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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE
JAARGANG 1972

1e
1°

KAMER . -

2 september 1971.

INKOMSTENBELASTINGEN.
SPECIALE BELASTING OP DE vVINSTEN
VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN
PRESTATIES AAN DE VIJAND.- lNVORDERING.- AANSLAG REGELli'I:ATIG TEN
NAJ\1E yAN DE MAN TEN KOHIERE GEBRACHT.- TI'l'EL OP GROND WAARVAN
DE !NV ORDERING OP DE GOEDEREN VAN
DE VROUW KAN WORDEN VERVOLGD.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BEHAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN. l NVORDERING . AANSLAG
REGELMATIG TEN NAME VAN DE JVIAN
TEN KOHIERE GEBRACHT. TITEL OP
GROND WAARVA.L'l" DE INVORDERING OP
DE GOEDEREN VAN DE VROUW KAN
WORDEN VERVOLGD.

1o Een aanslag in de speciale belasting op

de winsten voo1·tvloeiend ~tit leve1·ingen
en p1·estaties aan de vijand, die 1·egelmatig ten name van de man is gevestigd
en op het ~titvoe1·baa1· ve?·lclaa1·d lcohie1· is
geb1·acht, vonnt de titel op g1·ond waa1·-

(1) en (2) Raadpl. cass., 23 oktober 1952
(Bull. en PASIC., 1953, I, 90 ) en de noot;
3 mei 1955 (ibid ., 1955, I, 961).
Men raadplege cass., 7 december 1950 (A1'1·.
cass., 1951, biz. 167; 13 nove mber 1952
(ibicl., 1953, I, 157); 19 februari 1955 (·ibid.,
1955, I, 601) : om inzake belastingen op de
slijterijen van gegiste dranken een aansteller
f1ASSA'rlE,

1972. -

1

van de administ1·atie ve1·mag de betaling
te eisen en te1·echt de gedwongen invO?·de1'ing e1·van op de goede1·en van de m·ouw
te ve1·volgen (1). (Gecoor·dineerde wetten
van 15 janua.r i 1948, art. 35, § 2, en
wet van 15 oktober 1945, art. 7, § 1,
en 13.)
2° Een acmslag in de ext1·a-belasting op de
in ool'logstijd behaalde exceptionele inlcomsten, die 1·egelmatig ten name van
de man is gevestigd en op het uitvoe1·baa1'
ve1·lclam·d lcohie1· is gebmcht, vo1·mt de
titel op g1·ond waa1·van de administmtie
ve1·mag de betaling van deze aanslag te
eisen en te1·echt de gedwongen invo1·dering
e1·van op de goede1·en van de v1·ouw te
ve1·volgen (2). (Gecoordin eerde wetten
van 15 januari 1948, art. 35, § 2, en
wet van 16 oktober 1945, art. 11 , § 1,
en 19.)
(TOCK EN BARTH, T. BELGISCHE STAAT,
l\HNISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF; - Gelet op het b estreden
arrest, op 22 oktober 1969 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

van een slijter van dergelijke dranken rechtstreeks te vervolgen moet er geen afzonderlijk
rolartikel worden opgema.akt ten n a me van de
aansteller, die aansprakelijk is voor cle belas tingen op cle slij terij.
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Over het eerste middel, afgeleid uit de § 2, van de wetten betreffende de inkomschencling van cle artikelen 577 van het stenbelastingen, gecoorclineerd bij het b eWetboek van burgerlijke rechtsvorcle- sluit van de Regent van 15 januari 1948,
ring, 7, § 1, 13 van de wet van 15 oktober de ten nmne van de man gevestigde
1945 tot invoering van een speciale belasbedrijfsbelasting mag worden ingevorting op de winston voortvloeiend uit derd op de goeder en van de vrouw die
leveringen en prestaties aan de vijancl, 11, door deze bepaling niet worden vrijge§ 1, 19 van de wet van 16 oktober 1945 . steld;
tot invoering van een extra-belasting op
Overwegende dat krachtens artikel 7,
de in oorlogstijd behaalde exceptionele § 1, en 13 van de wet vim 15 oktober 1945
inkomsten, winsten en baten, en 35, § 2, tot invoering van een speciale belasting
van cle wetten en besluiten betreffende op de winsten voortvloeiend uit leverinde inkomstenbelastingen, gecoordineerd gen en prestaties aan de vijand, en
bij bet besluit van de Regent van luachtens de artikelen 11 , § 1, en 19 van
15 januari 1948, zoals dit artikel werd de wet van 16 oktober 1945 tot in.voering
ingevoerd en aangevuld bij artikel 12, van een extra-belasting op de in oOl·logs§ 1, van bet koninldijk besluit van 3 juli
tijd behaalde exceptionele inkomsten,
1939 en bij artilrel 11 van de wet van winsten en baten, de bepalingen van
20 augustus 194 7,
voormeld artikel 35, § 2, van toepassing
doordat het b estreclen arrest, na te heb- zijn, zoals b et bestreden arrest erop wijst,
ben vastgesteld dat het litigieuze beslag op de vestiging en invordering van elk
onder derden ten laste van eiseres werd van cleze belastingen ;
Overwegende dat uit deze wettelijke
gelegd op de goederen die zij bij de naamloze vennootschap " Kredietbank " bezit, bepalingen volgt, enerzijds, dat de aandat het plaatshad krachtens een dwang- slag die r egelmatig ten name van de man
sch.rift dat betekend en uitgevaarcligd is gevestigd en op het uitvoerbaar verwerd overeenkomstig kohie,ren en uit- klaarcl kohier is gebracht de titel vormt
voerbaarverklaringen ervan betreffende op grand waarvan de administr atie de
eiser, echtgenoot van eiseres, met betrek- betaling van deze aanslag kan eisen en
king tot de extra-belasting en de speciale de gedwongen invord ering kan doen op
belasting gevestigd bij de wetten van de goederen van de vrouw onder cle bij
15 en 16 oktober 1945, beslist dat bet a rtikel 35, § 2, vastgestelcle voorwaarden,
litigieuze beslag onder derden goecl en en, anderzijds, dat bij gebrek aan elke
geldig was, op grand dat, krachtens andere wettelijke bepaling dienaangaande
voormelde bepalingen van de wetten van d e geldigheid van de vervolging tot in15 en 16 oktober 1945 en van de gecoordi- vordering ten laste van de vrouw niet
neerde wetten betreffende de inkomsten- onderworpen is aan bet opmaken van een
belastingen, het door de bevoegde ambte- afzonderlijk artikel van het kohier ten
naar . uitgevaardigde dwangschrift een name van deze laatste;
titel vormde in de zin van artikel 557 van
Overwegende dat het arrest, derhalve,
het Wetboek van bmgerlijke rechtsvor- wettelijk heeft beslist dat verweerder
dering niet aileen ten opzichte van eiser luachtens de belastingwet beschikte over
te wiens name de belastingen ten kohiere een titel om de goederen van eiser es in
waren gebracht, doch ook ten opzichte beslag te doen nemen ;
van eiseres, echtgenote van eiser,
Overwegende dat de invordering van
teTwijl, zoals trouwens de beroepen von- voornoemcle aanslagen .het voorwerp is
nissen van 15 juni 1964 en 18 april 1967 van bijzondere bepalingen van de belaszulks hadden beslist, daar de kohieren tingwet en het middel dus niet ontvankeop grand waarvan het beslag onder lijk is in zover het de schending aanvoert
derden had plaatsgehad ten name van van artikel 557 van het Wetboek van bureiser waren opgemaakt en geen enkel gerlijke r echtsvordering clat ten cleze niet
uitvoerbaar koh.ier ten name van eiseres van toepassing is ;
Dat, voor het overige, het miclclel naar
was opgesteld, verweerder ten opzich.te
van eiseres geen titel bezat in de zin van recht faalt ;
artikel 557 van het Wetboek van burgerOver h et tweede mid del, afgeleid uit de
lijke rechtsvordering, en zulks niettegenstaande de bepalingen van voormelde schending van de artikelen 1319, 1320,
artikelen van de wetten van 15 en 16 ok- 1322 van het Burgerlijk vVetboek en 97
tober 1945 en van de gecoordineerde wet- van de Grondwet,
doonlat het bestreden arrest beslist dat,
ten betreffende de inkomstenbelastingen :
om bet gesch il tussen de partijen te
Overwegende dat ln·achtens artikel 35, beslechten, niet moest worden nagegaan

---,

---
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of ,de gehuwde vrouw op wier goederen
de administratie de invordering van de
ten name van haar man ingekohierde
belasting vervolgt, het recht heeft voor
de gewone rechtbanken de gegrondheid
van de aldus gevestigde aanslagen te
betwisten, op grond dat de kwesties die
eiseres het meest rechtstreeks aangingen
op de invordering van de aanslagen en
niet op de vestiging ervan betrekking
hadden,
te1·wijl de eisers in hun conclusies voor
het hof van beroep hadden doen gelden
dat de van goederen gescheiden eiseres
aan wie de Staat inkomsten had toegeschreven die de litigieuze aanslagen rechtvaardigen, nooit op enige wijze ervan
verwittigd was geworden dat de Staat
haar een bedrijfsactiviteit toeschreef die
diverse aanslagen rechtvaardigde, nooit
op de hoogte was geweest van de haar
toegeschreven bedragen en van de aanslagen die de Staat meende te moeten
vestigen, nooit persoonlijk op genoemde
bedrijfsinkomsten was aangeslagen, en,
dientengevolge, wegens bet ontbreken
van regelmatige aanslagen nooit in staat
was geweest noch voor de directie der
belastingen noch voor het hof van beroep
persoonlijke rechten te doen gelden, en
nog hadden aangevoerd dat verweerder
het recht niet had van eiseres aanslagbedragen te vorderen waarvoor eiseres
niet was aangemaand,
terwijl uit het voorafgaande blijkt dat,
in strijd met wat het arrest verldaart, de
door de eisers opgeworpen kwesties niet
aileen betrekking hadden op de invordering van de aanslagen maar ook op de
vestiging ervan, waaruit volgt dat het
arrest de bewijskracht heeft miskend die
krachtens de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek aan voormelde conclusies van de eisers is gehecht,
en terwijl hieruit volgt dat het a.nest,
met miskenning van het vereiste van
artikel 97 van de Grondwet, niet heeft
geantwoord op het middel dat de eisers,
zoals gezegd is, in hun voor· het hof van
beroep genomen conclusies hadden opgeworpen :
Overwegende dat, na voor h et hof van
beroep te hebben betoogd clat, claar de
invordering die ten laste van eiseres werd
vervolgd volgens de Staat zowel d e inkomsten van eiser als die van eiseres trof,
het vaststond dat deze laatste « persoonlijk ten kohiere had moeten gebracht
worden "• de eisers de in het middel vermelde conclusies hebben doen gelden;
Overwegende dat, na wettelijk te heb-

ben beslist dat de aanslagen die aanleiding hebben gegeven tot het beslag regelmatig ten name van eiser, echtgenoot van
eiseres, ten kohiere waren gebracht, het
arrest, benevens de overweging die het
middel aanvoert, erop wijst dat de betwistingen betreffende de invordering
vo~reerst betrekking hebben op bet bij
art1kel 35, § 2, van de gecoordineerde
wetten vereiste bewijs van de oorsprong
van de goederen waarop beslag onder
derden is gelegd, en, bovendien, op het
belastingaandeel betreffende het gedeelte
van de inkomsten behaald door eiseres
(( die dus ontvankelijk zou zijn om voor
bet hof van beroep te betwisten in welke
mate de inkomsten persoonlijk door haar
werden behaald " ;
Overwegende dat het arrest, na vaststalling dat de inkomsten van de eisers
waren samengevoegd en de aanslag ten
name van het gezinshoofd was gevestigd,
beshst dat de kwesties die de eisers bij
conclusie hadden opgeworpen en in het
middel waren overgenomen geen betrekking hebben op de vestiging van de
belasting maar op de invordering ervan,
daar volgens voormeld artikel 35, § 2,
de mvordering van het belastingaandeel
betreffende het gedeelte van de door de
vrouw behaalde inkomsten, in elk geval,
op al haar goederen mag worden vervolgd;
Overwegende dat, door op grond van
deze overwegingen te stellen dat eiseres
dus ten onrechte betoogt dat zij nooit in
staat is geweest haar « persoonlijke rechten » voor een rechtscollege te doen gelden, het arrest, zonder hun bewijskracht
te m1skennen, de conclusies van de eisers
passend beantwoordt;
Dat het middel feitelijke grondslag
l111St ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten .
2 september 1971. Je kamer. Voo1'Zitte1·, de H. de ·vvaersegger, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Baron Richard. Gelijkluidende
conclusie, de H. Colard, advocaa~-gene
raal. - Pleite1's, de HH. Bayart en Fally.
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KAMER. -

2 september 1971.

I ° CAS SATIE . -

RECHTSPLEGING. -

--
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Over het middel dat gemeen is aan elk
van de eisers en afgeleid uit de schending
van de artikelen 1028 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering en 97 van
de Grondwet,
do01·dat, kem1isnemende van het verzet
tegen het bevelschrift van tenuitvoerlegging van de scheidsrechterlijke sententie

die de eiser ·Buelens had veroordeeld om
aan de verweerders het bedrag van
4.506.625, 75 frank te betalen wegens
slecht werk en vertraging in de nitvoering
van werken die hij voor hun rekening had
verricht, en d e eiser Hoge had veroordeeld om aan de verweerders het bedrag
van 507 .270 frank te b etalen wegens
slecht werk, alsmede van de vorderingen
waarbij de eisers d e nietigverklaring van
deze sententie vervolgden, h et hof van
b ero ep, met d e eerste rechter, vaststelt
dat deze sententie buiten de bewoordingen van de scheidsrechterlijke overeenkomst is gewezen in zover ze de eiser
Buelens veroordeelde om aan d e verweerclers een vergoeding wegens vertraging van 2. 783.360 frank te b et a len en
verldaart dat d e scheidsrechter de overeenkomsten van de partijen dienaangaande kennelijk heeft miskend, d aar de
sch eidsrechterlijke overeenkomst h em
verplichtte uitspraak te doen overeenkomstig het recht, doch niettemin beslist,
met wijziging van de beslissing van de
eerste r echter, dat de scheidsrechterlijke
uitspraak slechts nietig en van gener
waarde is in zover h et bedrag dat cle
eiser Buelens volgens veroordeling aan
de verweerders moet betalen h et bedrag
van 2.783.360 frank omvat dat als
schaclevergoeding verschuldigd is uit
hoofde van vergoeding wegens vertraging, en zijn beslissing enkel de gedeeltelijke nietigheid van de sententie uit te
spreken hoofdzakelijk hierop steunt clat
het aan de scheidsrechter voorgelegde
geschil niet onsplitsbaar was, doch dat
integendeel de pcmten van de vordering
onafhankelijk zijn van elkaar, dat algemeen wordt aangenmnen dat in een dergelijk geval de gedeeltelijke nietigheid
kan worden uitgesproken en dat het
middel van nietigheid slechts in aanmerking kan worden genomen voor het punt
van de vordering waarvoor de nietigverklaring zich opdringt, dat het aldus een
goede rechtsuitoefening blijkt te zijn
slechts de nietigheid van de litigieuze sententie uit te spreken in zover de scheidsrechter over de vergoeding wegens vertraging uitspraak heeft gedaan,

(1) Cass., 18 september 1969 en 26 juni 1970
cass., 1970, blz. 59 en 1021).
(2) Vgl. cass., 20 mei 1954 (Bull. en PASIC.,
1954, I, 819). In dezelfde zin cass. fr., 28 juli
1852 (D., 1852, I, 236, en S., 1853, I, 186),
17 juni 1868 (Jotmwl dtt Palais, 1868, blz. 763)
en 2 juli 1877 (D., 1878, I, 471 , en S ., 1879,
I, 292).

te1·wijl uit de bewoordingen zelf van
artikel 1028 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering volgt dat de
scheidsrechterlijke sententie die door een
van de bij deze bepaling vastgestelde
gronden van nietigheid is aangetast
slechts voor het geheel nietig kan zijn,
en in elk geval het gebrek te wijten aan
het feit dat de scheidsrechter buiten de
bewoordingen van de scheidsrechterlijke

BURGERLIJKE ZAKEN. VOORZIENING
VAN VERSCHILLENDE PARTIJEN TEGEN
DEZELFDE BESLISSING. - Ali'IBTSHALVE
SAMENVOEGING.

2o ARBITRAGE. -

ScrrEIDSRECHTERLIJKE SENTENTIE . NIETIGHEID VAN
EEN BESCHIKKING OP GROND VAN E:E1N
OORZAAK VERMELD IN ARTIKEL 1028
VAN HET VVETBOEK VAN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING.
NIETIGHEID
STREKT. ZICH NIET UIT TOT DE ANDERE
BESOHIKKINGEN VAN DE SENTENTIE
DIE NIET VAN DE EERSTE AFHANGEN.

1o Indien ve1·schillende partijen zich tegen

dezeljde beslissing in cassatie voo?"Zien,
voegt het H of deze voorzieningen samen (1). (G.W., art . 1083.)

2° De nietigheid van een beschikking van
de scheicls?'echte?'lijlce sententie op g1·oncl
van een oo1·zaak vennelcl in a1·tikel 1028
van het W etboek van b~t?'gerlijlce Techtsvo?·de?·ing, st1·ekt zich niet uit tot cle
anden beschilclcingen van cle sententie
die niet van cle ee1·ste ajhangen (2).
(BUELENS, T. HENDRICKX, LEGEIN EN
HOGE ; HOGE, T. HENDRIOKX, LEGEIN
EN BUELENS.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Geleb op h et bestreden
arrest, op 26 juni 1970 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de voorzien.ingen van
de eisers tegen hetzelfde arrest gericht
zijn ; dat ze ambtshalve samengevoegd
moeten worden ;

(A1~·.

