P ARTIJ .
1° Sinds de inwe?·lcingt?·eding van a?·tilcel 211bis van het Wetboek van stmfvo?·de?·ing moet de CO?'?'ectionele 1'echtbank , in hoge1· be1·oep 1·echtdoende, om
de door de politie1·echtbank uitgesp1·olcen
st1·aj te ve1·zwa1·en, met eenpa1·ige stemmen
van zijn leden ttitspmalc doen . (1). (Wet
van 10 oktober 1967 houdende h et
Gerechtelijk Wetboek, artik el 149 van
d e wijzigende b epalingen in artikel 3.)
2° De cassatie , op de voo1·ziening van het
openbam· ministe1·ie tegen de beklaagde
en de voo1· deze bU?·gen·echtelijlc aan. spmlcelijlce pa1·tij, van de beslissing
waarbij de beklaagde wO?·dt ve1·oo?·deeld,
b1·engt de cassatie mede van het beschilckende gedeelte bet1·e !Jende de pm·tij die
voo1· cleze veroordelin g btwge?"?"echtelijlc
aanspmlcelijk is verlclam·d (2).
(1) Ra.adpl. cass., 6 april 1971, su1n·a,
blz. 750 en noot 2 ; vgl. de arresten van h eden,
blz. 89 0.
(2) Cass., 27 mei 1968 (A?T. cass., 1968,
blz. 1177\.

T

-894(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHT·
BANK VAN EERSTE AANLEG TE LUIK,
T. E. EN A. li'I:ANTELEERS.)

ARREST (ve?'taling).
RET HOF ; - Gelet op het h estreden
vonnis, op 10 december 1970 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 2llbis van
het Wetboek van strafvorclering :
Overwegende dat de correctionele
rechtbank de eerste verweerder tot
500 frank geldboete met uitstel van een
jaar en tot 15 dagen vervangende gevmlgenisstraf veroordeelt en de tweede verweerder bm·gerrechtelijk aansprakelijk
verklaart voor de geldboete, terwijl de
eerste rechter de eerste verweerder tot
25 frank geldboete met uitstel van
een j aar en tot drie dagen vervangende
gevangenisstraf had veroordeeld en de
tweede verweerder bm·gerrechtelijk aansprakelijk voor deze geldboete had verklaard; dab de rechtbank aldus de straf
die de eerste rechter had uitgesproken ten
laste van de eerste verweerder heeft
verzwaard;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank de straf die de eerste rechter
ten laste va~l de eerste verweerder had
uitgesproken niet mocht verzwaren dan
met eenparigheid van st6lnmen en dat
het vonnis, dat deze eenparigheid n iet
heeft vastgesteld, artikel 2llbis van het
W etboek van strafvordering heeft geschonden;
Overwegende dat de op de voorziening
van het openbaar ministerie uitgesproken vernietiging van de beslissing waarbij
beklaagde veroordeeld wordt, de vernietiging meebrengt van het beschikkend
gedeelte betreffende de partij die voor
deze veroordeling burgerrechtelijk aansprakelijk is verklaard ;
Om die redenen, zonder acht te slaan
op het ter staving van de voorziening
neergelegd verzoekschrift, dat slechts van
een paraaf is voorzien, vernietigt het
(1) _ Cass., 13 mei 1946 (B,ull. en PAsrc.,
1946, I, 194).
(2) Raadpl. de conciusie van Advocaatgeneraai Sartini van den Kerckhove voor
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bestreden vonnis ; beveelt dat van dit
arrest melding zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Hoei, zitting houdende in
hoger beroep.
10 mei 1971. - 2e kamer. - Voo?'zitte?', de H. Louveaux, voorzitter. -Ve1·slaggeve1', de H. Capelle.- Gelijlcluiclencle conclusie, de H. Charles, advocaatgeneraal.

2e KAlVlER. -

10 mei 1971.

1° BOSSEN. - BOSWETBOEK. - LOUTER
FEITELIJKE l\HSDRIJVEN STRAFBAAR GESTELD ONGEACHT OPZET OF SCHADE.
2° BOSSEN. - BOSWETBOEK. - ARTIKEL 165 EN 166. -BUITENDE GEWONE
WEGEN KOM:EN. GEWONE WEGEN.
- BEGRIP.
3° BOSSEN. - BOSWETBOEK.- ARTIKEL 166. -BUITENDE GEWONEWEGEN
KOMEN.- WETTIGE REDEN.- GEEN
M:ISDRIJF.
4° BOSSEN. - BOSWETBOEK. - ARTIKEL 165EN 166. - BUITENDE GEWONE
WEGEN KOMEN. - WETTIGE RED EN .
- BEGRIP.
1° De in het Boswetboek omsch1·even wcmbecl?·ijven en ove?'t?·edingen zijn lottte?' jeitelijlce misd1·ijven, stmfbaa?' gesteld ongeacht opzet enfof vastgestelde schade (1).
2o De gewone wegen waa1·van spmke in
de a1·tikelen 165 en 166 van het Boswet-