5overeenkomst uitspraak heeft gedaan,
daar hi.i kennelijk de bepalingen van de
overeenkornsten der partijen heeft miskend en aldus de hem door de scheidsr echterlijke overeenlwmst opgelegde verplichting om uitspraak te doen overeenkornstig het recht n iet is nagekomen, een
overtrading vormt van de essentiele
richtlijnen die hij in acht moest nemen
om zijn opdracht uit te oefenen, noodzakelijk de sententie in haar geheel treft
en derhalve slechts de volledige nietigheid
van deze sententie kan 1neebrengen, zonder dat er in een dergelijk geval aan leiding toe bestaat een onderscheicl te
maken naargelang de beschikkingen ervan al dan n iet van elkaar onafhankelijk
zijri :
Overwegende dat de schending van
artikel 1028 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering door een scheidsrechter die buiten de bewoorclingen van
de scheidsrechterlijke overeenkomst uitspraak heeft gedaan, niet noodzakelijk
en van r echtswege de nietigheid van elke
b eschikking van de scheidsrechterlijke
sententie tot gevolg heeft;
D at deze nietigheid zich enkel beperkt
tot de beschikkingen van de sententie
die in strijd met voormeld artikel 1028
werden genomen en zich niet uitstrekt
tot de andere punten van de vordering
die niet van deze beschikkingen afhaJlgen
of ermee samenhangen en die volgens de
scheidsrechterlijke overeenkomst werden
beslecht;
Overwegende dat ten deze h et aan de
scheidsrechter voorgelegde geschil twee
vorderingen omvatte : de vasts telling van
de vergoedingen die, enerzijds , wegens
vertraging in de ui tvoering van de werken, anderzijds, wegens slecht werk aan
d e verweerders' verschuldigd waren;
Overwegende dat h et arrest· beslist dat
deze beide punten van de vordering onafh ankelijk zijn, dat h et opzoeken van de
oorzaak en van de aansprakelijkheid inzake het nadeel ten gevolge van vertraging de vaststelling niet kan bei:nvloeden
van het nadeel dat de opdrachtgevers
van h et werk uit hoofde v a n slecht werk
h ebben geleden;
Dat deze beslissing van feitelijke aard
is en tot de soevereine b eoordelingsm.acht
van de feitenrechter behoort;
Overwegende dat het arrest vaststelt,
zonder deswege te worden bekritiseerd,
dat voor de beoordeling van de aan de
opdrachtgevers van het werk veroorzaakte schade ten gevolge van slecht
werk de scheidsrechter zich aan de

scheidsrechterlijke overeenkom.st heeft
gehouden;
Overwegende dat, derhalve, het arrest,
door de nietigheid van de scheidsrechterlijke uitspraak enkel te beperken tot de
beslissing van de scheidsrechter inzake
de vergoeding wegens vertraging, zijn
beslissing wettelijk heeft verantwoord;
Dat het middel naar _recht faalt ;
Om die redenen, voegt de op de algemene rol onder de num.mers 4674 en 4718
ingeschreven zaken sam.en ; verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.
2 september 1971. 1e kamer . Voorzitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. de Waersegger, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijklttidende conclusie, de H. Colard,
advocaat-generaal.
Pleite1·s,
de
HR. Faures, Bayart en Van Ryn.

1e

1°

KAMER.-

3 september 1971.

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AlVIBTSWEGE . VRAAG
OM INLICHTINGEN VAN DE ADMINISTRATIE. BRIEF VAN DE BELASTINGSCHULDIGE BINNEN DE "VETTELIJKE
TERMIJN AAN DE ADMINISTRATIE GERICHT. -BRIEF WAARIN DE GEVRAAGDE INLICHTINGEN NIET WORDEN VERSTREKT. WETTELIJKHEID VA.N DE
AANSLAG VAN Ali'I:BTSWEGE.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
vVIJZIGING VAN DE AANGIFTE DOOR DE
ADMINISTRATIE.- BERICHT VAN WIJZIGING. BEGRIP.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AlVIBTSWEGE. lNKOMSTEN DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE
ALS NIET BELASTBAAR BESCHOU"VD . GEEN AANGIFTE. l NKOlVISTEN BLIJKEN -B ELASTBAAR TE ZIJN.- AANSLAG
VAN Ali'I:BTSWEGE. WETTELIJKHEID.

1° W anneer de belastingschuldige in de
brief die hij binnen de wettelijke tennijn
aan de administmtie_heejt ge1·icht, nagelaten heejt de hem gevmagde inlichtingen
te verst1·ekken en enkel de vom·genomen
aanslag heejt betwist, mag de administ7·atie wettelijk de aanslag van ambtswege

-6vestigen (I). (Gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 55, § I, en 56.)

2o Het be1·icht van wijziging, bedoeld bij
m·tikel 251 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen, voldoet aan de
voo?·sch1·ijten van de wet, van het ogenblik dat de belastingplichtige de gelegenheid heeft gehad de 1·edenen te onde?"Zoeken en te bespreken die, nam· de mening
van de administmtie, de wijziging wettigen welke zij voo1·nemens is in de aangegeven inkomsten te b1·engen (2).
3° Het jeit dat de belastingplichtige nalaat
een aangijte van zijn inkomsten te doen,
omdat hij beschouwt dat zij niet belastbaa?' zijn, ve1·hinde1·t n iet dat hij van
ambtswege wo1·dt aangeslagen wannee1·
ze belastbaa1· blijken te zijn. (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 53 en 56.)
(ARNAUTS, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op h et bestreden
arrest, op I3 mei I970 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over h et eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 55 en 56 van
de wetten betreffende d e inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het b esluit van
de Regent van I5 januari I948, wat de
dienstjaren I96I en I962 betreft, 25I,
§ l, en 256 van h et Wetboek van de
inkomstenbelastingen, wat h et dienstjaar I965 b etreft,
doonlat h et bestreden arrest de aansla gen van ambtswege over de dien stja r en I96I, I962 en I965 bevestigt,
tenuijl, ee1·ste onde1·deel, eiser in zijn
conclusie h ad uiteengezet dat hij van de
controleur der b elastingen een brief van
23 oktober I963 had ontvangen waarin
deze laatste hem, enerzijds, v erzocht
hem b epaalde inlichtingen over de dienstjuren 1961 en 1962 te verstrekken, en
hem, anderzijds, meedeelde dat hij voor-

(1) Men raaclplege cass., 22 november 1966
en 21 april 1967 (A1'1·. cass., 1967, blz. 394
en 1014).
(2) Cass., 4 november 1969 (A1·r. cass.,
1970, blz. 233).

nemens was de aangifte van eiser te wijzigen ; eiser op 7 november 1963 op die
brief had geantwoord, dat wil zeggen
binnen de hem opgelegde termijn van
20 dagen; de controleur, niettegenstaande het antwoord van eiser binnen de termijn, op 12 november I963 aan eiser een
bericht van aanslag van ambtswege deed
toekomen (scheJJ.ding van voormelde wett elijke bepalingen);
tweede onde1·deel, eiser voor bet hof
van beroep had doen gelden dat de aanslag over het dienstj aar 1965 elke wettelijke grondslag miste ; de controleur op
31 m.aart 1966 aan eiser een bericht van
wijziging van de belastingaangifte had
doen toekomen; kra chtens artikel 251,
§ 1, van het W etboek van de inkomstenbelastingen zulk een bericht de redenen
moet vermelden die een dergelijke wijziging blijken te wettigen ; dit bericht geen
gewag maakte van deze redenen en het
derhalve niet beantwoordde aan de bij
d e wet gestelde voorwaarden en als onbestaande moest worden beschouwd ; in die
omstandigheden het bestreden arrest ten
onrechte de wettelijkheid van de aanslag
van ambtswege heeft aangenomen op
grond dat eiser t e laat heeft geantwoord
op een « bericht van wijziging » dat er
geen was, daar het niet beantwoordde aan
d e essentiele voorwaarden van een dergelijk bericht ; immers een aanslag van
ambtswege gemotiveerd door een laattijdig antwoord op een dergelijk « bericht
van wijziging '' niet onder de toepassing
valt v an artikel 256 van h et Wetboek
v an de ink01nstenbelastingen :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat h et arrest vaststelt,
wat de dienstjaren 196I en I962 betreft,
d at de procedure van aanslag v an ambtswege werd toegepast omdat eiser in zijn
antwoord op de vraag om inlichtiugen
de hem gevraagde gegevens niet had
verstrekt; d at de COJltroleur in genoemde
« vraag OlU inlichtingen » eiser had verzocht de concrete gegevens t e verschaffen
met b etrekking tot de verrichtingen die
hij gedurende het belastbaar tijdperk had
gedaan; dat de · controleur deze vTaag
r echtvaardigde met de vermelding dat,
naar zijn oordeel, uit het ingestelde
onderzoek bleek dat deze verrichtingen
een b eclrijfskarakter hadd en; dat eiser,
in zijn r egehuatig antwoord wat de terniijn betreft, het beginsel van de belastbaarheid b etwistte eJl op zijn beurt
dienaangaande b ep aa1de vragen stelde,
doch geen enk ele van de gevraagde concrete inlichtingen verschafte ;
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Dat het arrest op grond van deze vaststellingen zijn' beslissing iJ'lzake de procedure van aanslag van ambtswege wettelijk rechtvaardigt ;
W at het tweede onderdeel b etreft :
Overwegende dat het middel gegroJ'ld
is op de aanvoering dat h et te laat antwoorden op het b ericht van wijziging ten
deze zonder invloed is, daar dit bericht
als onbestaande moet worden beschouwd
om iat h et de r edenen niet vermeldt die
de wijziging blijken te wettigen ;
Overwegende dat het bericht van wijziging tot doe! h eeft de b elastingplichtige
in staat te stellen te antwoorden op de
redenen die, n aar de mening vaxt d e
administratie, de wijziging wettigen die
zij voornemens is in h et aangegeven cijfer
van de inkomsten aan te brengen ; dat
dit bericht aan de voorschriften van de
wet voldoet zodra de belanghebbende in
staat wordt gesteld de aangevoerde r edenen te onderzoeken en te betwisten ;
Overwegende dat het a rrest vaststelt
dat in het bericht van wij ziging aile
gecijferde gegevens van de voorgenomen
aanslag voorkwamen alsmede nadere inlichtingen m et b etrekking tot de aard en
de omvang van d e onroerende verrichtingen welke die aanslag moesten wettigen;
Dat uit deze vaststellingen volgt d a t
de vermeldingen van het b ericht eiser in
staat stelden d e r ed enen erva n te onderzoeken en in voorkomend geval te betwisten;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derd e middel, afgeleid uit de
schending van a rtikel 97 van de Grandwet,
Dat h et middel feitelijke grondslag
mist;
Over h et tweede middel, afgeleid uit
de schending van d e artikelen 45, 53,
55 en 56 van d e wetten betreffende de
inlwmstenbelastingen , gecoordineerd bij
h et besluit van de R egent van 15 jaJl u ari
1948,
doo7'dat h et b estr eden arrest de aanslag
van ambtswege over h et dienstj aar 1963
bevestigt,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, eiser voor h et
hof van b eroep had doen gelden dat de
controleur der belastingeJ'l in zijn bericht
van aanslag van ainbts>vege teJ'l onrechte
de niet-aangifte in d e b elastingen door
eiser als r eden voor deze aanslag van

ambtswege had aangevoerd ; immers eiser
in 1962 (dienstjaar 1963) enkel kadastrale
inkomsten had ten bedrage van 1.891 fr.
welke trouwens als dusdanig aan de
administratie bekend waren en waarvan
het gering bedrag bovendien onder de
toepassing viel van artikel 53 van de
wetten betreffende de inkomstenbela:>tingen dat sommige belastingplichtigen
vrijstelt een b elastingaangifte in te dienen;

tweede ondm·deel, eiser voor het hof van
b eroep bovendien h ad doen gelden dat
de niet- aangifte m et b ctrekking tot de
zogenaamde b eclrijfsinkomsten van zijn
onroeren de transacties niet aangevoerd
kon worden om een aanslag van ainbtswege te motiveren ; hij niet gehouden
was deze inkomsten aan te geven, daar
hij h et bedrijfskarakter ervan b etwistte ;
zo hij deze inkomsten h ad aan gegeven,
deze aangifte als een toest emming van
zijnentwege in hun b elastbaarheid zou beschouwd zijn geworden :

Overwegende dat, zo het arrest vermeldt dat eiser " althans als eigenaar van
onroerende goederen gehouden was de
inkomsten van die goederen aan te
geven », h et voorts vaststelt dat hij van
3 juni 1959 tot 10 juni 1964 een activiteit
h ad uitgeoefend die " moet worden beschouwd als een winstgevende betrekking
m et bedrijfskarakter waarvan sprake in
de artikelen 25, § 1, 3°, van de gecoordin eerde wetten en 20, 3°, van het Wetboek
va~'l de inkomstenbelastingen .. . »,en" dat
deze vaststelling r eeds volstaat om de
b estreden aanslag te rechtvaardigen » ;
Overwegende dat h et feit d a t eiser
betwistte dat de aldus v erkregen inkomst en een b edrijfsk arakter h a dden niet
verhinderde clat hij, bij gebrek aan een
aangifte, van ambtswege aangeslagen
werd op deze inkomsten wanneer ze
b elastb aa1· bleken te zijn ;
Overwcgencle clat het arr est, d a t vaststelt dat zulks ten cleze h et geval was,
zijn b eslissing inzake de aanslag van
a1nbtswege wettelijk heeft gerechtvaai'digd;
Dat h et middel niet kan worden aangenomen;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 v a n d e Grandwet,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt d e voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
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3 september 1971. 1e kamer. Voo1·zitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter . - Ve1·slaggeve1·,
de H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HR. Garrevoet (van de
balie te Kortrijk) en Claeys Bouuaert
(van de balie te Gent) .
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VERJARING. STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING.
OvERTREDING
VAN HET WEGVERKEERSREGLEJI'[ENT.TER"MI.JN.

2o

BETEKENING VAN EXPLOTEN .
STRAFZAKEN. BESLISSING VAN
VEROORDEI,ING BIJ VERSTEK VAN EEN
IN HET BUITENLAND WONENDE BEKLAAGDE. BETEKENING. GE RECHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 40.

3D

VERZET. STRAFZAKEN . VEROORDELENDE BESLISSING BIJ VERSTEK
GEWEZEN.- 0NREGELJI'[ATIGE BETEKENING . DOET DE VERZETTERJI'[IJNEN
NIET LOPEN.

40

5o

VERJARING. STRAFZAKEN . SCHORSING . VEROORDELENDE BESLISSING BIJ VERSTEK GEWEZEN . 0NREGEL1VIATIGE
DETEKENING .
GEEN SCHORSING VAN DE VERJARING.
VERWIJZING NA CASSATIE . STRAFZAKEN. CASSATIE VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
WEGENS VERVAL.- KOSTEN VAN DEZE
RECHTSVORDERING DIE TEN LASTE VAN
DE STAAT J\iOETEN BLIJVEN.- CASSATIE ZONDER VERWIJZING.

1o De stm,fvm·de1·ing voo1·tvloeiend uit een
ove1·t1·eding van het wegve?·lcee1'81'eglement
ve1jaa1·t na een jaa1· te 1·elcenen ·van de
dag wam·op het miscb·ijf is gepleer;d,
behoudens tijdige stttiting of scho1·s~ng
van de ve1ja1·ing (1). (Wet betreffende
de poli tie over het wegverkeer, gecoiir(1) Cass., 29 maart 1971 (A1'1', cass., 1971,
b iz. 722).
(2) Vgl. cass. , 17 april1958 (Bull. en PASIC . ,
1958, I , 891 ) ; 5 oktober 1961 (ibid., 1962,
I , 148). Zie R . H AYOrr DE TERMICOURT,
" Etude sur !'opposition aux decisions rendues

dineerd de 16e maart 1968, art. 68;
wet van 17 april 1878, art. 22 tot 25.)
2o De betekening van een beslissing van
ve1·om·deling bij ve1·stek ten laste van een
belclaagde die in het buitenland een gekende woonplaats of ve?·blijfplaats heeft,
moet aan deze woon- of verblijfplaats
wo1·den gedaan, wanneer de ve1'001'deelde in Belgie noch een gekende woonplaats of ve1·blijjplaats noch gekozen
woonplaats heeft en de betekening niet
aan de persoon we1·d gedaan. (G.W.,
art. 40.)
3o en 4° De betekening van een beslissing
van ve~·oo1·deling bij ve1·stek die gedaan
wo1·dt aan de v1·oegere woonplaats van de
verom·deelde in Belgie, nadat deze ?'egelmatig ve1·klaa1·d heeft dat hij zijn woonplaats in het buitenland vestigde en zande?' dat hij op de plaats van zijn V1'0ege1·e
woonplaats zijn ve1·blijjplaats heeft gc vestigcl of e1· woonplaats heeft gekozen,
doet de ve1·zette1·mijn niet lopen en heeft
de1·halve niet de schorsing van de ve1ja1·ing van de st1·ajvonle1·ing ten gevolge (2).
(G.W., art. 40 en 2; Sv., art. 187; wet
van 17 april 1878, art. 24.)
5o T¥annee1· cle beslissing op de st1·ajvo1·de1'ing ventietigd wo1·dt omdat de 1'echtsvo1'de?·ing ve1·vallen is en de lcosten van deze
?'echtsvordering ten laste van de S taat
moeten blijven, geschiedt de cassatie
zonde1· venvijzing (3).
(DE THIER.)
AHREST

(ve1·taling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 november 1970 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 van het
wetsbesluit van14 november 1939, 68 van
de wet betreffende de polit ie op het
wegverkeer (gecoiirdineerd op 16 maart
1968}, 2, 25 en 28 van de wet van
17 augustus 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafpar les jm·idictions correctionnelles et les trib unaux de police », Rev. dr. penal, 1932,
biz. 733, nr. 23, en biz. 735, rn·. 25; BRAAs,
P1·ecis de p1·ocedw·e penale, 1951, II, rn·. 730.
(3) Cass., 19 mei 1970 (A1·r. cass., 1970,
biz. 877; raadpl. cass., 23 n ovember 1970,
sup1·a, biz. 274.
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vorderin g , 40 van h et Gerechtelijk W ethoek en 1 v a L h et koninklijk b esluit v an
4 november 1968,
doo1'dat de correction ele r echtbank h et
b eroep en vonnis b ev estigt, waarbij eiser
tot st raffen werd v eroordeeld wegen s
overtreding v a n d e wetten en v erorcleningen betreffende de politie op h et wegv erk eer en wegen s dronkenschap in een
openbare plaats,
te1·wijl de la atst e verj aringsstuitende
daad van de tegen eiser ingestelde str afvorderin g d a t eer t van m eer dan een jaar
v 66r de uitspraak v a n h et b eroep en vonnis, de verj aringstermijn niet opgehoud en
heeft te lopen, en derhalve de eerste
r echter, en bij dien s gebreke de r echter
in hoger b eroep, de v erjaring v an de
str afvordering ambtsh alve had moet en
vaststellen :
Overwegende d a t h et vonnis eiser v er Dordeelt wegens inbreuk op de wet en de
verordeningen betreffende de politie op
het wegverkeer en wegens dronkenschap
in een openbare plaa.t s, welke inbreuken
op 9 november 1968 te Brussel werden
gepleegd;
Overwegende dat, behalve indien de
.verjaring om een wettelijke reden was
geschorst geworden, de verjaring van de
strafvordering met b etrekking tot h et
misdrijf v a n openbare dronken schap
noodzakelijk was ingetreden op 8 november 1969 te middernacht, en m et betrek king tot de inbreuken op de wetten en
verordeningen b etreffend e de politie op
het wegverkeer, op 8 november 1970 te
middernacht ;
Overwegende dat eiser bij v er st ek
werd veroordeeld op 2 juni 1969; clat die
b eslissing op 10 juli 1969 bij ex ploot van
gerechtsdeurwa ard er werd b etekend t e
Oud-Heverlee, aa n een andere persoon
dan eiser, t e zijner woonplaats .op h et
ogenblik v an de misdrijven ; d at eiser
op 30 j1.mi 1970 t egen h et genoemd vonnis
verzet h eeft ged aan en d e eerste r echter,
na ontva n gst v a n d at ver zet, op 3 juli
1970 de v eroorclelin gen h eeft uitgesprok en die door d e b estreden b eslissing werden b ev estig cl ;
OverwegE(_nde d at h et b estreden vonnis
v astst elt d a t, n a d at hij hierom nitdrukkelijk h ad gevraagd, eiser van af 12 m aart
1969 op d e b evolkingsregist ers v an R ev erlee werd doorgeh aald om t e worden in geschrev en in Italie te Torre Salinas,
Sa.rdini e ; d a t h et niet a an stipt d a t eiser
niet werkelijk op dit adres zou h ebben
gewoond of dat hij, zich aldaar v estigende, woonplaats zou h ebben gekozen

of een v e1·blijfplaat s zou h ebben b ehouden t e Oucl-Hev erl ee en A.ld us implicie t
doch zek er vaststelt d a t eiser zijn woonplaat s in Italie h ad , t oen h et v erstekvonn is waarbij hij vverd veroordeeld,
werd betek end ;
Over wegende d a t onder d ie omstandigh eden genoemde b et ekening zou moeten
zijn geb eurd op een v a n de wij zen zoals
b ep aa.ld bij ar t ikel 40 van h et Gerechtelijk W etboek van t oepassing van af
1 juni 1969 ;
D at wegen s n iet.-in achtn Pming va.n die
r echtsvormen de t e Oud-Heverlee gedan e
b et ek enin g niet r egelrnati g is en cle1·h alve
niet kon geldfln als begind atmn van de
t er m ijn waarbin nen ver zet k on worde n
geclaan on de loop van de v erj ari ng va.n
de str afvordering niet kon schorsen ;
Overwegende d at uit de om stanCJi gh eclen d at eiser die onregelmatigb eid tijdens
de r echtspleging op ver zet, v oor de eerste
r echter niet t e zijner v erd edigiog h eeft
aa ngevoerd , de r echter in hoger b eroep
niet mocht afleiden clat d e b et ekening
v an h et v er st ekvonnis tot gevolg h eeft
geh ad de buitengewone v erzetstermijn te
doen aanvangen en d e loop v an de verjaring van de t egen eiser ingesteld e strafvordering te schorsen ;
Dat derhalve die v erjaring, die van
openbare orde is, op h et ogenblik van de
uitspraak v an het b estreden vonnis ingetreden was en de rech ter in hoger beroep,
n a ze t e h ebben vas tgesteld, de kosten
v an de strafvorderin g en m ede de v erzetkosten t en laste van de Staat h ad moet en
lat en;
Om die r edenen, vernietigt het bestreden vonnis ; b ev eelt dat v an dit arrest
m elding zal worden gem aakt op de kant
van de v ernietigde b eslissing ; laat de
kosten t en laste v a n de Staat ; zegt d a t
er geen grond b est aat tot v erwijzing.
6 september 1971. 2e lm.mer. Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, v oorzit t er.
- V eTslaggeve1·, de H . Capelle.- Gelijlclui dende conclusie, d e H. D etournay, advocaat-gen er aal. - Pleite1·, de H. D ela h aye (va n de balie t e Brussel).
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RECHTER DE GEGEVENS VAN DE ZAAK
OF VAN HET DOSSIER VERKEERD HEEFT
BEOORDEELD. HOF NIET BEVOEGD
OM KENNIS ERVAN TE NEMEN.

doel de doo1· een om·echtmatige daad
ve?·oo?·zactlcte schade te ve1·goeden en mag
niet woTden afget1'0lclcen va:n de cloo1· de
dade1· van het misd1·ijf ve1·schttldi gde
ve1·goeding (2). (B.W., art. 1382.)

Het Hof is niet bevoegd om net te gactn of
de ?'echter de hem ove1·gelegde gegevens
van de zaalc of van het dossie1· jttist of
veTlceenl heeft beoonleeld (1). ( C+rondwet, art. 95.)

(GROMESCH, T. DELVA.UX .)

(WIECZORECK.)

HET HOF ; - C+elet op het bestreden
arr est, op 5 november 1970 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;

Met de notitie overeenste1mnend
arrest.

ARREST

(ve1·tali1ig).

W anneeT een misd1·ijf de dood vcm de
get1·o tfene ve?'OO?'Zaalct en dit ove1·lijden
aanleiding geeft tot de betaling aan de
weduwe van een ove1·levingspensioen,
dat lcntchtens de ove1·eenlcomst, wacwdoo1·
de get1·ofjene en de we1·lcgeve•r gebonden
wa1·en, en de wetgeving betretfende het
ntst- en ove?'levingsJJensioen is ve?'sclntldigd, heeft d1:t pensioen niet tot

Over h et eer st e middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382 en 1383
van h et Burgerlijk W etboek en 97 van
de C+rondwet,
doonlat, om d e door eiseres ingevolge
het overlijden van haar echtgenoot gederfde inkomsten te ramen, bet bestreden
arrest van getroffenes inkomsten waarover eiseres beschikte, het pensioen heeft
afgetrokken dat haar vroeger jaarlijks
toekwam, op grond dat moet worden
nagegaan of het toekennen van dat pensioen een invloed heeft op de door de
burgerlijke partij geleden schade ; in de
rechtsleer en de rechtspraak algemeen
wordt aangenomen dat de omvang van
de schade die aan een bu,rgerlijke partij
wordt toegebracht, in conc1·eto moet worden berekend en h et hier gaat om een
feitelijke kwestie die soeverein door de
feitenrechter moet worden b eoordeeld ;
het er om gaat de benacleelde naar de
mate van het mogelijke terug te plaatsen
'in de geldelijke toestand waarin hij zich
v66r het ongeval bevoncl, en daarbij te
overwegen dat d e schadevergoeding geen
bron van verrijking voor de benadeelde
mag zijn, alsmede rekening te houden
met d e gekencle en wel bepaalde feitelijke
gegevens die op de omvax1g van de schade,
zoals deze zich in dat geval voordoet, een
invloed h ebben;
te1·wijl, wanneer een wan bedrijf de dood
van d e getroffene met zich brengt en zulk
overlijden aanleiding geeft tot betaling
van een overlevingspensioen aan de
weduwe, de uitbetaling van dat pensioen
niet de vergoecling tot voorwerp heeft
van de schade veroorzaakt door een
onwettige daad; het dus, om de omvang

(1) Cass., 25 j anuari 1971 (A?'1·. cass., 1971 ,
blz. 505); men raa clplege cass., 10 mei 1971
(ibicl., 1971, blz. 891).
(2) Cass., 14 april 1970 (A1~· . cass., 1970,

blz. 743) ; 25 mei 1971, volt. ver., twee arresten
(ibid., 1971, blz. 952 en 954); men raaclplege
cass., 13 mei 1970 (ibicl., 1970, biz. 857)
en cle a rresten waarvan sprake in noot 2.

6 september 1971. - · 2e kam.er. Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter.
- Ve1·slaggeve1·, de H. Closon. - Gelijlclttidende conclusie, d e H . . Detournay,
advocaat-generaal.
Pleite1·,
de
H. Y . Collon (van de balie bij het Hof
van b eroep te Brussel).
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AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST) . DODING. WEDU'VE VAN DE GETROFFENE DIE
RECHT HEEFT OP EEN OVERLEVINGSPENSIOEN. PENSIOEN DAT GEEN
VERGOEDING IS VAN DE DOOR EEN
ONRECHTMATIGE DAAD VEROORZAAKTE
SCHADE. PENSIOEN ZONDER INVLOED
OP DE VERPLICHTING VAN DE DADER
V fu.'f RET l\HSDRIJF OM DE SCHADE TE
VERGOE D EN.

---
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-11van de schade te bepalen die ten laste
komt van hem die deze onwettige daad
heeft gesteld, weinig belang oplevert na
te gaan of het toekennen van dat pensioen een invloed heeft op zijn inkomsten
en terwijl, door het pensioen af te trekken
van de inkomsten van de getroffene
waarover zijn echtgenote beschikte, de
schade die door de schuld van hem die
aan de onrechtmatige daad schuldig
word bevonden aan die weduwe wordt
veroorzaakt ingevolge het overlijden van
haar echtgenoot, geenszins in conc1·eto
wordt beoordeeld en die weduwe in de
mate van het mogelijke geenszins wordt
teruggeplaatst in de toestand waarin zij
zich v66r het ongeval bevond, waaruit
volgt dat het arrest, door recht te doen
zoals het dat heeft gedaan, de in het middel aangehaalde wetsbepalingen schendt :
Overwegende dat het jaarlijks pensioen dat eiseres toekomt ingevolge het
overlijden van haar echtgenoot, zijn aanleiding vindt in een andere omstandigheid
dan het misdrijf van het onopzettelijk
doden dat ten laste van verweerder wordt
gelegd en niet tot voorwerp heeft de
schade te herstellen die eiseres ingevolge
dat misdrijf werd toegebracht ;
Dat hieruit volgt dat, door dit pensioen
af te trekken van de inkomsten van de
getroffene waarover eiseres beschikte, op
grond dat het er om gaat de benadeelde
naar de mate van het mogelijke terug
te plaatsen in de geldelijke toestand
waarin zij zich voor het ongeval bevond,
het arrest aan eiseres niet de algehele
vergoeding van de schade, waarop zij
recht heeft, toekent ;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,
doordat, om de door eiseres ingevolge
het overlijden van haar echtgenoot gederfde inkomsten te berekenen, het bestreden arrest de som van 151.153 frank
aanneemt als jaarlijkse nettowedde van
de getroffene, zonder te antwoorden op
de door eiseres regelmatig voor de rechter in hoger beroep genomen conclusi e,
waarin zij betoogde dat het ongeval
waardoor Delbrouck werd getroffen, op
de weg van of naar h et werk is gebeurd
en dat, vermits de getroffene sedert minder dan een jaar in dienst van dezelfde
werkgever was, zijn we:lde door vergelijking met die van een werlmemer van
dezelfde beroepsklasse werd vastgesteld,

namelijk op 151.153 frank per jaar; de
duur van het waarschijnlijk verder
winstgevend !even van de overledene, op
dat ogenblik tweeentwintig en een half
jaar oud, tweeenveertig en een half jaar
was en gelet op zijn jonge leeftijd en de
zeer lange duur van zijn verder winstgevend leven rekening moest worden gehouden met de verhoging van de toekomstige wedden, waardoor de steeds
oplopende levensduurte wordt gecompenseerd, alsmede met de bezoldigingsverhogingen die herhaaldelijk aan werknemers worden toegekend, naar gelang
van het aantal jaren dienst en overeenlwmstig de zekere of althans waarschijnlijke promoties die de getroffene zou hebben gekregen indien hij zijn functies
verder had uitgeoefend :
Overwegende dat, op de in het middel
aangehaalde conclusie van eiseres, waarin
zij betoogde dat de b ezoldiging van haar
echtgenoot tijdens zijn waarschijnlijk
verder winstgevend !even zou zijn verhoogd, het arrest slechts antwoordt dat
« al kan een bezoldigingsverhoging ingevolge de schommeling van het prijzenindexcijfer overwogen worden, bij het
aannemen als netto-wedde van de wedde
van de getroffene, zoals deze door
de beklaagde werd aangenomen, weze
151.153 frank , noodzakelijk rekening
wordt gehouden met een aanpassing van
genoemde wedde " ;
Dat soortgelijke motivering geen passend antwoord oplevert op de conclusie
van eiseres ;
Dat het middel gegtond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het uitspraak doet
over het bedrag van de door eiseres geleden schade ingevolge de gederfde inkomsten van de overleden echtgenoot ; be- veelt dat van het thans gewezen 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 t e Bru,ssel.
6 september 1971. 2e kamer. Voo?·zitte?·, de H . Louveaux, voorzitter.Verslaggevm·, de H. Trousse.- Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay, advocaat-generaal.- Pleite1·s, de HR. Faures
en Simont.
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1° CASSATIElYIIDDELEN. S'l'RAFZA.KEN.- STRAFVORDERING.- VOORZIENING IN CASSATIE TEGEN DE BESLISSING VAN RET VONNISGERECHT. MIDDEL DAT UITSLUITEND BETHEKKING
HEEFT OP HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK.
AAN DE BEVOEGDHEID
VREEl\'I:D J\UDDEL. - NIET ONTVAJ\TKELIJK l\UDDEL.
2° HOGER BEROEP. - - STRAFZAKEN.
GERECHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 1056, 2°.- GEEN TOEPASSING IN
STRAFZA.KEN.
3° CASSATIEMIDDELEN. STHAFZAKEN.- MIDDEL DAT OP FEITELIJKE
BEWERINGEN BERUST.- BEWERINGEN
DIE GEEN STEUN VINDEN IN DE BESTRE DEN BESLISSING EN IN DE PROCESSTUKKEN. MIDDEL DAT FEITELIJKE
GRONDSLAG lVIIST.
4° OPLICHTING. - STRAFVORDERING.
- HANGT NIET AF VAN EEN KLACHT
VAN DE BENADEELDE.
5° FLESSENTREKKERIJ. STAAT
VAN ONVERMOGEN. - BEVOEGDHEID
VAN HET STRAFGERECHT OM DI'!' VAST
TE STELLEN.

1° N iet ontvankelijk, tot staving van een
voo1·ziening in cassatie die alleen tegen
de beslissing van het vonnisge1·echt is
ge1·icht, is het middel dat m·eemd is aan
de bevoegdheid en uitsluitend bet?·ekking
heejt op het voo1·bereidend onde1·zoelc (1).
2° A1·tikel 1056, 2o, vcm het Gerechtelijk
TVetboek, naa·r luid waa1·van het hoge1·
bemep ingesteld wo1·dt bij een ve?·zoeksclwijt dat ingediend wo?"dt op de g1·itfie
van het ge1·echt in hoge1· be1·oep en do01·
de g?·itfim· aan de gedaagde pm·tij bij
ge1·echtsbriej te1· kennis wo1·dt gebmcht,
is in stmjzaken niet van toepassing
(G.W., art. 2; Sv., art. 172, 174, 203
en 205.)
3° Feitelijke g1·ondslag mist het middel dat
op feitelijlce bewe1·ingen bentst, die geen
stetm vinden in de best1·eden beslissing
en in de processtukken wam·op het Hof
ve1·mag acht te slaan (2).
4° Het instellen van de stn~fvo?·dering
wegens het wanbed1·ijj van flessent?·ekke?·ij hangt niet af van een klacht van
de benadeelde (3) . (S.W., art. 496.)

5° De staat van onvennogen van de beklaagde, die we gens flessent?·ekke?·ij wordt
ve1·volgd, wo1·dt wettelijlc vastgestelcl do01·
de 1·echte?· bij wie de ?"echtsve?'volging
aanhangig wonlt gemactlct (4). (S.W.,
art . 508bis.)

(CHEF.)
ARREST (ve?·taling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
a.rrest, op 26 mei 1971 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over het eerste miclclel, hieruit afgeleicl
dat het vooronderzoek niet regelmatig
werd verricht, eiser niet tegenover de
klagers werd gesteld, hij nooit door de
onderzoeksrechter werd gehoord en deze
slechts gedurende enkele minuten heeft
gezien, namelijk de dag waarop bevel
werd gegeven tot aanhouding :
Overwege~1.de dat het middel, hetwelk
enkel het vooronderzoek betreft, geen
betrekking heeft op de bevoegdheid, en
aangevoerd wordt ter staving van een
voorziening tegen de beslissing van het
vonnisgerecht, zodat het niet ontvankelijk is;

Over het tweede middel, hieruit afgeleid
dat het hoger beroep van de Procurem·
des Konings te laat wercl ingesteld, daar
het niet voldeecl aan cle vereisten van
artikel 1056, 2°, van het Gerechtelijk
vVetboek; dat het inl.mers door de griffier aan de directeur van de gevangenis
werd betekend op 19 maart 1971,
cl.i. 21 dagen na de uitspraak van het vonnis, en dat eiser hiervan slechts op
22 maart 1971, dit is 24 dagen na die uitspraak, kennis heeft gekregen :
Overwegende dat in strafzaken artikel 1056, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek niet van toepassing is en dat de
Procureur des Konings regelmatig bim1.en
tien dagen na de uitspraak van het vonnis
hoger beroep heeft ingesteld ;
Dat het midclel niet kan worden aangenomen;
(1) Cass., 22 februari 1971 (.A?'I". cass., 1971,
blz. 508).
(2) Cass., 4 januari 1971 (Arr. cass., 1971,
blz. 426).
(3) en (4) Cass., 5 maart 1940 (Bull. en
PAsrc., 1940, I, 74).