boelc zijn openbm·e wegen met uitslttiting
van cle wegen aangelegd voo?' cle inwenclige dienstve?'?'ichtingen in bossen (2).
3° Hij clie een wettige reden heejt om zich
in een bas met zijn voe1·tuig, zijn t1·ek-,
last- of ?'ijclie?' buiten de gewone wegen
te bevinclen, begaat niet het misd1·ijj
omsclweven in aTtilcel 166 van het Boswetboelc (3).
I, 96) en noot 2, en RIGAUX en TROUSSE,
Cont1·aventions cht Code penal, d. II, -biz. 514.
(3) Cass., 4 februari 1862 (Bull. en PAsiC ..
1863, I, 122); zie oak RIGAUX en TROUSSE,
vermeid in vorenstaande noot, biz. 514, m ·. 2.
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van een wettige reden en de verweerders
in onderhavig geval « een gezonde antspanning, een bij uitstek wettige reden >>
zochten ; 3° het noch bewezen is, noch
beweerd werd dat de verweerders enige
schade hebben toegebracht,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, het ten laste
van de verweerders opgemaakt proces(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS,
verbaal, waarin vastgesteld wordt dat
T. BARNICH EN CREMER.)
zij « te paard r eden buiten de gewone
wegen >> in een domeinbos, bewijskracht
ARREST (ve1·taling).
heeft zolang het niet van valsheid is
beticht;
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
tweede onde1·deel, de gewone wegen
vonnis, op 7 december 1970 in hager
beroep gewezen door de Correctionele bedoeld bij artikel 166 van h et Boswetboek uitsluitend de openbare wegen zijn,
Rechtbank te Verviers ;
waaronder, volgens de vaststellingen zelf
Over het middel afgeleid uit de schen- van het b estreden vonnis, de « a llee de
ding vax~, de bewijskracht der akten en Pierreux-Heid >> niet kan worden begrevan de artikelen 137, 138 en 166 van d e pen;
wet van 19 december 1854 houdende het
de1·de onde1·deel, het gedogen waarvan
Boswetboek,
het Bestuur van Waters en Bossen blijk
gegeven h eeft het misdrijf niet wegneemt
doo1'dat, in weerwil van de vaststelling en het proces-verbaal trouwens gewag
van de verbalisant in zijn proces-verbaal maakt van de bekentenis van de vervan 30 mei 1970 dat de verweerders weerder Barnich, in h et bijzijn van de
« te paard reden ... buiten de gewone
verweerder Cremer en « met diens inwegen » in het domeinbos van West- stemming >> gedaan, dat h et eerstgeHertogenwald, het vonnis, al neemt h et noemde werd verboden te paard te rijden
aan dat de bereden weg niet kan worden in het bos;
beschouwd als een openbare weg in de
vie1·de onde1·deel, in strijd m et artibeperkte zin van buurtweg, de verweerders vrijspreekt van de hun ten laste kel 165 van het Boswetboek, artikel 166
gelegde overtreding van voornoemd arti- van hetzelfde wetboek niet bepaalt dat
kel 166, Op grand hiervan dat 1° de weg de overtreders een beroep op wettige
waarop zij te paard reden een « door- redenen kunnen doen ;
en, vijjde ondm·deel, het ten laste van
kijk » is die r eeds jaren lang bestaat,
zodat hij « Allee de Pierreux-Heid >> verweerder gelegde 1nisdrijf aanwezig is,
genoemd· wordt ; h et niet gaat om een ongeacht de schade ;
weg door de eigenaar uitsluitend voor
Over h et tweede, h et derde en het
exploitatie van h et bos aangelegd, daar
de daartoe bestemde wegen geen speciale vijfde onderdeel samen :
benaming plegen te hebben; genoemde
Overwegende dat h et Boswetboek het
" allec '' h et kenmerk van een toegestane geheel is van orde- en politiemaatregelen,
weg heeft « in d e ruime betekenis waarin door de wetgever genomen tot instandartikel 166 van het Boswetboek het houding van de bossen en tot bescherming
klaarblijkelijk verstaat », dat slechts de van de rechten der eigenaars, en dat het
bescherming beoogt van de jachtpaden feit alleen van de overtreding van de
en de afvoer - en exploitatiewegen ; 2° het regels die h et daartoe voorschrijft, de
vermoeden van bedrieglijk opzet, dat toepassing van de gestelde straffen met
aan voornoemd artikel 166 ten grondslag zich brengt ongeacht opzet of vastgestelde schade ;
Overwegende dat, luidens artikel 166
van h et Boswetboek, het verboden is
(1) Raadpl. cass., 31 oktober 1966 (A1'1·.
rijdieren te doen of laten komen in h et
cass., 1067, biz. 305). In verband met 's Hofs
bos « buiten de gewone wegen '' ; dat d e
bevoegdheid om toezicht te oefenen op de
woorden « routes et chemins ordinaires »
beoordeling van een door de bek!aagde aandoor de Belgische wetgever werden overgevoerde wettige reden, zie de conclusie van
genomen uit de artikelen 146 en 147
Advocaat-generaal Krings voor cass., 6 maart
van het Franse boswetboek van 1827,
1967 (Bull. en PASIC., 1967, I , 831).