-13Over het derde micldel, hieruit afgeleid
dat eiser ten onrechte wercl veroordeeld
wegens oplichting van 6.000 frank ten
nadele van Hegenscheid, vermits hij :

eeTste ondenleel, die som de 17e decemb er 1970 heeft ontvangen voor het verrichten van een opdracht, die slechts met
instemrning van klager de 19e december
1970 moest worden uitgevoerd, en die
v erder niet kon worden verricht enkel en
aileen omdat eiser op die datum werd
aangehouden ; dat hij wegens zijn hechtenis een ander persoon met die uitvoering
h eeft belast, maar tevergeefs ;
tweede onde1·deel, Hegenscheid v66r de
arrestatie van eiser geen klacht heeft
ingediend en de rijkswachters deze daartoe hebben aangezet;
'
de1·de onde1·deel, eiser, die aannemer
was, door zich als dusdanig te melden,
geen gebruik h eeft gemaakt van een valse
hoedanigheid ;
Over h et eerste onderd eel ;

h andel of de vrederechter hadden moeten
vorderen:
Overwegende dat de staat van insolventie van de beklaagde, die vervolgd
werd wegens het wanbedri jf van oplich ting, wettelijk vastgesteld wordt door
de rechter waarbij de vervolging aanh angig werd gemaakt ; dat geen enkele wetsbepaling voorschrijft dat die vaststelling
door de rechtbank van koophandel of de
vrederechter moet worden gedaan;
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 voorziening; veroordeelt eiser in de kosten .
6 september 1971. - 2e kamer.
Voo1·zitter, d e H. Louveaux, voorzitter.
- Vm·slaggeve1·, d e H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie, de H. D etournay,
advocaat-generaal.
·

Overwegende dat het eerste onderdeel
van het middel steunt op feitelijke b eweringen die hun grand vinden noch in de
bestreden b eslissing, noch in d e stuldmn
waarop h et Hof vermag acht te slaan,
zodat het feitelijke grondslag mist ;
Over h et tweede onderdeel ;
Overwegend e dat het feit dat de b enadeelde p ersoon een klacht indient, geen
voorwaarde oplevert om de strafvordering die ingesteld wordt wegens een wanbedrijf van oplichting ontvankelijk te
verklaren;
Dat het onderdeel van het middel naar
r echt faalt;
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1° BEWIJS.- STRAFZAKEN.- GEVA.L
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER
BEWIJSMIDDEL OPLEGT.
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECRTER.

2° BEWIJS. -

STRAFZAKEN. - BEWIJSGRONDEN. SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECRTER. GEEN ONVERENIGBAARREID _MET DE
REGEL VOLGENS WELKE DE BEWIJSJ,AST
OP RET OPENBAAR MINISTERIE RUST
OF MET .ARTIKEL 6 VAN RET VERDRAG
TOT BESCRERMING VAN DE RECRTEN
VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE
VRIJHEDEN .

Over het derde onderdeel ;
Overwegend e dat uit d e vaststellingen
van het arrest blijkt dat eiser schuldig
werd verklaard wegens oplichting, niet
op grand dat hij in de valse hoedanigheid
van aannemer h eeft geh andeld, maar een
naam h eeft gevoerd die niet de zijne was ;
D at het onderdeel van h et middel feitelijke grondslag mist ;
Over h et vierde middel, hieruit afgeleid
d at het hof van beroep niet bevoegd was
om eiser te veroord elen wegens oplichting,
vermits de benadeelde taxibestuurders
als betaling van htm prestaties wissels
h adden geaccepteerd en dat zij , alvorens
een klacht in te dienen, de betaling van
die wissels voor de rechtbank van koop-

6 september 1971.

3° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRA.FZAKEN. - BEWIJSGRONDEN. SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECRTER. GEEN ONVERENIGBAARHEID MET DE
REGEL VOLGENS WELKE DE BEWIJSLAST
OP RET OPENBAAR l\HNISTERIE RUST
OF MET ARTIKEL 6 VAN RET VERDRAG
TOT BES.CRERMING VAN DE RECRTEN
VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE
VRIJREDEN.
4o

SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER. -

-14STRAFZAKEN. ENIG STR.A,FBAAR FElT.
FEITELIJXE EN SOEVEREINE BEOORDELING.

1° In st?·afzaken, wannee1· de wet geen
bijzonde1· bewijsmiddel voo?'salwijft, beoo?·deelt de 1'eahte1· soeve1·ein in feite de
bewijskmaht van de gegevens op g1'0nd
wam·van hij tot zijn ove1·t~tiging komt en
die doo'l' de pa1·tijen v1·ij konden besp?'Oken w01·den (1).
2° en 3° De soeve1·eine beoo1·deling in feite
doo1' de 1·eahte1· van de bewijslcntaht van
de gegevens op g1'ond waa1·van hij tot
zijn ove1·t~tiging komt en die doo1· de
pa1·tijen 1·egelmatig en v1·ij zijn besp?·oken, is niet onve1·enigbam· met de 1·egel
volgens wellce de bewijslast op het openbaa?' ministe1·ie 1·ust of met de wam·bo1·gen
die aan de 1·eahtzoekende wo1·den ve1·st1·ekt
do01· a1·tikel 6 van het V e1·dmg tot besche?·ming van de 1·echten van de mens
en de fundamentele v1·ijheden .

Liliane Dutilleul, alsmede het feit dat
vele gestolen voorwerpen werden teruggevonden bij eisArs schoonbroer en, in
b et tweede geval, de verklaring van de
genaamde Dubreucq,
tenvijl op geen enkele grand uit de
verklaring van Antbemus de deelname
van eiser aan de diefstal t e Evere k an
afgeleid worden, de verklaringen van
Dutilleul en Dubreucq slechts met omzichtigheid mogen worden aangenomen
en het feit dat bij eisers schoonbroer
gestolen voorwerpen werclen teruggevonden, geen bewijs oplevert dat hij aan de
diefstal te Evere heeft deelgenomen :

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op, 27 mei 1971 door het Hof van
beroep te Brnssel gewezen ;

Overwegencle dat in strafzaken, wanneer bij de wet geen bijzonder bewijsmiddel wordt voorgeschreven, de feitenrechter de bewijskracht van de gegevens
op grand waarvan hij tot zijn overtuigi.ng
komt in feite en derhalve soeverein beoorcleelt;
Overwegende clat eiser kennis heeft
gekregen van die gegevens die als bewijs
golden en deze h eeft klwnen tegenspreken;
Dat die beoorclelingsmacbt van de
recbter niet onverenigba,ar is met bet
beginsel luidens betwelk de last om de
schuld van de eiser te bewijzen, ten laste
komt van het openbaar ministerie, of
met de waarborgen die artikel 6 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijh eden aan de rechtzoekende biedt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 30, 71, 189
en 211 van het Wetboek van strafvordering, 1315 van h et Burgerlijk Wetboek
en 6 van het Europees verdrag tot
b escherming van de rechten van de m ens
en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij akte van de wetgevende macht
van 13 mei 1955,
doo1·dat het arrest de telastleggingen A-4 (diefstal te Evere in de nacht
van 12 tot 13 juli 1969) en A -1 0 (diefstal
te Brussel in de nacht van 4 tot 5 m ei
1969) tegen eiser bewezen verklaart op
grand van, in het eerste geval, d e verklaringen van Michel Antbemus en

Over het tweede middel, afgeleid uit
d e schending va~1 de artikelen 65 van het
Strafwetboek, 360 van h et Wetboek van
strafvordering, 1351 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doonlat h et bestreden arrest, waarbij
eiser wegens de diefstallen gepleegd in de
nacht van 12 tot 13 juli 1969 en in de
nacht van 4 tot 5 mei 1969 werd veroord eeld, weigert de absorptie van de straf
uit te spreken door die welke aan eiser
werd opgelegd bij het arrest van 9 maart
van hetzelfde Hof van b eroep te Brussel,
wegens paging tot diefst al met verzwarende omstandigheden, gepleegd in de
nacht van 11 tot 12 september 1969,

(1) Cass., 24 mei 1971 (A1'1'. cass., 1971 ,
blz. 950).
(2) Cass., 9 juni 1969 (A1~·. cass., 1969,
blz. 987) ; men raadplege cass., 12 oktober
1970 (ibid., 1971, blz. 137).

Omtrent het toezicht van het Hof van
cassatie in d eze zaken, zie noot 4 onder cass.,
5 januari 194:8 (Bttll. en PAsrc., 1948, I, 2),
en noot 2, get. R.H., onder cass., 21 mei 1951
(1b1d, 1951, T, 636).

4° De feitem·echte?· beo01·deelt soeve1·ein of
ve1·sahillende misd1'ijven wegens de eenheid van opzet een enlcel stmfbaa?' feit
oplevenn (2). (S.W., art. 65.)
(GOORIS.)
ARREST

(ve1·taling).

T

-
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tm·wijl, ee1·ste onde1'deel, uit de bewoordingen van b et arrest van 9 m aart 1970,
aangebaald in bet vonnis, waarvan bet
bestreden arrest de redenen overnee1nt,
blijkt dat, om dat eerste arrest u it te
spreken, b et hof van beroep " rekening
beeft gehouden met bet gerecbtelijk verleden van de b eklaagden (eiser en een
medebeklaagde ), blij kens betwelk 7.ij gevaarlijk zijn voor d e openbare orde en
niet mag worden geacb t dat zij enige
neiging tot verbetering van 1mn gedrag
vertonen, alsook met de door de politie
verstrekte inlichtingen, luidens welke zij,
bestendig, geen enkele eerbare bezigbeid
bebben n, wat erop neerkomt dat, meer
nog dan een eenbeid van opzet, een misdadige bedrijvigbeid wordt onderlijnd,
die de werkelijke grondslag is v an een
gezamenlijk misdrijf;
tweede onde1·deel, bet tegenstrijdig is,
enerzijds bewezen te achten dat eiser een
misdadige bedrijvigbeid uitoefent en
anderzijds bet bestaan van een gezamenlijk misdrijf te verwerpen, op grond d at
bet t en d eze geenszins vaststaat dat toen
eiser bet eerste m isdrijf pleegd e, bij, voornemens was de andere te plegen, wat
vereist is opdat verscbillende misdrijven
een enkel misdadig feit kunnen opleveren:
Over h et eerste onderdeel ;
Overwegende dat de in bet onderdeel
aangebaalde bescbouwingen van b et
arr est, niet noodzakelijk bet b est aan insluiten van een gezamenlijk misdrijf, b estaande uit verspbillende op mekaar
volgende rnisdrijven, die bij hun m ateriele
uitvoering als afzonderlijke misdrijven
voorkon~en;

Dat b et al dan niet bestaan van een
enkel opzet waarmee deze acbtereenvolgende misdrijven werden gepleegd en
waardoor zij tot een enkel misdadig feit
worden, s oeverein in feite door de feitenr ecbter wordt b eoordeeld ;
D at b et onderdeel van het middel niet
kan worden aangenom en ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat b et geenszins tegenstrijdig is enerzijds vast te stellen « dat
blijken s de vroeger e veroordelingen, beldaagde gevaarlijk is voor de openbare
orde n en te wijzen op " de door de politie
verstrekte inlichtingen, luidens welke bij ,
bestendig, geen enkele eerbare b ezigh eid
beeft n, en anderzijds te b eslissen d at b et
geenszins vaststaat dat, toen bij b et
eer ste misdrijf pleegd e, bij voornemens
was de andere te plegen ;

D at h et tweede onderdeel van bet middel feitelijke grondslag 1n ist;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in ach t zijn genomen en
dat de b eslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorzien ing; veroordeelt eiser in de ·kosten.
6 september 1971. 2e kamer.
Voo1'zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter.Ve1·slaggeve1·, de H. Trousse . - Gelijkluidende conclusie , de H. D etournay, advocaat-gen eraal. - Pleite1·s, de liH. Merckx
en P. Vanderveeren (van de balie te
Bru ssel).
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10 WEGVERKEER. O VERT RE DING
VAN ARTIKEL 16-2, a, VAN RET WEGVERKEERSREGLEMENT NIET BEWEZEN VERKLAARD. BESLISSING GEGROND OP
DE ENKELE V ASTSTELLING DAT HET
VOERTUIG VAN DE BEKLAAGDE OP RET
OGENBLIK VAN DE BOTSING NIET I N
BEWEGING WAS. NIET WETTELIJK
VERANTWOORDE BESLISSING.
20 GERECHTSKOSTE N. STRAFZA KEN.- CASSATIEGEDING . CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
CASSATIEBEROEP NIET
GERICRT
TEGEN RET OPENBAAR MINISTERIE. BETEKENI NG VAN RET CA.SSATIEBEROEP
AAN HET OPENBAAR MINISTERIE. KOSTEN VAN DEZE BETEKEN ING TEN
LASTE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.

1 o Niet wettelijlc vemntwoo1'd is het vonnis
dat ttit de enkele vaststelling dat het
voe1·tuig bestutwd doo1· de beklaagde dat,
toen het uit een openban weg voo1·zien
van een ve1·kee1·steken 1U'. 1a lcomt ge?·eden, op het ogenblilc van de botsing met
het voe1·tuig van de V001'1'anghebbende bestttw·de?' niet in beweging was, afleidt
dat de beklaagde zich bij het nade1·en
van een lcntisptmt ged1·agen heeft naa1·
de vm·plichtin g als bepaalcl bij m·tikel 16-2, a, van het wegve?·lcee1'S1'eglement (1).
(1) Vgl. cass. , 24 november 1953 (Bull.
en PAsrc., 1953, I , 312 ) en 31 oktober 1966
(ibid., 1967, I, 293).

-162o W anneer de bm·ge1'l~jlce partij ve?·lclaan l
heejt een cassatiebe?'Oep in te stellen tegen
de belclaagcle, doch niet tegen het openbaa!· ministede, en zij clesniettemin hacw
voorziening acm het openbacw ministe1·ie
heef t betelcend, moeten de lcosten van deze
betelcening te !wren laste blij ven, zeljs
indien het cassatiebe1·oep wonlt aangen omen (1) .
(FAL Q= EN N AAl\'ILOZE VENNOOTSCHA.P
« L' URBAI N E », 1'. PAREDIS . )
ARRE ST

(ve1·taling) .

HET H OF ; - Cele b op h et bestreden
v onnis, op 4 december 1970 in hoger
b eroep gewezen door de Correctionele
R echtbank te N am en ;
Overwegende d at de voorziening uitsluite~ld gericht is t egen b eklaagde ;
Over h et middel afgeleid uit de sch ending v an artikel 16-2 v a n h et koninldijk
b esluit van 14 maart 1968 houdende
algemeen r eglement op de politic v an h et
wegverkeer,
doordat het vonnis beslist dat niet
bewezen is d at b eklaagde , thans verweerder, zich schuldig h eeft gemaakt aan
het onvrijwillig toebrengen van slagen en
verwondingen aan eiser en dat hij , toen
hij uit een weg voorzien van het v erkeersteken nr. 1a kwam ger eden om een andere
openbare weg op te rijden, n agelat en
heeft eiser als weggebruiker op die ander e
weg t e laten voorgaan , b eslist d at h et
strafgerecht niet b evoegd was om k ennis
te n em en van de vorderingen van eiser
en de eisers veroordeelt in de h elft v an d e
kost en van hoger b eroep, op grond dat ,
om wegens weigering van voorra ng t e
kunnen v eroordeeld worden, v er eist is
dat degen e die artikel 16-2 van het wegv erkeer sreglement niet n aleeft, op -h et
ogenblik v a n h et on geval in b eweging is
en h et b ewijs van d a t essentiele bestanddeel t en deze niet werd geleverd,
te1·wijl, opda t er overtreding k an zij n
van artilcel16-2 voornoemd van het wegv erkeer sreglem ent, h et niet v er eist is d at
hij die de voorrang v erschuldigd is, in
b eweging is op h et ogenblil!: van h et
ongeval:
Overwegende d a t v erweerder vervolgd

(1) Cass., 9 september 19 68, twee arrest en
A1'1·. cass., 1969, blz. 22 en 24).

werd wegens d e t elastleggingen v an onopzett elijk t oebren gen van slagen en
v erwondingen en v an inbreuk op ar t ik el16-2 , a, v an h et wegverkeersreglem ent
van 14 m aar t 1968;
Overwegende dat , in antwoord op de
stelling van eiser es, luidens welke « h et
wein ig b elang oplevert of h et voertuig
van de b eklaagd e op het ogenblil!: van h et
ongeval al d an n iet in b eweging was »,
het v onnis beschouwt d at « 0 111 te kun n en
v eroordeeld wor den wegens weigering
van v oorran g , h et ver eist is d a t hi j die
d at artikel v an d at wetb oek niet n r.leeft,
in b eweging is » ;
.Over wegende dat, na vastgesteld te
h ebben d at h et b ewij s niet is geleverd
dat h et voert uig van ver weerder in beweg ing was, de r echtban k , onder b evestiging
van de b eslissing van de eerste r ech ter,
ver weerder vrij sp reekt en zich onbevoegd
verklaart om. uitspraak te doen op de
bm·gerlijke r echtsvorderingen v a n d e
eiser s ;
·
Overwegende dat de oms t ancligheid
alleen d a t h et v oer tuig van d e b estum·der
die uit een open b are weg voorzien m et h et
verkeerstek en nr. 1a k wam ger eden, niet
in b eweging was op h et ogenbllli van de
a anrijding, niet voldoende is om w ettelijk
d e uitspraak te r echtva ardigen, w a arbij
wordt b eslist dat die b estuurder (bij h et
oprijden v an h et kruispunt) voldaan
h eeft aan het v er eiste van artikel 16-2, a ;
D at h et middel gegrond is ;
Overwegende d at de voorziening niet
gericht is tegen h et openbaar ministerie,
zodat d e kost en v an d e b etekening v a n
de voorziening a an laatstgenoemde ten
last e moeten blijven v a n de eisers , burgerlijke p artij en;
Om die red en en, v erniet igt h et b estred en vonnis in zover h et onder b evestiging
v a n het beroep en vonnis de r echtbanlc
onbevoegd v erklaart om k ennis te n emen
v a n de burgerlijke r echtsvorderingen en
in zover h et de kost en van de vorderingen
v a n de eiser s t e ·h1.mnen last e laa t ; b ev eelt d a t van h et tha ns gewezen . a rrest
m elding zal worden gem aakt op d e k ant
v an de gedeeltelijk vernietigde b eslissing;
veroordeelt ver weerder in de kosten ,
b eh alve in die van de bet ek ening v a n d e
v oorzien ing aan h et openb aar minist erie ,
die t en laste van de eisers blijven ; v erwij st de aldus b eperkte zaak n aar d e
Correctionele Rechtbank t e Dinant, zitting houde:ude in hoger b eroep .
6 september 1971. 2° k am er .
Voo1·zitte1· , d e H. Louveaux, voorzitter . -

-
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Ve1·slaggeve?·, de H. Closon . - Gelijlclttidende conclusie, de H. D etom ·nay, advo caat-generaal.- Pleite1·s, d e HH. Bayart
en Simont.

waarvan de toepassing niet ve?·enigbaa?'
is met die vcm genoemd a1·tilcel (1) .
(Impliciete oplossing) . (G.W., art. 2
en 779.)
2° Nietig is het vonnis van de co?Tectionele

?'echtbanlc gewczen doo?' 1'echte1·s die niet
aanwezig wm·en op alle te1·echtzittingen
wam·op de zaak is behandeld (2). (G.W.,
2e KAllmR. -

7 september 1971:

1o RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
SAM EN 3TELLING VAN DE RECll'l'BANK.- S CRAFZAKEN.- ARTIKEL 779
VAN RET GERECllTELIJK WETBOEK IS
VAN TOEPASSING IN STRA,FZAKEN.
2o RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
SAJ\'lENSTELLING VAN DE RECHTBANK. STRAFZAKEN. CORRECTIONELE RECRTBANK . RECRTERS
NIET AANWEZIC+ BIJ GEllEEL RET
o=ERZOEK VAN DE ZAAK. - NIETIGllEID VAN RET VONNIS.

art. 779, lid 1.)

3° De voo·r ziening in cassatie van een
b~t?'ge?'lijlce pa1·tij is niet ontvanlcelijlc,
indien ttit de pmcesstttlclcen niet blijlct
dat zij betelcend is aan de pm·tij tegen
wie zij is ge1·icht (3) . (Sv., art. 418.)
4° De cassatie,

OJJ de voo1·ziening in cassatie
van de belclaagde, van de beslissingen
op de tegen hem ingestelde st?·afvo?·de?·ing
en bu1·ge1'lijlce ?'echtsvo?·de?·ing, b1·engt de
cassatie niet mede van de eindbeslissing
op de tegen hem ingestelde b~wge1·lijlce
?'echtsvo?·de?·ing waa1·tegen hij zich niet
of zich omegelmatig in cassatie heeft
voo1·zien (4).

3° VOORZIENING IN CASSATIE. VonM. STRAFZAKEN. BuRGERLUKE PARTIJ, EISERES. VOORZIENING NIET BETEKEJ\TD. NIET-ONTVANKELIJKllEID.
40 CASSATIE. 0MVANG. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING IN CASSATIE
VAN DE BEKLAAGDE.- CASSATIE VAN
DE BESLISSINGEN OP DE TEGEN HEM
INGESTELDE STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. - CASSATIE BRENGT DE CASSATIE NIET l\'lEDE
VAN DE EINDBESLISSING OP DE DOOR
HEM INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING, WAARTEGEN HIJ ZICll NIET
OF ZICH ONREGELJ\iATIG IN CASSATIE
HEEFT VOORZIEN.
l 0 A1·tilcel 779 van het Ge1·echtelijlc Wetboelc

is van toepassing in st?·afzaken, aangezien deze, met betrelclcing tot het in dit
a?·tilcel ve1·melde beginsel, niet ge1·egeld
wo1·den doo·r niet ttitd?·ulclcelijlc opgeheven
wetsbepalingen of doo?' 1·echtsbeginselen
(1) Cass., 27 april 1971 (A1~·. cass., 1971,
biz. 930).
(2) Cass., 10 juli 1958 (Bttll . en PASIC.,
1958, I, 1231); 21 januari en 18 februari
1963 (ibid., 1963 , I, 579 en 682); 13 januari
1964 (ibid ., 1964, I, 504); 8 november 1965
(ibid., 1966, I, 321); 6 n..ovember 1967 (An·.
cass., 1968, blz. 344) ; men raadplege cass.,
22 september 1969 (ibid., 1970, biz. 76) en
20 juli 1971 (ibi.d., 1971, biz. 1128) .

(HASTIR, T. ARNOES.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op h et bestreden
vonnis, op 4 februari 1971 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;
I. N opens de voorziening door eiseres
ingesteld als beklaagde :

A. In zover zij gericht is t egen de besl issing gewezen op de strafvordering :
Over bet middel ambtsbalve afgeleid
uit de schending van artikel 779, lid 1 ,
van bet Gerechtelijk W etboek :
Overwegende dat nit h et proces-verbaal van de t erechtzitting , welke op
7 oktober 1970 door de r echtbank van
eerste aanleg te Brussel gehouden werd,
blijkt dat de zaak bebancleld wercl, dat
inderdaad verslag uitgebracht werd door

Vgl. in burgerlijke zaken: cass., 12 juni 1964
(B1tll. en PASIC., 1964, I, 1093); 1 oktober 1965
(ibid., 1966, I, 153).
(3) Cass., 14 september 1970 (An·. cass.,
1971, biz. 38).
(4) Cass. , 19 april 1971 (A1'1'. cass., 1971,
blz. 762); men raadplege cass., 21 juni 1971
(ibid ., 1971, biz. 1058).

-18 rechter Wijns en, nadat de partijen conclusies hadden overgelegd en het openbaar ministerie gevorderd had, de zaak
tot 6 november 1970 verdaagd werd voor
uitspraak, de rechtbank samengesteld
zijnde uit de heren Squilbeck, dienstdoend ondervoorzitter, Wijns, rechter, en
Deldycke, Belg, meer dan 25 jaar oud,
!angst ingeschreven onder de aanwezige
advocaten, toegevoegd rechter, en Bo gaert, griffier ; clat op de terechtzittingen
van 6 november en 16 december 1970, de
rechtba~~k anders samengesteld zijnde,
de zaak zonder meer verdaagd werd ;
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 6 januari
1971 blijkt dat de zaak behandeld werd,
het openbaar ministerie en de partijen in
hun replieken werden gehoord, de rechtbank samengesteld zijnde uit de heren
Verkaeren, ondervoorzitter, Wijns, rechter," mevrouw Halsberghe, plaatsvervangend rechter, en Bogaert, griffier ; dat het
VOlmis, luidens de uitgifte ervan en het
proces-verbaal van de terechtzitting, uitgesproken werd op 4 februari 1971 door
de rechtbank samengesteld zoals zoeven
aangeduid ;
Overwegende dat uit geen enkel stuk
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat op de twee laatstgenoemde
terechtzittingen vermelde conclusies hernomen werden, noch dat nieuwe conclu sies genomen werden en de partijen,
anders dan in hun repliek, gehoord werden;
Overwegende dat, krachtens de in het
middel aangehaalde wetsbepaling, vonnissen, gewezen door rechters die niet
aanwezig waren op aile terechtzittingen
waarop de zaak is behandeld, nietig zijn ;
waaruit volgt dat, nu de rechters die de
bestreden beslissing gewezen hebben, niet
allen de zitting over de zaak bijwoonden
waarop de partijen geconcludeerd hebben, het vonnis door nietigheid is aangetast;

B. In zover zij gericht is tegen de
beslissing gewezen over de bm·gerlijke
vordering tegen eiseres ingestelcl :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering, de vernietiging medebrengt van cle beslissing
op deze burgerlijke rechtsvordering ;
II. N opens de voorziening door eiseres ·
ingesteld als burgerlijke partij :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiseres haar voorziening bete-

kend heeft aan de partijen tegen w ie zij
gericht is;
Dat de voorziening mitsdien niet ontvankelijk is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vo~mis in zover het uitspraak doet
op de strafvordering en de burgerlijke
rechtsvordering die tegen eiseres zijn
ingesteld ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk ver nietigde vo~mis;
veroordeelt eiseres en verweerder elk in
de helft van de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Antwerpe~~. zitting houdende in hager beroep .
2 8 kamer. 7 september 197 1. Voorzitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H . Dela h aye, raadsheer waarnem.end voorzitter.
- Gelijlcltddende conclusie, de H . Colard,
advocaat-generaal.

2 8 KAMER. -

7 september 1971.

1o VOORZIENING IN CASSATIE . PERSOl\TEN DIE CASSATIEBEROEP KUNNEN INSTELLEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING WAARBIJ DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING NIET ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD.- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. - NIETONTVANKELIJKHEID.
2o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST) . - 0MVANG VAN
DE SCHADE. CONCLUSIE VAN DE
BEKLAAGDE WAARBIJ RET BEDRAG VAN
DE DOOR DE GETROFFENE GELEDEN
SCHADE BETWIST WORDT. - BESLISSING VERWERPT DIT VERWEERJ\UDDEL
DOOR EEN OVERWEGING MET BETREKKING TOT DE VERDELING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PARTIJEN.GEEN PA.SSEND ANTWOORD . NIET
GElVIOTIVEERDE BESLISSING.
1° N iet ontvankelijk, we gens het ontb1·eken
van belang, is cle voo1·ziening van de
belclaagcle tegen cle beslissing waa1·bij
de 1'echtsv01·cle1·ing van de bu1·ge1·lijlce
pa1·tij niet ontvankelijk wo1·clt ve1·lclaa1·d
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en deze partij in de kosten wm·dt ve1'001'deeld (1).
2° Niet passend gemotivem·d is de beslissing
die de conclusie van de belclaagde waa1·bij
hij het bedmg van de aan de getroffene
ve1·schuldigde hospitalisatielcosten betwist, ve1·we1·pt op g1·ond van een ove1'weging met bet?·ekking tot de ve1·deling
van de aanspmlcelijkheid van de pa1'tijen (2). (Grondwet, art. 97, en B.W.,
art. 1382.)

{FIRST, T. VLIEGEN EN COMMISSIE VAN
OPENBARE ONDERSTAND VAN ANTWERPEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden
a rrest, op 23 februari 1971 door het Hof
van beroep te Brusse1 gewezen ;
Overwegende dat het arrest enke1 uitspraak doet over de bmgerlijke rechtsvorderingen ;
In zover de voorziening gericht is tegen
de bes1issing gewezen :
1 o ten opzichte van de Commissie van
Openbar e Onderstand :
Overwegende dat, nu de rechtsvordering van die partij niet ontvankelijk verk1aard werd, de voorziening, bij gemis
aan be1ang, niet ontvanke1ijk is;
2° over de rechtsvordering van Vliegen
tegen eiser :
Over het midde1 afge1eid uit de schending van de artike1en 1382 van het Burgerlijk W etboek en 97 van de Grondwet,
dom·dat bet bestreden arrest, om te
weigeren bij de berekening van de door
verweerster ge1eden schade rekening te
houden met de door haar tijdens baar
hospitalisatieperiode gespaarde gezinsuitgaven, overweegt dat « waar het slachtoffer reeds bijdraagt in de hospitalisatiekosten er geen termen zijn om de baar
toegekende schadevergoedingen te herleiden in de mate van haar verminderde
gezinsuitgaven gedmende haar verpleging
(266 dagen) in bet Stuyvenberggasthuis >>,
(1) Cass., 8 december 1970 (A?'?', cass., 1971,
blz. 346); men raadplege cass., 1 februari
en 1 juni 1971, sttpm, blz. 529 en 976.
(2) Men zie cass., 21 februari 1967 (An·.
cass., 1967, blz. 787) :van de aan de getroffene

terwijl eiser in conclusie had betoogd
dat het slacbtoffer gedmende deze 266 dagen kosten en eten gespaard beeft en
bijgevolg, vermits eiser de volledige rekening van de Commissie van Openbare
Onderstand heeft betaald, 50 frank per
dag verblijf in het gasthuis van de eis
van bet slacbtoffer moest worden afgetrokken,
en terwijl de boger aangehaa1de overweging daar geen passend antwoord kan
op vormen daar een overweging in verband met het delen van verantwoordelijkheden geen antwoord is op een middel
betreffende het bedrag van de schade,
zodat bet arrest niet naar behoren met
redenen is omkleed :
Overwegende dat eiser, na er op te
hebben gewezen dat hij verplicht werd
een bedrag van 207.857 frank aan de
Commissie vart Openbare Onderstand te
betalen, som die te verminderen was met
51.964 frank tengevolge van de veroor. deling van Vliegen in een vierde van de
aansprakelijkheid van het ongeval, gesteld had dat, nu enerzijds het slachtoffer gedmende 266 dagen in het gasthuis
is gebleven en aldus gedurende deze
266 dagen kosten en eten gespaard heeft,
en anderzijds eiser de volledige rekening
van de Commissie van Openbare Onderstand betaald heeft, 50 frank per dag
verblijf in het gasthuis van hetgeen verweerster toekwam moest afgetrokken
worden;
Overwegende dat het arrest, na te hebben gereleveerd dat het slachtoffer, dat
voor bet ongeval aansprakelijk wordt verklaard voor een vierde, ten belope van een
vierde tussengekomen is in de door eiser
aan de Commissie van Open bare Onderstand betaalde geneeskundige zorgen,
beslist " dat vermits het slacbtoffer reed!?
bijdraagt in de bospitalisatiekosten er
geen termen zijn om de haar toegekende
schadevergoedingen te herleiden in de
mate van zijn verminderde gezinsuitgaven gedurende de verpleging (266 dagen)
in bet Stuyvenberggasthuis >> ;
Overwegende dat op een verweer betreffende de omvang van de schadepost
het arrest antwoordt met een bescbouwing betreffende de mate van de aansprakelijkbeid van de partijen;
Dat het a1dus de in het middel aangehaalde wetsbepalingen scbendt;
verschuldigde hospitalisatiekosten worden de
kosten afgetrokken die de getroffene tijdens
zijn verblijf in het ziekenhuis heeft uitgespaard.
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Om die r edenen, vernietigt h et b estreden arrest in zover het uitspraak doet
over de hospitalisatiekosten van verweerster Vliegen ; verwerpt d e voorziening
voor het overige ; b eveelt dat m elding
van dit arrest zal gem aakt worden op de
kant van d e ged eeltelijk vernietigde b eslissing ; veroordeelt eiser in de n egen
tiend e van de kosten en eerste verweerster in een tiende; ver wij st de aldus
b eperkte zaak naar het Hof van b eroep
t e Luik.

VAN HET R ECHT TOT STUREN ALS STRAF
BESTANDDEEL VAN
U ITGESPROKEN. DE ST RAF EN GEEN AFZONDERLIJKE
STRAF .

2°

WEGVERKEER . VERVALLE NVER KLARING VAN HET RECHT TOT STUREN
ALS STl~AF U ITGESPROKE N . - B E STAND DEEL V .AN D E WE GENS DE OVERTREDING
OPGELEGDE STR.AF EN GEEN .AFZONDER LIJKE STR.AF .

go

HOGER BEROEP. STlt.AFZAKEN.
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE
DOOR DE POLITIERECHTBANK TOT . EE N
GELDBOETE EN VERV.ALLENVERKLARING
VAN HET RE CHT TOT STUREN.- CoRRECTIONELE RECHTBANK IN HOGER BEROEP RECHTDOENDE BEVESTIGT DE
VEROORDELING TOT DE GELDBOETE ,
MAAR VERLENGT DE DUUR V .AN DE
VERVALLENVERKLARING
V.AN
HET
RE CHT TOT STUR;EN. EENPARIGHEID
VEREI ST .

4°

CASSATIE. 0 l'IIVANG. STR.AFZ.AKEN.- VERVALLENVERKLARING VAN
HET RECHT EEN VOERTU IG TE BESTURE N. C.ASSATIE WEGENS DE ONWETTELIJKHEID WA.ARDOOR DEZE STR.AF I S
GEHELE CASSATIE l'IIET
A.ANGETAST. VERWIJZING .

5°

VOORZIENING IN CASSATIE . PERSO NEN DIE CASSATIEBEROEP KUNNE N INSTELLEN. VRIJSPRAAK. CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLA.AGDE .
NIET - ONTVAN KELIJKH EID .

7 septemb er 1971. 2e k am er . Voo?'zitte1· en Ve1·slaggeve1· , de H. Delah aye, raadsh eer waarnemend voorzitter.
- Gelijlclttidende conclusie, de H. Colard,
advoeaat-generaal. - Plei~e.1·, de H . van
H eek e .

2"

KAMER. -

7 september 1971.

VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN C.ASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD,
STRAFZAKEN. VoNN rs VAN DE
CORRECTIONELE RECHTBANK IN EERSTE
AANLEG GEWEZEN. NIET ON TVANKE LIJKE VOORZIENING.

Niet ontvanlcelijlc is de voo1·ziening tegen
een vonnis in ee1·ste aanleg gewezen do01·
de C01'1'ectionele 1·echtbanlc ( 1). (Sv.,
art. 407 en 4 1g; G.W., art. 609-1°.)
(RADE111AKER.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
7 september 1971. 2e k am er. Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H . D elahaye, r a adsheer waarnem end voorzitter.
- Gelijlclttidende conclusie , de H . Colard,
advocaat-gen er aal.

2e KAMER.. -
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STRAF. -

7 september 1971.

1 o en 2o De ve1·vallenveTlcla1'ing van het
1·echt een voe·r tuig of een Zttehtschip te
besttt?·en of een 1'ijclie1· te geleiden, die
met toepassing van m·tilcel 38 van de wet
bet1·effende de politie ove1· het wegve1·lcee?'
(ge coih·dinee1·d de 16e m ctart 1968) als
st1·af wonlt nitgesp1'0lcen, is een bestanddeel van de st1·af opgelegd w egens een
van de in genoemd w ·tilcel opgesomcle
ove1·t1·edingen en geen afzonde?·lijlce
stmf (2). (Impliciete oplossing.)

go De co1Tectionele 1·echtbanlc moet rnet eenpa1·ige stemm en van haa1· leden ttitspmalc
doen om een vonnis in hoge?' be?'oep ttit
te sp1·elcen waa1·bij, na bevesti ging van
de gelclboete die tegelijlce1·tijd als een
VM'vallenve?'lclct1'ing van het 1'echt tot
sttwen do01· de politienchte1· is ttitgespro-

VERVALLE NVERKL.ARI NG

(1) Cass., 20 juli 1971 (An· . cass., 1971,
blz. 112 8 ).

(2) Cass., 28 september 1970 (An·. cass.,
1971, blz. 97); vgl. cass., 22 juni 1970 (ibid.,
1970, blz. 996).

-21ken, cle cluu1' van cleze ve?'vallenve?·lcla?'ing wonlt ve·rlengcl ( 1) . (Sv., art. 211 bis ;
wet van 10 oktober 1967 hot~dende het
Ger echtelijk Wetboek, art. 149, vervat
in artikel 3.)
4° De cassatie wegens cle onwettelijlcheicl
waa1·cloo1' de ve1·vallenve?·lcla·ring van het
1·echt een voe?·ttdg te besttw·en is aangetast, is een gehele cassatie en geschieclt
m et venvijzing (2).

5° Niet ontvanlcelijlc, we gens het ontb1·elcen
van belang, is het cassatiebe1·oep van de
belclaagcle tegen een beslissin g waarbij
hij worclt v1·ijgesprolcen (3).
(PROCUREUR DES KON INGS TE TURNHOUT ,
T . VERBOVEN; VERBOVEN.)
ARREST .