4o De wettige 1·eden ve1·meld in de a?·tilce-

len 165 en 166 van het Boswetboelc
waaTdoo?' de aamvezigheid van de beklaagde in een bos buiten de gewone
wegen wo?'dt ge1·echtvam·digd, moet steunen op objectieve gegevens (1).
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uitgebracht aan de Kamer van Voll{svertegenwoordigers, overeenstemt met de
woorden « routes e t grands chemins "
van de ordonnantie van 1669; dat door
die woorden zonder commentaar of bespreking omtrent de draagwijdte ervan
over te nemen, de Belgische wetgever de
betekenis heeft willen bewaren die htm
werd toegekend door de wetgeving waaraan hij ze ontleende ;
Dat derhalve onder " de gewone wegen "
(«routes et chemins ordinaires ")de openbare wegen moeten worden verstaan,
n1.et uitsluiting van de wegen aangelegd
voor de inwendige dienstverrichtingen in
bossen;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden vonnis blijkt dat de
" allee " waar het vervolgde feit werd
gepleegd, geen openbare weg is in de
zin van het Boswetboek ; dat daareJJ.tegen
er niet uit blijkt dat de verweerders de
toelating hadden er te paard te rijden ;
Dat het tweede, het derde en h et
vijfde onderdeel van h et middel gegrond
zijn;
Over h et middel ambtshalve afgeleid
uit de schending var: d e artikelen 165
en 166 van de wet va~1. 19 december 1854
houdende h et Boswetboek :
Overwegende dat de rechter aa~1neemt
dat de verweerders in het onderhavige
geval een wettige reden konden aa~J.voe 
ren, met name de bedoeling een gezonde
ontspam1ing te nemen, en dat die reden
een rechtvaardigingsgrond is die elli
misclrijf uitsluit ;
'
Overwegende dat de wettige reden verm eld in artikel 165 van genoemd wetboek
die is waardoor de aanwezigheicl van een
beklaagcle buiten de gewone wegen wordt
gerechtvaardigd ; dat de wettige r eden
ter rechtvaardiging van die aanwezigh eid
moet steu.nen op objectieve gegevens;
Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat om het eerste en het
vierde onderdeel van h et middel te
onderzoeken, die geen cassatie zonder
verwijzing kunnen 1neebrengen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat
v an dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing; veroordeelt iedere verweerder
in de h elft van de kosten ; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank te
Luik, zitting houdende in hoger beroep.
10 mel 1971. - 2e kamer. Voo?·rlA H . T.nnvAanx. voorzitter. -

,.,;ffp•·

Ve1·slaggeve1·, de H. Capelle.- Gelijkltddende conclusie, de H. Charles, advocaatgener aal. - Pleite1·, de H. Faures.
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WEGVERKEER. WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 14 MAART 1968, ARTIKEL 36 EN ll1, LID 2. VOERTUIG
DAT STATIONEERT AAN GENE KANT VAN
DE DENKBEELDIGE WEGRAND AANGEWEZEN DOOR EEN DOORLOPENDE GELE
STREEP.- OPENING VAN RET PORTIER.
TOEPA.SSING VAN DE REGEL VAST GESTELD DOOR A.RTIKEL 36 V A.N DIT
REGLEI\1ENT.

De cifbakening doo1· middel van de cloo?·lopencle gele st?·eep vennelcl in a?·tikel 111, licl 2, van het wegve?·kee?·sTeglement van 14 maa1·t 1968, aan gene.
kant waa?·van het statione1·en van voe?·t~tigen toegelaten is, ontt1·ekt dit gedeelte.
van de openba1·e weg niet a.cm het ve?·kee?· van cle ancle1·e voe1·t~tigen in het
algemeen ( 1) en a?·tikel 36 van clit wegve?·kee?'S?'eglement beschennt ellce weggeb?·uilce?· van de openba1·e weg, die e1·op
Tijclt (2).
(DESTREE, T. HERRANZ-CHECA.)
ARREST

(ve?"taling).