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 maart 1971 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Turnhout ;

I. In zover het vonnis tweede eiser
veroordeelt tot een enkele straf hoofdens
de telastleggingen A en B :
Over h et middel voorgesteld door de
beide eisers en afgeleid uit de schending
van artikel 2llbis van het W etboek van
strafvordering,
docr.lat het bestreden vonnis, in strijd
met evengenoemd artikel, de ontzetting
in hoofde van tweede eiser van b e t recht
om ieder voertuig of luchtschip te besturen of een rijdier te geleiden van drie
maanden op zes maanden h eeft gebracht,
zonder vast t e stellen dat d eze verzwaring
van straf m et eenparige stemmen beslist
werd:
Overwegende dat krachtens de in h et
middel aangeduide wetsbepaliJlg de correctionele r echtb ank, in hager beroep
uitspraak doende, de door d e eerste
rechter uitgesproken straffen, t en dez e
300 fr ank boete ·g ebracht op 9.000 frank
of 90 dagen vervangende gevangenisstraf

(1) Men raadplege cass., 18 september 1967,
redenen (A1'1'. cass., 1968, biz. 79) en 7 juni
1971 (i bid., 1971, biz. 997).
Cass., 22 juni 1970 (A1'1'. cass., 1970,
biz. 993) : er is geen verzwaring van de straf.
of geen eenstemmigheid vereist, niettegenstaande de vervallenverklaring v an het recht

en een vervallenverklaring v an het recht
tot sturen van drie maanden, niet mag
verzwaren door de uitgesproken vervallenverklaring te brengen op zes maanden,
dan m et eenp arige stern.men ;
Dat, bij gemis aan h et vaststellen van
deze eenparigheid, de veroordeling nietig
18 ;

D at het middel gegrond is ;
II. In zover h et v onnis tweede eiser
vrijspreekt hoofdens de telastlegging 0 :

ct) W at de voorzien ing van tweede eiser
betreft :
Overwegende d at, bij gebrek aan belang, de voorziening van tweed e eiser niet
ontvankelijk is in zover zij gericht is
tegen de b eslissing, waarbij hij niet schuldig verklaard wordt aan gem elde telastlegging;
b) W at de voorziening van eerste eiser
betreft :

Overwegende dat de substantiele of op
straffe van n.ietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen in zover zij gericht zijn tegen de
beslissing waarbij tweede eiser niet schuldig verklaard wordt aan de telastlegging 0 ; vernietigt h et bestreden von.nis
voor het overige; beveelt dat melding
van dit arrest zal gemaakt worden op de
kant van h et gedeeltelijk vernietigde
vonnis ; laat de kosten ten laste van d e
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele R echtbank te Antwerpen, zitting houdende in hager beroep.
7 september 1971. 2e kamer. Voo1·zitte1' en V e1·slaggeve1', d e H. D elahaye, r aadsh eer waarnemend voorzitter.
- Gelijlchtidende conclusie, de H. Colard,
advocaat-gen eraal. - Pleite1·, de H. Bayart.

tot sturen veriengd wordt, wanneer de geiclboete wordt verminclerd.
(2) Cass., 28 september 1970 (Arr. cass.,
1971, biz. 97).
(3) Cass., 7 juni 1971 (A 1'1·. cass., 1971 ,
biz. 997).
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VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN. BESLISSING VAN
DE COll'i:MISSIE TOT BESCHERMING VAN
DE MAATSCH.APPIJ DAT ER GEEN GROND
BESTAAT OM EEN GEWTERNEERDE IN
VRIJHEID TE STELLEN. 0NTVANKELIJKE VOORZIENING.

VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN. BESLISSING VAN
DE COMli'IISSIE T9T BESCHERl\HNG VAN
DE MAATSCHAPPIJ WA.ARBIJ DE INRICHTING WORDT A.ANGEWEZEN WA.ARIN DE
INTERNERING ZAL PLA.ATSHEBBEN. NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

1° De beslissing van de Commissie tot
beschenning van de maatschappij dat
e1· geen gi·oncl bestaat om een ge'inte?'neenle in m·ijheid te stellen, staat voo1·
cassatiebe1'0ep open (1). (G.W., art. 608;
wet van 9 april 1930, vervangen bij die
van 1 juli 1964, art. 18.)

2° De beslissing wam·bij de Commissie tot
beschenning van de maatschappij, te1·
uitvoe1·ing van een ?'echte1·lijke beslissing
tot inten~e1·ing, de im·ichting aanwijst
wam·in deze inte1'1te1·ing zal plaatshebben, is niet vatbaar voo1· cassatieberoep (2). (G.W., art . 608; wet van
9
1

a pril 1930, vervangen bij
juli 1964, art. 14.)

die van

(GEUDENS.)
Met de notitie overeenstenunend
arrest.

7

september 1971. 2e kamer. en Ve1·slaggeve1·, de H. Delahaye, r aadsheer waarnemend voorzitter .
- Gelijkluidende conclusie, de H. Colard,
advocaat-generaal.

GEVR.AAGD v66R DE INWERKINGTREDING VAN HET GERECHTELIJK WET BOEK . BESCHIKKING VAN VERWIJZING VANNA DEZE INWERKINGTREDING.
MISDRIJF BEDREVEN IN EEN GEMEENTE DIE SINDS DEZE INWERKINGTREDING VERBONDEN
IS lliET EEN
KANTON D.AT DEEL UITMAAKT VAN EEN
ANDER
GERECHTELIJK
ARRONDISSEMENT.- VONNIS WAARBIJ HET RECHTSCOLLEGE ZICH « RATIONE LOCI » ONBEVOEGD VERKLAART. BESLISSINGEN
MET KRACHT VAN GEWIJSDE. REGELING VAN RECHTSGEBIED. VERDACHTE ZONDER WOONPLA.ATS I N HET
EERSTE ARRONDISSEMENT EN DAAR
N IET GEVONDEN. VERNIETIGING VAN
DE BESCHIKKING EN VERWIJZING NAAR
DE PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN
HET TWEEDE ARRONDISSEMENT .

W annee1· ingevolge een onde1·zoelc dat gevonlenl wenl v661· de inwe1·lcingt1·eding
van het Ge1·echtelijk Wetboek, de madlearner, 1'echtdoencle na deze inwe?·lcingt?'eding, de ve1·dachte naa1· de C01'1'ectionele
rechtbank heeft venvezen wegens een
misd1·ijf dat zou bedreven z~jn in een
gemeente die, sinds dezelfde imve1·lcingt1·eding ve1·bonden is met een lcanton dat
deel uitmaalct van een ande1· ge1·echtelijk
a?'?'ondissement, de ?'echtbank zich we gens
deze aanhechting ratione loci onbevoegd
heeft ve1·klaa1·d om van de zaak kennis
te nemen en beide beslissingen in kmcht
van gewijsde zij1i gegaan, onde1·zoekt
het Hof, wam·bij een ve1·zoek tot 1·egeling
van 1·echtsgebied aanhangig is, of de
ve1·dachte zijn woonplaats niet in het
ee1·ste a1'1'0ndissernent heejt en of hij claa1'
niet is gevonclen. Blijkt geen van cleze
omstancligheden uit de aan het Hof vom·gelegde stukken, dan ve1·nietigt het Hof
de beschikking van de raadkarne1· en
ve1·wijst de zaak naa1· de p1'0Ctt1'eU1' des
Konings bij de 1·echtbank van ee1·ste aanleg van het tweede a1'1'ondissement (3).

Voo1·zitte1'

(PROCUREUR DES KONINGS TE lEPER,
IN ZAKE DECLERCQ.)
ARREST.
HET HOF; -

2•

KAMER. -

7 september 1971.

REGELING VAN RECHTSGEBIED .
STRAFZAKEN. 0NDERZOEK. AAN -

Gelet op het verzoek-

(1) en (2) Cass., 4 rnei 1971 (An·. cass., 1971,
biz. 866).
(3) Cass., 18 rnei en 8 juni 1971 (A?'?'. cass.,
1971, biz. 934 en 1006).

-23schrift tot regeling van rechtsgebied uitgaande van de Procureur des Konings bij
de Rechtba nk VaJ.l eerste a mrleg te leper
en gedagtekend 14 juni 1971;
Overwegende dat de raadkamer van d e
Recht bank van eerste aanleg te l eper,
bij beschikking van 5 januari 1971,
Declercq Orner, Marcel, handelaar, geboren te Gits op 17 februari 1919, en aldaar
gehuisvest, Bruggesteenweg 5, n aar de
Correctionele Rechtbank te leper heeft
verwezen wegens de telastlegging : « te
Gits op 21 oktober 1970, door gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder
het oogmerk om de persoon van een ander
aan te randen, bij het plegen van een
verkeersongeval dat aan zijn persoonlijk
toedoen t e wijteJl is, onopzettelijk slagen
of verwondingen te hebben veroorzaakt
aan Stratsaert Yves " ;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te leper zich bij vonnis van
25 maart 1971 onbevoegd verklaarde om
van de zaak kennis te nemen ;
Overwegende dat voormelde beschiklcing en vonnis in kracht van gewijsde
ziJn gegaan en dat hun tegenstrijdigheid
een geschil van rechtsgebied doet ontstaan dat de gahg van het gerecht belemmert ; dat er dus aanleiding is tot regeling
van rechtsgebied ;
Overwegende dat nit de stukken van
de rechtspleging schijnt voort te spruiten
dat de feiten welke aan beldaagde worden
ten laste gelegd zich te Gits zouden hebben voorgedaa n ;
Overwegende dat de gemeente Gits,
-ingevolge de artikelen 1, § ll8, en 4-12
van het bijvoegsel van het Gerechtelijk
W etboek, niet m eer behoort tot het
gerechtelijk arrondissement leper, maar
deel uitmaakt van het gerechtelijk arrondissem ent Kortrijk;
Overwegende dat, overeenkomstig de
artikelen 3 van d e overgangsbepalingen
vervat in artikel 4 van de wet van
10 oktober 1967 en 3 van het Gerechtelijk
W etboek, de Correctionele R echtbank te
leper slechts b evoegd zou zijn geweest
om v a n de zaak k ennis te n em en indien
deze v66r 1 november 1970 op geldige
wijze bij haar aanhangig was gemaakt ;
Overwegende d at uit de stukken van
de rechtspleging niet blijkt d at de Correctionele R echtbank te l ep er b evoegd
zou zijn geweest nit hoofde van de verb lijfplaats van de b eklaagde of v a n d e
plaat s waar hij kon worden gevonden ;
Overwegende d at de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te
leper dienvolgens mtione loci onbevoegd

was om beklaagde naar de correctionele
rechtbaJlk te verwijzen;
Om die r edenen, h et rechtsgebied r egelende, vernietigt de b eschikking van
5 janu ari 1971 van d e raadkam er van de
Rechtbank van eerste aanleg te l ep er;
beveelt d at m elding van clit arr est zal
worden gemaa.kt op de kant van de vernietigde b eslissing ; v erwijst de zaak naar
d e Procureur des Konings bij de R echtb a nk van eerste aanleg t e Kortrijk.
7 september 1971. 2e k amer.
Vo01·zittm·, de H. D elahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Co la rd, advocaat-generaal.

3e KAMER. -

8 september 1971.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN . BURGERLIJKE
ZAKEN. AANVRAAG OM EEN AANVULLEND ONDERZOEK. RECHTER
GEEFT DE REDENEN OP WAAROJVI HIJ
ZICH VOLDOENDE INGELICHT ACHT. VERWERPING GEJVIOTIVEERD.
20 ARBElDSONGEVAL. -

AREEIDSONGESCHIKTHEID VAN DE GETROFFENE.
- VROEGERE ZIEKELIJKE TOESTAND.
- RECHT OP DE V ASTE VERGOEDINGEN .
- GRENZEN.

1oDe 1·echte1· die cle 1·edenen opgeeft waa1·om

hij zich voldoende ingelicht acht, ve1·we1·pt bij een gemotivem·de beslissing de
conclttsie waa1·in een onde?·zoeksmaat?'e gel w01·dt aangevmagd (1) . (Grandwet, a rt. 97.)
2o Bij een m·beidsongeval moet, wegens het

vast kamkte?' van de wettelijke 1·egeling
inzake ve1·goedingen, de a?·beiclsongeschilctheid van de get1'0 tfene in haa?'
geheel w01·den beoonleeld , zonde1· ?'elcening te houden · met zijn vroegere zielcelijlce toestand, nt< het ongeval ten minste

(1) Cass., 9 decembe;r 1970, en 19 mei 1971,
biz. 360 en 938 ; vgl. in strafzaken,
cass., 6 februari 1967 (A7'7'. cass., 1967,
biz. 71) en 23 juni 1969 (ibid., 1969, biz. 1051) .
Bttp1·a,

-24voo1· een deel de oo1·zaak
ongeschiktheid (1).

~s

van deze

(SCHELLANDER, T. ONDERLING VERZEKERINGSFONDS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN « FEDERALE VERZEKERINGEN ll,)
ARREST

(V61'tctling).

HET HOF ;· - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 september 1970 in hoger
b eroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te V erviers ;
Over bet middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 2, lid 5, van het
koninklijk besluit van 28 september 1931
houdende coordinatie der wetten op de
vergoeding der schade voortspruitencle
uit de arbeidsongevallen en 97 van de
Gronclwet,
doonlat h et bestreden vonnis h et verzoek tot aanwijzing van een nieuwe deslnmdige heeft verworpen en met bekrachtiging van het aangevochten vonnis
beslist heeft dat eiser is aangetast door
een gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid van 30 t.h. op grand dat « er
ten eerste de nach·uk moet op gelegd
worden dat de gecleeltelijke blijvende
arbeidsongeschiktheid van 30 t.h. werd
vastgesteld met toestemming van de
huisarts, dokter Job ; bij het vaststellen
van de graad van de ged eelt elijke blijvende ongeschiktheid die appellant ingevolge zijn arbeidsongeval van 14 september 1967 h eeft opgelopen, er slechts
rekening moet worden gehouden met de
elemeuten die het gevolg zijn van de
verwonding opgelopen bij dit voorval en
niet met andere verzwarende elementen
die het gevolg zijn van andere aandoeningen, en geen verband vertonen met
het ongeval; in zijn rapport (pagina II)
de geneesheer-deskundige zegt " dat met
betrekking tot de beenletsels de evolutie
van de beenbreuk betreld{elijk normaal
verloopt " en « dat kan worden gezegd
dat vanaf 9 december 1968 de beenbreuk
volledig scheen te zijn geconsolideerd en
dit in zeer goede stand " maar « er tijdens
de evolutie van de brenk cardio-vasculaii·e synch·omen zijn bijgekomen die in
geen verbanrl stonden met het ongeval " ;
(1) Cass., 23 december 1965 en 3 1 maart
1966 (Bttll. en PASIC., 1966, I, 563 en 993);
raadpl. cass., 2 april 1970 en de noten 2 en 3
. (A1'1'. cass., 1970, blz. 703).

voorts dokter Pauwels in zijn rapport van
14 maart 1969, opgemaakt na samen met
clokter Job getroffene te hebben onderzocht, opmerkt dat « zijn algemene toestand fel verslechtert >> en dat " getroffene
stellig arbeidsongeschikt is en zijn rechter
lmie nog slechts tussenkomt in een pathologisch geheel "; de geneesheer-cleskundige dus terecht een onderscheid heeft
gemaakt tussen de gevolgen van een
arbeidsongeval die een vergoeding in het
raam van de wetgeving op de arbeidsongevallen rechtvaardigen, en de gevolgen van een gebrekkige gezonclheidstoestand, die ongetwijfeld het resultaat is
van de gevorderde leeftijd van getroffene;
uit a l deze aanmerkingen de conclusie
moet worden getroldmn dat de geneesheer-deskunclige bet geneeskund ig onclerzoek dat hem wercl opgeclragen op v olmaakte wijze heeft verricht en dat zijn
aclvies client te worden gevolgcl betreffende de graad van de gecleeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid die bet gevolg is van de letsels opgelopen tijdens
h et arbeidsongeval; bet derhalve niet
nodig, noch dienstig is een nieuw mediscb
onderzoek te gelasten, hetgeen appellant
subsidiair vordert; daarentegen aan de
hand van de gegevens en de conclusies
van het rapport van de geneesbeer-deskundige de graad van de gedeeltelijke
blijvende arbeidsongescbiktheid wegens
het arbeidsongeval op 30 t.h. client te
worden vastgesteld en de beslissing van
de eerste recbter moet worden bevestigcl "•

tenvijl 1° door vast te stellen d at de bij
het ongeval door eiser opgelopen breuk
van de r echter knie tussenkomt in een
pathologisch gebeel , hetwelk het gevolg
is van een aan d e gevorderde leeftijd van
het ·Slacbtoffer te wijten gebrekkige gezondsheidstoestand, het vonnis aldus
beslist heeft dat het ongeval op zijn minst
gedeeltelijk in aanmerking komt voor
eisers ongeschiktheicl en derhalve, in
strijcl met de wet, r ekening heeft gehouden met de vroegere ziekelijke toestancl
van eiser, om zijn gedeel telij ke blijvende
arbeiclsongeschiktheid tot 30 t.h. te verminderen (scbending van de artikelen 1
en 2, lid 5, van de wetten gecoordineerd
'bij koninklijk besluit van 28 september 1931) ;

2° eiser bij regeh~~atig voor de eerste
recbter genomen conclusie vorderde « een
geneesheer-deskundige of een college van
deskundigen · aan te cluiclen met de opdracht .. . de getroffene te onderzoeken,
de fysische eJl. psycbische letsels op te
sporen, die al zij het gedeel telijk, door