RET HOF ; Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 oktober 1970 in hoger beroepgewezen door de Correctionele Rechtbank
te Bergen;

I. In zover de voorzieni.ng gericht is
tegen de beslissi.ng op de strafvordering ~
·Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 36 van het wegverkeersreglement van 14 maart 1968,

cloonlat h et bestreden vonnis de overtrading van voornoemd artikel 36 ten
laste van eiser bewezen h eeft verklaard
na te hebben vastgesteld d.at eiser statio.neerde op de gelijkgrondse berm buiten
de rijbaa~1 aan gene zijde va~1. ee.n d.oorlopende gele streep, op de grond aange(1) Raadpl. cass., 7 mei 1962 (Bull. en.
PASIC., 1962, I, 1001).
(2) Raadpl. cass., 9 juni 1958 (Bttll. en.
PASIC., 1958, I, 1122).
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bracht overeenkomstig artikel Ill, lid 2,
van hetzelfde reglement derwijze dat het
portier volledig open ging boven de gelijkgrondse berm,
te1·wijl genoemd artikel 36 slechts toepasselijk is in zover « h et verkeer van
andere weggebrmkers toegelaten IS op
de opperv lakte van de opengaande portieren », wat hier niet het geval IS :
Overwegende dat, onder verwijzing
naar de redenen van h et beroepen vonn1s,
het vonnis vaststelt, zoals in het middel
worclt gezegd, d a t eiser, stationerend op
een strook van de rijb aan aan gene zijde
van de doorlopende gele streep, verweerder die p er bromfiets kwam aan~ereden
heeft geraakt ; dat, door ZIJn portier zelfs
volleclig te openen, eiser nog een afstand
van 0,25 m tot aan de doorlopende gele
s treep liet ;
D at h et vonnis niettemin overwogen
heeft dat eiser « alle nodige voorzorgsInaatregelen Inoest nemen alvorens het
portier te open en en m et n~me op h et
verkeer moest letten, wat hiJ m et heeft
gedaan, zoals hij spontaan heeft erkend » ;
Overwecrende dat onder de aan gegeven
omstandigheden h et vonnis de . in . h et
middel vermelde reglem entsb epalm.g JUISt
heeft toegep ast ; dat immers artikel Ill,
lid 2, van h et wegverkeersreglem ent I:et
gedeel te van d e rijbaan aan gene ZIJde
van de gele streep niet onttrekt aan het
wegverkeer en dat iedere weggebruiker
die daarop rijdt door artikel 36 van dat
reglem ent wordt b eschermcl;
D at h et middel naar recht faalt ;
En overwegencle dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven r echtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de b eslissi11g op de burgerlijke
rechtsvordering :
Over het middel afgeleid uit de schending van d e artikelen Ill, lid 2, en 2, 1°,
van h et
wegverkeersreglement van
14 maart 1968,
cloo1'dat h et bestreden vonnis overwogen
h eeft dat verweerder normaal mocht
rijden op de gelijkgrondse berm voorbehouden voor h et stationeren,
te1·wijl de doorlopende gele streep,
waarvan sprake is in artikel 111, hd 2,
van h et wegverkeersregle:ment, de d~r;tk
beeldige rand van de l'lJbaan aanWIJSt,
aan gene zijde waarvan de weggebrmkers
niet mogen rijden, b ehalve in de gevallen

vermeld i11 de artikelen 32, 2° (stilstaan
en stationeren), 20, 2° (kruisen op smalle
rijbaan), en 21, 3° (inhalen op smalle
rijbaan), wat niet het geval ·was voor
verweerder :
Overwegende dat, luidens artikel Ill,
lid 2, van het wegverkeersreglement,
« een doorlopende gele streep op een rijbaan een denkbeeldige rand ma.g aan wijzen, aan gene kant waarvan bet
stationeren van voertuigen toegelaten is,
zelfs indien bet een rijbaan met rijstroken
is >> ; dat deze bepaling het gedeelte van
de rijbaan aan gene zijde van de gele
streep niet onttrekt aa11 het verkeer van
voer tuigen in het algemeen; dat zij
evenmin bet verkeer hierop beperkt tot
de gevallen omschreven in de andere
bepalingen van het reglement die in bet
middel zijn vermeld ;
Dat bet middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
10 mei 1971. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·, de H . Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de H. Trousse . Gelijlcluiclencle conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Pierre

Saint Guillain (van de balie te Bergen).
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l o EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
PREJU DICIELE VRAAG.- HOl!' VAN
JUSTITIE VAN DE GEMEENSCHAPPEN .
GEZAG VAN DE ARRESTEN -VAN DIT
HOF.