-25het ongeval van 14 september 1967 zou- vanaf 9 december 1968 de b eenbreuk
den zijn v eroorzaakt, deze t e beschrijven, volledig scheen te zijn geconsolideerd en
alsmed e hun verloop, en in p ercenta ge en dit in goede sta nd » maar " er tijd ens de
in de tijd de graad van functionele onge- evolutie van d e brenk cardio-vasculaire
schiktheid vast t e stellen die er uit voort- syndromen zijn bijgekomen die in geen
vloeit, van een !outer ongemak tot de verband stonden m et h et ongeval », en
algehele arbeidsongeschiktheid, d e dag anderzijds dat dokter Pauwels in zijn
v a n genezing of de graad en m ede d e dag rapport v a n 14 m aart 1969, opgem a akt
van consolidatie te bepalen, waarbij voor na samen m et dokter Job getroffen e te
h et geheel a an h et ongeval zullen worden · h ebben onderzocht, opmerkt d at " zijn
toeger ekend de tot invaliditeit leidende a lgemen e toest and fel v erslechtert » e!).
gevolgen van iedere voorafbestaande dat " getroffen e stellig arbeidsongeschikt
p a thologisch e toestand wa arvan h et ver- is en zijn rechter knie nog slechts tussenloop, hoe weinig ook, door genoemd onge- komt in een pathologisch geh eel » ;
v al ongunstig bemvloed of eenvoudig
Overwegende d a t h et vonnis er uit
b espoedigd werd », en h et vonnis ten on- afleidt " dat de gen eesheer-deskundige dus
r echte h et gevorderde deskundigenonder- t erecht een onderscheid h eeft gem aakt
zoek h eeft geweigerd, voorhoudende dat t ussen de gevolgen v an een arbeidsongegeen r ekening moest worden gehouden v al die een vergoedin g in h et r aam van
m et v erergerende elem enten die h et ge- de wetgeving op d e arbeidsongev allen
volg zijn van aandoeningen zonder v er- r echtvaardigen en d e gevolgen v a n een
b and m et h et on geval (schending v a n d e gebreklcige gezondheidstoestand, die onartikelen I en 2, lid 5, v a n de wett en getwijfeld h et r esultaat is van d e gevorgecobrdineerd bij koninklijk b esluit van derde leeftijd v an getroffen e » en er uit
28 sep tember 1931);
besluit " dat h et niet nodig noch dienst ig
3° h et v onnis niet t en genoege van is een nieuw m edisch onder zoek t e ger echte h et v erwerpen v a n de voornoemde lasten »;
conclusies heeft gegrond, waarin eiser een
Overwegend e d a t die gronden niet
d eskundigenonderzoek vorclerde, en aan dub b elzin nig zijn en op p assende w ij ze
d e h a nd van de enkele vast stelling clat de an twoorden op eiser s con clusie met b eandere aandoeningen " in geen v erband treld~ing t ot de v orderin g t ot onder zoek ;
stonden » m et h et ongev a l niet k a n worOverwegend e weliswaar dat, op grand
d en uitgen1aak t of de r ech ters, die h ebben v an h et b eginsel van vaste v er goedingen
v astgesteld d at a nder e a ancloeningen bij dat h et ·wettelijk stelsel k enmerk t , in de
d e kniebreuk waren b ijgekomen, op m ate dat h et t r auma bij d e getroffene
r echtsgrond en dan wel op feitelijke r ed e- een v oorafb estaande en evolut ieve p athon en h ebben gesteund om h et gevr aagd e logisch e toest and aan waldmr t , de a rd eskuncligenon der zoek te weigeren (schen- b eidsongeschiktheid van getroffen e in
ding v an ar t ikel 97 van de Grondwet); h aar geheel m oet worden b esch ouwd en
4° b ij h et v erminderen tot 30 t.h. van zonder r ekening t e houden m et zijn v r oed e gr aad van blijvencle ongeschikt h eid ger e ziek elijke toes ta nd, nu h et ongeval
v a n eiser h et v onn is geen onder sch eid alsdan t en minst e voor een deel de oorh eeft gem aak t t ussen d e aandoeniJ<gen die zaak is van d e invaliditeit ;
Maar overwegen d e dat in dien vastgegeen enkel v erba nd h ebben m et h et ongev al en de vroegere ziek elijke toestand van st eld wordt d at de invloed v an d e v ergetroffen e en derhalve in strijd m et de wonding op een b ep aald ogen blik opgewet r ek ening h eeft gehouden m et die houden h eeft uitwerlcing t e h ebben, t ervroegere ziek elijke toestancl om die onge- wijl voortaa n n og aileen d e evolut ieve
schiktheid t e v erminderen, zo.n der acht p athologische toes tand v a n inwendige
t e slaan op eisers conclusie , en dit alles oorsprong werkt, m en zich op d a t ogent erwijl h et niettemin v erklaarde d a t er blik moet plaat sen om d e economische
m et al d eze elem enten geen r ekening ongeschiktheid van de getroffen e t e
moest worden gehouden ; h et vonnis der- ramen , wil m en niet onwettelijk aan h et
halve d e in h et middel b edoelde b ep alin- arbeidsongeval een v er ergering toeschrijv en, die er nochta ns geenszins in oorza gen h eeft geschonden :
k elijk v erba nd m ee staat ;
Overwegende dat h et b estreden vonnis
Overwegende d a t de feit enrechter dus
enerzijds erop wijst d at d e deskundige in geen enkele v a n d e in h et middel v erzijn rapport v erklaart " dat m et betrek- m elde wet sb ep alingen h eeft geschonden
lcing tot de beenlet sels d e evolutie v an door t e weigeren het gevorderde deslnmde b eenbreuk b etrekkelijk normaal ver- digenonderzoek t e gelast en en door te
loopt en dat k an worden gezegd dat weiger en bij de raming van d e blijvende
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gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid rekening te houdeJl. met de verergering van de
pathologische stoornissen die vreemd zijn
aan het ongeval ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

ve?'b?"Olcen wo?"dt niet mislcend doo1· de
?'echte?' die beslist dat de bediende, doo1·
zijn ambt na de doo1· hem gegeven opzegging uit te oejenen, actnvaanl lwd dat
de voo1·tzetting van de cont1·actttele bet?·elclcingen niet onmogelijlc was (1).

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

2° Behoudens ande1·shtidende bepalingen
van de statuten, moeten de ctangesloten
leden van een ve1·eniging zonde1· winstoogme?·lc niet wo1·den opge?"Oepen voo1·
de algemene ve1·gade1·ingen (2) . (Wet

8 september 1971. ge kamer. Voo?·zitte?', de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter . Ve1·slaggeve1·, de
H. Clason. Gelijlcluidende conchtsie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Houtekier en Fam·es.

van 27 juni 1921, art. 6.)

go De bewijslcmcht van een b1·iej wo1·dt niet
mislcend doo1· de 1'echte1· die hie1·van een
ttitlegging geejt die met de bewoO?·dingen
e1·van st1·oolct (g),
(POLFLIET, T. VERENIGING ZONDER WINSTOOGl\'i:ERK « VERKOOPGEll'i:EENSCHAP ll IN
RET KORT « VEGE ll,)

ge KAMER. -

8 september 1971.
ARREST (Ve?'taling) .

10 BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. CONCLUSIE.
VERWEER DOOR EEN BEDIENDE
GEGROND OP DE DOOR HEM GEGEVEN
OPZEGGING WEGENS DRINGENDE REDE NEN. - BESLISSING DIE DIT VERWEER
TER ZIJDE LAAT OP GROi'.'TI HIERVAN
DAT DE BEDIENDE NA DE OPZEGGING
ZIJN Al\'i:BT VERDER HEEFT UITGEOEFEND . - GEEN MISKENNING VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

2° VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK. - ALGEMENE VERGADERING. .AANGESLOTEN LEDEN. RECHTEN.

go BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. BRIEF. UITLEGGING STROOKT MET DE BEWOORDINGEN VAN DE BRIEF. - GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN
DEZE AKTE.
1° De bewijslc1·acht van de conclusie van
de bediende ten betoge dat hij de ove?·eenlcornst wegens cl?·ingende 1·edenen lwd

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juni 1970 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel , afgeleid uit de
schending van de artikelen 1101, 11g4,
1184, inzonderheid lid 2 , 1g19, 1g20,
1g22 van het Burgerlijk Wetboek, 807
van h et Gerechtelijk W etboek en 97 van
de Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest, na te
hebben beslist dat het overbodig is nog
te b lijven stilstaan bij het op 1g ju li
1965 gegeven ontslag met opzegging en
na te gaan of de opzeggingstermijn van
een jaar voldoende was, nu verweerster
toch de arbeidsovereenkomst voor bedienden op 1 september 1965 om dringen.de redenen heeft verbroken, eraan.
toevoegt dat het eveJl.eens zonder belang
is te blijven stilstaan bij de door eiser
op 4 augustus 1965 betekende verbreking
wegens dringende redenen, daar de dringende redenen, die een onmiddellijke
verbreltiJ1g rechtvaardigen, de voortzetting van de contractuele betrekkingen op
het ogenblik zelf onmogelijk moeten
maken en eiser door zijn fu.nctie te blijven
waarnemen na 4 augustus 1965, zij het

(1) Men raaclplege cass., 15 oktober 1970

(A1'1'. cass., 1971, blz. 153).
(2) Verslag van cle Senaatscommissie voor
Justitie, Pasinomie, 1921, b lz. 384; DE PAGE,
cl. I, 3• uitg., nr. 522 ; Rep . p1·at. cl1·oit belge,
V0
Associations sans but lttc1'atif, nr. 54 ;
SoETAERT, Alg. p1·alct. 1·echtsv., v 0 Vm·enigingen
zoncler winstoogmm·lc, ru·s. 375, 376, 415 tot

420 en 461; 'T KINT, Les associations sans
but hwntlif, 1961, nrs. 138 tot 141.
(3) Oass., 7 november 1968 (A1'1'. cass., 1969,
blz. 267) ; men raaclplege cass., 19 september
1967 (ibid., 1968, b l z. 96); 10 oktober 1968
(ib·icl., 1969, blz. 164) .
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-27nu op. v~rz?ek van verweerster of op
e1gen 1mtmt1ef, h ad toegegeven dat de in
zijn brief van 4 augustus I965 aangevoerde redenen de voortzetting van de
contractuele betrekkingen niet onmogelijk maakten,
te1·wijl I 0 het arrest voorts erkent dat
de rechtsvordering van eiser op de drie
verbrekingen van de overeenkomst gegrond was en eiser in zijn regelmatig in
hager b eroep genomen bijkomende conclusie onder m eer deed gelden « dat h et
feit dat de heer Polfl.iet na 4 augustusi965
zijn activiteit heeft voortgezet geenszins
meebrengt dat hij van zijn rechten afstand doet ; dat het immers de partijen
volkomen vrij staat, hetzij zich op de
beginselen van het burgerlijk recht te
beroepen, hetzij op staande voet aan de
verbintenis een einde te maken »; en
verder : « dat het dus geenszins overbodig
is de door d e conclusienemer aangevoerde
gegronde reden te onderzoeken en, dientengevolge, vast te stellen d at de overeenkomst wel degelijk door de brief van
4 augustus I965 ontbonden was, terwijl
de datum van d e dringende reden I3 juli
I965 was»; aldus blijkt dat eiser door de
feitenrechters wilde doen b eslissen dat
de handing die verweerster op I3 juli
I965 te zijnen opzichte h ad aangenomen
een font opleverde om de ontbinding van
de overeenkomst t e doen uitspr eken en
de door hem gevorderde vergoeding te
rechtvaardigen ; het bestreden arrest door
aldus t e beslissen de bewijsluacht v an
het gerechtelijk contract h eeft miskend
en niet wettelijk met redenen is omkleed,
daar het d e conclusie van eiser niet p as send beantwoordt (schending van alle in
het middel aangeduide wettelijke b epalingen);
2° de gronden van het a rrest geen passend antwoord zijn op de regehnatig door
e1ser 1n hager b eroep genomen conclusie,
in zov~~· hij daarin betoogde, met staving
van ZlJn bewenngen dienaangaande op
grand van stukken die hij uitdrukkelijk
vermeldde en waaruit hij uittreksels
overnam, d at, zo hij zijn ftmctie was
b~ijven >vaarnemen na 4 an gttstu s I965,
d1t enkel geschiedde om moeilijkheden in
het beheer te vermijden, terwijl hij de
mtslag afwachtte van de besprekingen
die op dat ogenblik aan de gartg warer1
en de redexten van zijn handing duidelijk
opgaf (hoofdzakelijk sch ending van artikel 97 van de Grondwet) :
..Overwege_nde dat, enerzijds, eiser in
ZlJn conclus1e van hager beroep m et n ame
betoogde dat de arbeidsovereenkomst

voor bedienden die tussen hem en verweerster bestond was ontbonden op
4 augustus I965, datum van de aan verweerster gezonden brief waarin haar
kennis werd gegeven van de " dringende
reden die de voortzetting van de contractuele :t?etrekkingen onmogelijk maakte,
namehJk de houding die zij op 13 juli
I965 jegens eiser had aangenomen » ;
Dat de bekritiseerde gronden dtts de
bewijskracht van de door eiser voor de
rechters in hager beroep genomen conclusie niet miskennen ;
Overwegende dat, anderzijds, door te
b~slissen dat de op 4 augustus 1965 door
e1ser b etekende verbreking wegens dringende redenen zonder uitwerking bleef
wegens de voortzetting van de contractuele b etrekkingen, het bestreden arrest
passend antwoordt op de in het eerste
on~erdeel overgenomen conclusie en op
de m h et tweede onderdeel van het middel vermelde conclusie ;
.D at dit middel feitelijke grondslag
m1st;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 6 en 7 van
de wet _van 27 juni 1921 waarbij aan de
veremgmgen zonder winstgevend doel
en aan de instellinge11. van openbaar nut
rechtspersoonlijkheid wordt verleend, 5
van d e statuten van verweerster zoals
dit artikel is gewijzigd door de buitengewone a lgemene vergadering van 30 mei
1956, b ekendgemaakt in de bijlagen van
het B elgisch Staatsblad van 23 juni
1956, 1134, 13I9, I320, I322 van h et
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,

do01·dat, ter verwerping van de bewering van eiser dat de hem .op I september
I965 ter kennis gebrachte opzegging
m et1g was, daa.r ze niet, zoals artikel 8
van de tussen p artijen gesloten arbeidsovereenkomst voor bedienden dat vereiste, door de twee derden van de aanwezige leden van de regelmatig biJeengeroepen algemene vergadering van verweerster (vereniging zonder winstoogm erk) was goed gekeurd , het arrest b eslist
dat. uit de buitengewone algemene vergadermg van 8 september 1965 volgt dat
de mhoud van de brief van de raad van
b eheer van verweerster dd. 1 september
1965 met eenparige stemmen van de
aanwezige leden werd goedgekeurd ; dat
de aangesloten leden van deze verweerster niet opgeroepen moeste11. worden
voor de algemene vergadering en dat
a.Ueen de geassocieerde of effectieve led en
wier aantal door de statuten wordt be~

-~-,

perkt, de volheid van de rechten der
d eelgenoten genoten en stemrecht hadden, en dat uit de statuten van verweerster niet kan worden afgeleid dat haar
aangesloten leden voor de algemene vergadering moeten worden opgeroepen en
dat zij er stemgerechtigd zijn,
te1·wijl, volgens artikel 5 van de statute~l. van verweerster, zoals het door de
buitengewone algemene vergadering van
30 mei 1956 is gewijzigd, « de vereniging
bestaat uit geassocieerde effectieve leden
wier aantal niet hoger mag zijn dan vijfentwintig zonder ooit minder dan drie te
bedragen ; uit aangesloten leden wier
aantal niet wordt beperkt ... " ; noch dit
artikel noch enig ander van de statuten
van verweerster aileen aan haar geassocieerde of effectieve leden ste1urecht
geven; noch dit artikel 5 noch e~1.ig ander
van de statt~ten van verweerster afwijken
van het in de wet van 27 ju.ni 1921 neergelegd beginsel volgens hetwellc alle leden
van de vereniging voor de algemene vergaderingen moeten worden opgeroepen,
zodat de rechters in boger beroep, door
te beslissen zoals zij dat hebben gedaan
met betrekking tot de regelmatigheid van
de opzegging van 1 september 1965, de
bewijskracht van die statuten en inzonderheid van hun artikel 5 h ebben geschonden en de overige in h et middel
aangeduide wettelijke bepalingen hebben
miskend :
Overwegende dat artikel 5 van de statuten van verweerster bepaa;lt dat de
vereniging bestaat, enerzijds, « t~it geassocieerde effectieve lede~1. wier aantal
niet hager mag zijn dan vijfentwintig
zonder minder dan drie t~ bedragen " de nieuwe leden worden aangeduid en
aangenomen door de algemene vergadering die met tweederde meerderheid van
d e stemmen beslist en, anderzijds,
« nit niet geassocieerde aangesloten leden
wier aantal niet wordt beperkt "' die eenvoudig door de raad van beheer toegelaten en uitgesloten worden ;
Overwegende dat, door te beslissen « dat
uit de statuten van eiseres in hager beroep niet kan worden afgeleid dat haar
aangesloten leden voor de algemene vergadering moeten worden opgeroepen en
dat zij er stemgerechtigd zijn "' h et arrest
van die statuten geen uitlegging heeft
gegeven die onverenigbaar is met de
bewoordingen ervan ;
Overwegende dat de aangesloten leden
van een vereniging zonder winstoogmerk
niet opgeroepen moeten worden voor de
algemene vergaderingen, behoudens andersluidende bepaling van de statuten ;

Dat het middel niet k an worden aan
genomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 14, 35, lid 3,
van de wetten op het bediendencontract,
gecoordineerd bij het koninldijk besluit
van 20 juli 1955 en gewijzigd bij de wet
van 8 mei 1959, ll01, 1134, ll84, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doonlat het bestreden arrest als (( ru·inge:nde reden " welke het ontslag « op
staande voet " van de door een ariJeidsovereenkomst voor bedienden verbonden
eiser rechtvaardigt, het feit in aanmerking neemt dat hij in 1961 in de naamloze
vennootschap « Hougardia " een verborgen participatie had genomen en dat hij
deze toestand voor verweerster had verborgen,
tenoijl verweerster in de aangetekende
brief die op 1 september 1965 aan eiser
werd gezonden en waarin hem zijn outslag op staande voet ter kennis werd
gebracht, dit feit niet aanvoerde als
« dringende reden "' zodat zij bet later
niet kon doen gelden ; het arrest het dus
niet in aanmerking kon nemen als rechtvaardiging voor het bedoeld ontslag en
door dit feit aan te nemen als een « dringende reden " die bet ontslag van eiser
op staande voet op 1 september 1965
rechtvaardigt, he:t bestreden arrest, bovendien, de bewijskracht van de door
verweerster aan ·deze eiser gezonden brief
alsmede h et gerechtelijk contract heeft
miskend:
Overwegende dat uit de aan eiser gezonden brief van 1 september 1965 blijkt
dat verweerster hem verweet dat hij,
buiten haar medeweten en zonder dat
hem dit door zijn contract was toegestaan, in 1962 de naamloze vem<ootschap
« Hougardia " had verzocht de prijzen te
verhogen van sommige goederen die aan
verweerster moesten worden geleverd ;
Dat de brief deze grief als volgt preciseerde : « U zoudt niet anders gehandeld
h ebb en indie~1. l\ meer belang bij de voorspoed van Hougardia h ad gehad dan bij
de onze "; dat hij er ook aan toevoegde
dat een directeur van deze vennootschap
had onthuld dat eiser in die tijd « een
belangrijke aandeelhouder van de naamloze vennootschap Hougardia was " ;
Overwegende dat, door uit deze brief af
te leiden dat verweerster als dringende
r eden het feit aanvoerde dat verweerder
in de naamloze vennootschap Hougardia
een verborgen participatie had genomen
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en deze toestand voor verweerster had
verborgen, het arrest ervan een uitlegging
heeft gegeven die niet onverenigbaar is
met zijn bewoordingen en bijgevolg geen
enkele van de in het middel aangeduide
wettelijke bepalingen heeft geschonden ;
Dat dit middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroord.eelt eiser in de kosten.
8 september 1971. 3e kamer.
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Polet,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijklt~idende conclt~sie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·s, de
HH. VanRyn en Simont.