2o EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
VERDRAG TOT OPRICRTING VAN DE
EUROPESE
EcoNoMrscrrE
Gmi'IEENSCRAP. BESCHIKRIN G VAN l 7 JULI
1962, VAN DE 001111\USSIE VAN DE
GEliiEENSCHA,P . BESCHIKRING TOT
INVOERI NG VAN BIJZONDERE METHODEN
VAN ADJ\UNISTRATIEVE SAl'IIENWERKING
I NZAKE DE TOEPA SSIN G VAN DE IN
RET KADER VAN RET GEMEENSCHAPPE LIJK L ANDBOUWBELEID
INGESTELDE
INTRACOMllffiNAUTAIHE HEFFINGEN. VEHORDENING NR. 13(64, VAN 5 FEBRUARI 1964, VAN DE RAA.D VAN MINISTERS.- VERORDENING H OUDEN DE DE
GELEIDELIJKE TOTSTANDBRENGING VAN
EEN GEl\IEENSCHAPPELIJKE ORDEN ING
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DER MA.RKTEN IN DE ZUIVELSECTOR, DRAAGWIJDTE VAN DE BESCRIKKING
EN VAN DE VERORDENING.- INVOER,
MET RET OOG OP DE HANDEL, VAN
GOEDEREN AFKOMSTIG UlT EEN ANDERE
LID-STAAT VAN DE GEMEENSCHAP. INVOER DIE MOET GEDEKT ZIJN DOOR
EEN CERTIFICAAT DD4 Ol\'l IN AANMERKING TE K0l\1EN VOOR RET STELSEL
VAN DE INTRACOMMUNAUTAIRE ~F
FINGEN.
3o EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
- VERDRAG TOT OPRICRTINC+ VAN DE
EUROPESE EcoNoll1rscRE GEMEENSCRAP, - BESCRIKKING VAN 17 JULI
1962 VAN DE 001\'IJ.VIISSIE VAN DE
GEll'lEENSCRAP. BESCRIKKINC+ TOT
INVOERING VAN BIJZONDERE JVIETRODEN
VAN ADl\'[IN!STRATIEVE SAMENWERKING
INZAKE DE TOEPASSING VAN DE IN RET
KADER VAN RET GEMEENSCRAPPELIJK
LANDBOUWBELEID INGESTELDE INTRACOli'IJ.VIUNAUTAIRE REFFINGEN . - VERORDENING NR. 13/6 4, VAN 5 FEBRUARI
1964, VAN DE RAAD VAN MINISTERS.
VERORDENINC+ ROUDENDE DE GELEIDELIJKE TOTSTANDBRENGING VAN
EEN GEMEENSCRAPPELIJKE ORDENING
DER MARKTEN IN DE ZWVELSECTOR. DRAAGWIJDTE VAN DE BESCRIKKING
EN VAN DE VERORDENING. - SLUIKINVOER. - INVOER DIE NIET IN AANMERKING KAN KOMEN VOOR RET STELSEL VAN DE INTRAC0111MUNAUTAIRE
REFFINGEN, ZELFS INDIEN DE GOEDEREN UIT DE GEMEENSCHAP AFKOJ\'ISTIG
ZIJN.

1 o De nationale ?'echte?' is gebonden do01·
de ~titlegging van de venl1'agen tot op?'ichting van de Eu1·opese Gemeenschappen en do01· de uitlegging van cle handelingen van de instellingen van cle
Gemeenschappen , die op zijn aanv1·aag
do01· het H of van J ~tstitie van de Gemeenschappen w01·den gegeven (1). (Verdrag
tot oprichting van d e Europese Economische Gemeenschap, art. 177, en
verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap
voor
atoomenergie,
art. 150, goedgekeurd bij de hancleling
van de wetgevende m acht van 2 d ecem ber 1957.) (Impliciete oplossing .)
2o Behalve wannee?' het invoe?'

lOR'.>.

hl7. '),14.0.

van 17 juli 1962 van de Comrnissie van
de Europese Economische Gemeenschap [2] en verordening nr. 13/ 64,
van 5 februari 1964, van de Raad van
Ministers [3],)

3° De sl1tileinvoe1· van z~tivelp?·ocluleten
aflcomstig ~tit een ande?'e Lid-Staat van
cle E~t?·opese Economische Gemeenschap
lean niet in actnme?·leing lcomen voo?' het
stelsel van cle int?·acommunautai?'e heffingen, zeljs inclien doo?' ancle1·e midclelen
clan cle ove1·legging va1i een ce?'tificaat
DDIJ. lean bewezen wonlen cla{ de goede?'en 1tit cle gem eenschap ajleomstig zijn.
(Beschikking van 17 juli 1962 van de
Commissie van de Europese Economische Gemeenschap [4] en v erorrl ening
nr. 13/64, van 5 febrnari 1964, van de
Raa d van Ministers [ 5].)
(CRAEYNEST EN VAN DE WALLE, T. BELGISCRE STAAT, MINISTER VAN ECONOMISCRE ZAKEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 februari 1969 door het Hof
van b eroep te Gent gewezen;
Gelet op h et arrest op 9 maart 1970
door het Hof gewezen ( 6) ;
Gelet op het arrest op 22 oktober 1970
door het Hof van Justitie van de Em·o p ese Gemeenschappen gewezen (7);
Overwegende cl at h et Hof, bij arrest
van 9 maart 1970, de voorzieningen heeft
verworpen in zover ze de beslissing b edoelen gewezen over de strafvordering en
over de vordering van de v ervolgende
partij;
Overwegende clat aileen nog de tegen
de b eslissing over de burgerlijke r echts vord ering van verweerder gerichte voor ziening moet w orden onderzocht;

bet1·ejt

(1) Cass., 16 februari 1970 (A?T. cass., 1970,
blz. 549) en de arr·esten waarvan spr ake in
noot 2 op blz. 550.
(2) en (4) Pttblikatieblacl van cle Ett?'Opese
. ---~ - " 1....,....,,....,,..,.~

wam·aan elk hanclelslca?·alete?' v1·eemd is,
lean de invoe1· van zuivelp1'ocl~tleten afleomstig uit een ctncle?·e L id-S taat van
cle E~t·ropese Economische Gemeenschap
alleen dan in aanme1·leing leomen voo1·
het stelsel van de int?·acomm~t?Uttttai?'e
hetfingen , indien cle goecle1·en gedelet zijn
doo?' een ce?·tificaat DD4. (Beschikking

(3) en (5) Pttblikatieblacl van de Ett?'Opese
Gerneenschappen, 1964, blz. 549 .
(6) A1~· . cass., 1970, blz. 636.
( 7) J 1WiS)J?'ttdentie van het H of van Jttstitie
van de Ett·1'opese Gemeenschappen, 1970,
blz. 905 en vlg .
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Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97, 110 van de
Grondwet, 4, 145, 155 van het verdrag
van 25 maart 1957 tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap,
goedgekeurd door artikel 1 van _de akte
van de wetgevende macbt van 2 december 1957, 2 van bet koninklijk besluit
van 26 juli 1962 betreffende de toepassing van de verordeningen, richtlijnen,
bescbikkingen of besluiten, adviezen
en aanbevelingen van de Europese
Economische Gemeenschap in verband
met de landbouw, 1-1, 1 2, 2-1, 3-1,
3-2, 3-4, 3-5, 4-1, 7-1, 8-1, 8-2 van
de verordening nr. 13/64 van 5 februari
1964 van de Raad van de Europese
Economische Gemeenschap houdende geleidelijke totstandbrenging van een gemeenscbappelijke ordening der markten
in de zuivelsector,
doo1·dat het bestred.en arrest, na beslist
te bebben dat de eisers zich schuldig
hadden gemaakt aan medeplichtigheid
aan onregelmatige invoer uit Nederland
naar Belgie van een totale hoeveelheid
van 12.000 kg boter van Nederlandse
oorsprong, de eisers solidair met anderen
veroordeelt mn aan verweerder een som
van 973.560 frank te betalen wegens ontdoken heffingen welke aan verweerder
zogezegd verschuldigd zouden zijn op
grond van de in de schoot van de Europese Economiscbe Gemeenschap vigerende reglementering, en meer bepaald
beslist dat, voor het berekenen van de
ontdoken heffingen, bet bedrag voor
" derde landen », zijnde 8.113 frank per
100 kg, diende toegepast te worden,
tenvijl uit de artikelen 110 van de
Grondwet, 1 van voormelde wet vmi
2 december 1957 , 2 van voormeld koninklijk besluit van 26 juli 1962 volgt dat
verweerder ten titel van schadevergoeding voor ontdoken heffingen geen sommen mocht vragen welke niet beantwoordden aan de richtlijnen vastgesteld
door de Raad en de Cmnmissie van de
Europese Econmnische Ge1neenschap binnen de perken van de bevoegdheid welke
aan deze organen wordt toegekend door
de artikelen 4, 145 en 155 van voormeld.
verdrag van 25 maart 1957,
terwijl uit de hoger ingeroepen artikelen van voormelde verordening van
5 februari 1964 van de Raad van de
Europese Economische Gemeenschap
volgt dat andere en namelijk lagere rechten worden bepaald voor goed.eren afkomstig uit de landen van de Europese
Ecoxwmische Gemeenschap dan voor goederen afkomstig uit " derde landen »,

terwijl geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling, nocb enige beslissing
uitgaande van de op grond van voormelde artikelen van bet verdrag van
25 maa~t 1957 bevoegde organen, aan
verweerder toeliet voor uit Nederland
afkomstige boter de heffingen te vorderen
bepaald voor " derde landen »,
en terwijl er in alle geval onverzoenbaarheid bestaat tussen de vaststelling
van het arrest luidens welke de ten deze
bedoelde boter uit Nederland afkomstig
was, en de beslissing van gezegd arrest
luidens welke ten deze de heffi.ngen voorzien voor derde landen van toepassing
zouden zijn, zodat de vaststellingen van
bet arrest niet beschouwd kunnen worden
als een voldoende motivering voor de
bestreden beslissing, zoals deze door
artikel 97 van de Grondwet wordt vereist :
Overwegende dat bet Hof van .Justitie
van de Europese Gemeenschappen, uitspraak doende over de door het Hof bij
arrest van 9 maart 1970 krachtens artikel 177 van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap gestelde vraag, voor recht zegt dat :
" 1° de verordening nr. 13/64 E.E.G.
en de beschikking van 17 juli 1962 van
de E.E.G. Commissie, behoudens de bij
die beschikking voorziene uitzonderingen,
moeten worden uitgelegd in die zin dat
aan de importeurs van goederen afkomstig uit een andere Lid-Staat het intercom:rp.unautaire regiem aileen ten goede
kan komen voor goederen waarvoor een
certificaat DD4 is afgegeven.
» 2° deze uitlegging moet ook worden gevolgd wanneer het bedrag van bij
sluikinvoer ontdoken heffingen moet worden bepaald, zelfs wanneer de cormnunautaire h erkomst van de betrokken waren
anders dan door bet certificaat zou kunnen worden vastgesteld » ;
Overwegencl.e dat voormelde, bij artikel 7 van bedoelcl.e bescbikking bepaalcl.e
uitzonderingen, in voer betreffen van niet
commerciele aarcl., namelijk kleine zendingen aan particulieren en persoonlijke
bagage van reizigers, en d.ienvolgens ten
deze niet van toepassing zijn ;
Overwegencl.e cl.at ten deze de sluikinvoer zonder certificaat DD4 geschiedcl.e ;
Overwegencl.e cl.at uit die vaststelling
en uit bovenvermelcl.e uitlegging van het
Hof van .Justitie van de Europese Gemeenschappen blijkt cl.at, ook indien,
zoals het bestreden arrest aimneemt, de
litigieuze, fraucl.uleus ge!mporteerde boter
uit Nederland afkomstig is en de com-
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munautaire herkomst van ' de betrokken waren derhalve is vastgesteld, de
eisers niettemin voor de bepaling van het
bedrag van de ontdoken heffingen niet
kunnen genieten van~ het intercomrnunautair regime dat aan de importem·s
van goederen afkomstig uit een andere
Lid-Staat ten goede komt;
Dat het middel dienvolgens naar recht
faal t;
Om die redenen, r echtdoende tot voortzetting van zijn arrest van 9 maart 1970,
verwerpt de voorziening in zover zij de
beslissing b edoelt gewezen over de bm·gerlijke vordering; veroordeelt elk van
de eisers in de helft van de v oor h et Hof
gemaakte kosten waarover bij h et arrest
van 9 n1.aart 1970 niet is ~ beslist, a lsmede
v an de kosten van de procedm·e v oor
het Hof van J ustitie van de Europese
Gemeenschappen.

ze

11 mei 1971. k am er . Voo1·zitte1·, de H. Hallemans, r aadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slctggeve·r, de
H. de Vreese . - Gelijklttidende conclttsie,
de H. Colard, advocaat-genera.al. - Pleite?·s , de HH . Bayart en Houtekier.

2e KAl'IIER. -

11 mei 1971.

1° STEDEBOUW.- WET VAN 291\'IAART
1962, ARTIKEL 44.
0NTBOSSEN
ZONDER VOORAFGAANDE SCHRI FTELIJKE
EN UITDRUKKEJ.IJKE VERGUNNING VAN
RET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPEl'illN.- 0 NTBOSSEN. - BEGRIP.

IN DE VORIGE STAA.T RERSTELLEN. PERSONEN AAN WIE DEZE VERPLICHTING MAG WORDEN OPGELEGD .

3° CASSATIE. OMVANG. STRA.FZAKEN. - 0NTBOSSEN ZONDER VOOR AFGAANDE, SCHRIFTELIJKE EN UIT DRUKKELIJKE VERGUNNING VAN RET
COLLEGE VAN BURGEl\illESTER EN SCHEPENEN: - BEST-ISSING WAARBIJ WORDT
BEVOLEN DE . PLAATS IN DE VORI GE
STAAT TE HERSTELLEN. - BESLISSING
VERNIETIGD 01\IDAT ZIJ DEZE VERPLICHTING AAN EEN BEKLAAGDE OPLEGT ZONDER VAST TE STELLEN DAT
HIJ RET DOOR EEN l\1EDEBEKLAAGDE
BEDRE"VEN l'IIISDRIJF HEEFT GEPLEEGD
OF HIERAAN HEEFT SAMENGEvVERKT.
- 0ASSATIE EN VERWIJZING BEPERKT
TOT DEZE BESCHIKKING.
1° H et lcapJJen van een bepcta.lcl a.ctnlal
bomen in een bos, wannee1· clit cle cle(init·ieve venlwijning van een deel van het
bos ten gevolge heeft en actn de (J1'0nd
een ancle1·e bestemming geeft, is een
ontbossing die, volgens cwt-z:Jcel 44 vctn
cle wet vctn 29 maa?'t 1962 hovclende
o?·ganisatie vctn cle ntimtel-ijlce onlening
en van cle steclebou.w, niet mag gebe~w·en
zoncle1· voomjgctancle, sch1·iftelijlce en ~tit 
clnt.lclcelijke ve1 ·g~tnning van het college
van b~t?' gemeeste?' en schepenen (1).
2° De plactts in cle vo1·ige staat he1·stellen,
zoctls bepctctlcl bij a?'t?:lcel 65 van cle wet
vctn 29 mctct?'t 1962 ho~tclencle o1·ganiscttie
van de ?"U.imtelijlce 01·clening en van cle
steclebomu, nwg enlcel wonlen opgelegcl
ctan clegenen die als clacle?'S of mecleclacle?·s
we1·lcen hebben witgevoenl of in stand
gehottclen met ove?'t?·eding van cle voo?'sclw·iften van deze wet (2).

2° STEDEBOUVV. - VVET VAN 29 l'IIAART
1962, ARTIKEL 65.
UITVOERING
OF INSTANDHOUDING VA.L"'< WERKEN
MET OVERT.REDING VAN DE VOORSCHRIFTENVAN DE \'lET.- DE PLA,ATS

3° Ingeval cle beslissing, wact?'bij cle he?'stelling in de ·vo1·ige staat wonlt bevolen
van cle JJlaats clie ont bost is zoncle1·
voo?'afgaancle, sch?·iftelijke en nitclntklcelijlce ve1·g~tnning vctn 'het college van
bu1·gemeeste1· en schepenen, ve1·nietigcl

(1) In verbanrl met de tlraagwijdte van het
woord « ontbossen » raadplege men de voor bereiding van de wet van 20 maart 1962,
Pa1·l. Handelingen, 8encwt, zitting 1959-1060,
vergadering van 12 mei 1060, b lz. 1313 en
vlg. ; zie ook : F. WASTillLS, Aclministmtieve
handleicling voo1· de ?"Wimtelijlce o1·dening en
de stedcbowv, nr. IV, blz. 154 en 155 ; A. R.
RooSENS, RuimteUjke 01'dening en steclebouw,
wet van 29 maart 1062, nrs. 306 tot 308,
blz. 169 en vlg. ; J". DE SURAY, 'l.'ntite 1n·atique

d1t d.·roit de l'1wban·isme et cle l'mnenagement
cltt territoiu, m·. 209; R.. WILKIN, Voi1·ie ct
alignement, U1·banisme et constntct-ions, 1964,
m·. 136; G. BRICMONT, Amenagement cht ter?·ito;:re et 1n·banisme, Com·m entai1·e de la loi
d1t 29 1JWJ'8 1962, ill', 133.
(2) Raadpl. cass ., l(J februari 1953 (B-"lt.
en PASIC., 1053, I, 463) en noot 2. Betreffende
de omvang van het in de vorige staat herstellen : cass., 11 december 1067 (Arr. cass.,
1968, blz. 522) en noot 2.