1e KAMER. -

9 september 1971.

l 0 SEKWESTER VAN DE GOEDE REN VAN PERSONEN AAl'if WIE
MISDRIJ"VEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE
STAAT WORDEN TEN LASTE GELEGD. - DIENST VAN RET SEKWESTER. - WET VAN 6 JULI 1959. 0NTBINDING. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN OVERGEDRAGEN AAN DE
STAAT.
2° SEKWESTER VAN DE GOEDEREN VAN PERSONEN AAN WIE
MISDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGREID VAN DE
STAAT WORDEN TEN LASTE GELEGD . VoRDERINGEN TENEINDE
RET VERMOGEN VA.N DE GESEKWESTREERDE IN ZIJN ECHTE SAMENSTELLING TE HERSTELLEN. WET VAN
20 MAART 1954, ARTIKEL 24.- BEGRIP.
3° BEZIT. BESTAAN VAN FElTEN
WA.AROP HET BEZIT IS GEGROND.
SOEVEREINE VASTSTELLING DOOR DE
FEITENRECHTER.
AFLEIDEN IN
RECHTE VAN HET BESTAAN VAN HET
BEZIT. - ToEZICHT VA.N nET HoF.
l

o

De wet van 6 juli 1959 heeft de Dienst
van het Sekwestm· ontbonden en zijn
1·echten en ve1·plichtingen ove1·ged1·agen
aan de Staat, die 1·echtens in de plaats
van de Dienst is gesteld voo1· de hangende
gedingen (1).

2o De Dienst van het Sekweste1· of, na de
inwe?"kingtreding van de a1·tikelen 1 en 2

van de wet van 6 juli 1959, de Staat,
aan wie de 1·echten en ve?"plichtingen van
deze Dienst zijn ove1·ged1·agen, kan,
onde1· mee1· alle vo1·de1·ingen instellen
teneinde het ve1·mogen van de geselcwest1·ee1·de in zijn samenstelling te he?·stellen ; deze Dienst of de Staat moet het
gesimulee1·de ka1·akte1· bewijzen van de
handelingen of van de toestanden die
aan de Dienst of aan de Staat eventueel
worden tegengewo1·pen.
(\Vet van
20 maart 1954, art. 24, en wet van
6 juli 1959, art. 1 en 2.)
3° De feiten1·echte1· stelt soeve1·ein het bestaan vast van feiten waa?"Op een bewee1·d
bezit is geg?"Ond en het H of gaat na of
het bezit e1· in 1·echte kan wo1·den t~it
afgeleicl (2). (B.W., art. 2279, en G.W.,
art. 608.)
(DANTINNE EN LAURENT, T. BELGISCHE
STAAT, lVIINISTER VAN FINA.NCIEN.}
ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 maart 1970 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 24, inzonderheid lid 2, van de wet van 20 maart 1954
betreffende de sekwestratie en de tegeldemaking van de goederen, rechten en
belangen van personen wie misdaden of
wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat worden ten la.ste
gelegd, en van de goederen der verdachten, 1116, inzonderheid lid 2, 1315 van
het Burgerlijk Wetboek, 870, 871 van
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doo1·dat het arrest verklaart dat de toepassing van artikel 24 van genoemde wet
van 20 maart 1954, dat de Dienst van
het Sekwester bevoegd maakt om alle
vorderingen in te stellen die er toe strekken het vermogen van de gesekwestreerde
in zijn echte samenstelling te herstellen,
niet onderworpen is aan het voorafgaand
bewijs van simulatie of van bedrog,
tm·wijl de in genoemd artikel 24 voorkomende uitdrukking « echte samenstel(1) Men raadplege cass., 31 januari 1963
(B<tll . en PAsiC., 1963, I, 626) en noot 1.
(2) Cass., 25 maart 1966 (B1tll. en PAsiC.,
1966, I, 976) ; men raadplege cass., 14 januari
1971 (A1"1·. cass., 1971, blz. 463).

-30ling " staat tegenover de uitdrukking
« schijnbare samenstelling " en betrekking
heeft op de werkelijke staat van het
vermogen van de gesekwestreerde zoals
hij bestaat op de dag van de sekwestratie,
ongeacht zijn schijnbare toestand op
dezelfde datum, en terwijl om een vermogen in zijn echte samenstelling, in
tegenstelling met een schijnbare toestand,
te herstellen, noodzakelijk het bewijs
moet worden geleverd van de schijnbare
handelingen die de werkelijke toestand
verbergen, en dus van simulatie en bedrag:
Overwegende dat artikel 24 van de
wet van 20 maart 1954 dat aan de Dienst
van het Sekwester of aan de Staat die in
zijn plaats is getreden bij de wet van
6 juli 1959 het recht verleent om persoonlijke vorderingen in te stellen, de
ontvankelijkheid van de vordering tot
herstel van het vermogen van de gesekwestreerde niet afhankelijk stelt van
het bewijs van simulatie of van bedrog
doch de gegrondheid ervan onderwerpt
aan het bewijs dat de goederen die door
de Dienst of de Staat worden gevorderd
om gesekwestreerd te worden eigendom
zijn van de gesekwestreerde, wat, in voorkomend geval, het bewijs van het bestaan
van simulatie of van bedrog impliceert;
Overwegende dat het arrest, dat uitspraak doet over de ontvankelijkheid van
de vordering van verweerder, derhalve
wettelijk heeft beslist dat het instellen
van deze vordering niet was onderworpen
aan het voorafgaand bewijs van simulatie
of van bedrog; dat het bovendien, uitspraak doende over de gegrondheid van
deze vordering, vaststelt clat verweerder
moet bewijzen clat de activa die hij weer
in het vermogen van de gesekwestreerde
wil doen komen eigendom zijn van deze
laatste en rtiet van zijJl echtgenote ;
Dat het middel niet kan worden aangenmnen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1315, 1350,
1352 , 2279 van het Burgerlijk Wetboek,
24, inzonderheid lid 2, van de wet van
20 maart 1954 betreffende de sekwestratie
en de tegeldemaking van de goederen,
rechten en belangen van personen wie
misdaden of wanbed.rijveJl tegen de uitwendige veiligheid van de Staat worden
ten laste gelegcl, en van de goederen der
verdachten, en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het arrest verklaart dat « artikel 24 van de genoemde wet van het
gemeen recht afwijkt ... zodat eiseres in
hager beroep (thans eiseres) niet ontvan-

kelijk is om zich op artikel 2279 v an het
Burgerlijk Wetboek te beroepen >>,
te1·wijl, zo genoemd artikel 24 de Dienst
van het Sekwester bevoegd maakt om
a lle vorderingen in te stellen die er toe
strekken het vermogen van de gesekwestreerde in ziju echte samenstelling te
herstellen, h et aan deze Dienst niet de
bevoegdheid verleent om in dit vermogen
weer de goederen te doen komen die er
regelmatig zijn uitgegaan, en terwijl de
eigendom van de door genoemde Dienst
teruggevorderde roerende goederen onderworpen blijft aan de in artikel 2279
van het Burgerlijk Wetboek vermelde
regel, zodat eiseres ontvankelijk bleef om
zich op deze regel te beroepen ten aanzien
van verweerder op wie de verplichting
rustte het bewijs te leveren van de gegrondheid van zijn vordering en, bijgevolg, het eigendomsrecht van de gesekwestreerde op de teruggevorderde roerende goederen ,te bewijzen in tegenstelling met het door eiseres aangevoerd
wettelijk venuoeden van eigendom :

Overwegende dat hoewel het arrest,
uitspraak doende over de door de eisers
opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid, vermeldt dat « artikel 24 van
voorJloemde wet (van 20 maart 1954)
van het gemeen recht afwijkt . . . zodat
eiseres in hager beroep (thans eiseres) niet
ontvankelijk is om zich op artikel 2279
van het Burgerlijk Wetboek te beroepen >> ,
het echter vaststelt, uitspraak doende
over de zaak ten grande, dat geldsormuen
alsmede effecten en de tegenwaarde van
ge:i:nde coupons, die eigendom van eiser
ware:n gebleven, op de ten . name van
eiseres geopende rekening werden geboekt;
Overwegende dat het arrest, door er
aldus op te wijzen dat het bezit van die
goederen door eiseres niet regelmatig was
in de zin van artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek, impliciet vaststelt dat
eiseres ervan de eigendom niet had verkregen bij toepassing van dit artikel en
wettelijk beslist dat verweerder had bewezen dat zij tot teruggave verplicht
was;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, .
Dat het middel feitelijke gr011dslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorzieniJlg; veroordeelt de eisers in de kosten.
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9 september 1971. 1e kamer. T1oo?·zitte?·, de H. Valentin, raadsheer
waan1e1nend voorzitter. - T!e?·slaggeve?·,
Baron Richard. - Gelijkluidende conclu.sie, d e H. Duman, advocaat-generaal. PleiteTs, de HH. DeBruyn en v an Heeke.
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10 september 1971.

1°

EIGENDOM. GEBOUW OPGETROKKEN OP ANDERMANS GROND.- RECHT
VAN DE EIGENAAR · VA,N DE GROND
WAAROP RET GEBOUW IS OPGETROKKEN
DE AFBRAAK ERVAN TE EISEN. RECHT DAT VOOR MISBRUIK VATBAAR
IS.

2°

ALGEMENE
RECHTSBEGINSELEN. RECHTSMISBRUIK. ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL.

3°

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). UITOEFENING
VAN EEN RECHT OP EEN WIJZE DIE DE
GRENZEN TE BUITEN G.AAT VAN DE
NORM.ALE UITOEFENING VAN DIT RECHT
DOOR EEN VOORZICHTIG EN BED.ACHTZAAM MENS. RECHTSMISBRUIK.

4°

5°

ALGEMENE
RECHTSBEGINSE LEN . .RECHTSJ\1ISBRUIK . 0 11'1STANDIGHEDEN WAARIN DE AFBRAAK
VAN HET GEDEELTE VAN EEN GEBOUW
OP RET GOED VAN DE NABURIGE EIGE NAAR DE GRENZEN ZOU TE BUITEN GAAN
VAN DE UITOEFENING VAN DIT RECHT
EN EEN ll'liSBRUIK VAN DIT RECHT ZOU
OPLEVEREN.
AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST) . ONRECHTMA TIGE TOEEIGE NING VAN EEN AAN EEN
NABURIGE EIGENAAR
TOEBEHOREND
STROOKJE GROND.- TOEEIGEN I NG DIE
NIET I N NATURA KAN WORDEN HERSTELD.- VEROORDELING TOT SCH.ADEVERGOEDING.- WETTELIJKHEID.

1° H et ?'echt de afbmalc van een gebouw
te eisen wegens de O?wechtmcttige toeeigening van de g1·ond waa?·op dit gebotttv is opget?·oleken, alsmede het eigendoms?·echt waa1·van het de schending
sanctionee?·t, zijn voo1· misb?·ttilc vatbaa?·.
(B .W., art. 544; algemeen rechtsbeginsel dat onder meer gehuldigd wordt in
de a rtikelen 1382 en 1383 van h et Burgerlijk Wetboek.)

2° en 3° Het ?'echtsmisb?·uile lean niet alleen

ontstaan doo?' de ttitoefening van een
1·echt met de enleele bedoelin g om te
schaden, maa1· ook doo?' de ttitoefening
van dit ?'echt op een wijze die de g1·enzen
te buiten gaat van de nonnale ttitoefening
van dit 1·echt doo1· een voorzichtig en
bedachtzaam m ens. (Algemeen rechtsb eginsel dat onder meer gehuldigd
wordt in de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk W etboek.)
4° De ?'echte?· beslist wettelijk dat de afbmak
eisen vctn het gedeelte van een gebottw,
23 jaa1· geleden z6 opget?·olclcen clat,
wellicht ondoo?·dacht doch te goede?· t?'Otttv ,
het goed van de nabtwige eigenaa1· ove1·
een lengte van ongevee1· zes mete?· en een
b1·eedte van 20 a 2 1 centimete?· we1·d
in bezit genomen, aan die eigenaa1· een
nadeel zott be1·oleleenen dat onevem·edig is
m et het voo?·deel dat de ctjbmak voo?· de
eise1· zott opleve1·en en de1·halve de
g1·enzen van de no1·male uitoefening van
diens 1·echt zou te bui ten gaan. (B .W. ,
art. 544 ; algemeen r echtsbeginsel dat
onder meer gehuldigd wordt in de
artikelen 1382 en 1383 van het Burger1ijk Wetboek. )

5° TVannee1· de om·echtmatige toeeigening
van een aan een nabw·ige eigenaa?· toebeho?·end st?"Oolcje g1·ond niet in natu1·a lean
tvo?·den he1·steld, lean dit geschieden doo1·
de toelcenning van schadeve1·goeding.
(B.W., a.rt. 1382 en 1383.)
(DE FEYTER, T. BEECKlVIAN EN LOBIJN.}

De Hee1· P?·ocu?·eu?·-genemal Ganshof
van de?· JJI[ee?·sch heeft in hoofdzaalc het
volgende gezegd :
Toen ik een jaar geleden, bijna dag
voor dag, een paar aspecten onderzocht
van het ruime v eld dat de algemene
rechtsbeginselen ons bieden, stelde ik
v66r h et Hof vast, dat de theorie van het
misbruik van recht ook thans nog voor
de rechter tal van vragen doet rijzen (1) .
Ik dacht helemaal niet, dat ik zo spoedig reeds, samen m et U, weer h et onderzoek zou opvatten van deze leer, die
totnogtoe verschillend verantwoord en
beoordeeld werd.
Misbruik van recht werd aangevoerd,
(1) Pmpos stw le texte cle la loi et les p1·incipes
genemttx du d1·oit, rede uitgesproken op de

plechtige openingszitting van het Hof van
cassatie, d e 1 e september 1970 .
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als verweer, tegen de vordering, strekkende tot veroordeling van de rechtsvoorganger van verweerders om een muur,
die gedeeltelijk op het erf van eiser was
gebouwd, af te breken.
Uit de vaststellingen van het bestreden
vonnis blijkt dat de rechtsvoorganger van
de verweerders, wiens goed aan dat van
eiser paalde, in 1945 een gebouw opgetrokken heeft, waarvan de zijgevel over
een lengte van ongeveer zes meter met
een steen, d.w.z. 20 a 21 centimeter, op
het eigendom van eiser stand. Ret ging
dus om een oppervlakte van ongeveer
een vierkante meter.
Eiser heeft dan ook tegen verweerders,
zijn buren, een vordering tot afbraak van
deze muur ingesteld.

***

Ret vonnis wijst erop, dat de muur
gedurende 23 jaar. bestaan heeft zonder
dat eiser zich ervan bewust was dat hij
een strookje grand verloren had, of
althans zonder dat hij daarover kloeg,
en dat deze toestaud in feite heel weinig
schade veroorzaakt.
Ret zegt, dat de voorganger van verweerders « misschien ondoordacht, maar
toch niet te kwacler trouw, gehanclelcl
heeH, wanneer hij de muur gebouwcl
heeft » en « dat hij zich waarschijnlijk
vergist heeft nope.ns zijn rechten, en cleze
vergissing in zekere mate verschoonbaar
was, door het feit clat de muur gebouwd
werd in de verleJ1ging van de muur die
zijn gebuur zelf gebouwd had "·
Schadeloosstelling door midclel van
afbraak van de op eisers goed opgetrokken mum· wordt door de rechter geweigerd. Zij worclt omgezet in een recht op
schadevergoeding : de verweerders werden veroordeeld om aan eiser te betalen,
als schadevergoecling, een som van
15.000 frank.
De rechtbank verklaart, « dat te huidigen dage niet meer aanvaard wordt dat
het eigendomsrecht onbeperkt is » en dat
een eigenaar « zijn rechten tot het uiterste
zou mogen doordrijven ». Zij laat geldeJ1.
dat de eiser « er geen rechtmatig belang
bij heeft de afbraak van cleze muur te
eisen », clat « dit klein verlies van grand
hem in feite weinig schade veroorzaakt »,
<< dat de schade welke gel.ntimeerden (hier
verweerders) zoudenlijden bij de afbraak
van de muur buiten alle verbouding zou
zijn met het voordeel dat appellant (hier
eiser) er kan bij hebben », en dat « bet
dienvolgens onrecbtvaardig zou zijn de
afbraak (... ) te bevelen "·

* *

*'

Ret middel voert eerst en vooral
schending van artikel 544 van bet Burgerlijk W etboek aan.
Dit artikel bepaalt weliswaar dat eigendom bet recbt is « om op de meest volst1·ekte
wijze van een zaak het genot te hebben
en daarover te beschikken », maar dit
betekent niet dat bet eigendomsrecht een
recht is waarvan geen misbruik kan
gemaakt worden. « Op de meest volstrekte
wijze » betekent niet « onbegrensd ». «La·
propriete est un droit general " schrijft
De Page (1). In deze zin moet het woord
« volstrekt »worden begrepen. « Un proprietaire peut tout faire (de son bien),
sauf ce qui lui est interdit » (2).
De maatschappelijke evolutie been
aangetoond dat onbeperktheid en onaantastbaarheid van bet eigendom - uitvloeisels van de bij de verscbijning van
het Burgerlijk W etboek op de ·spits gedreven individualistische ideeen - niet
aannemelijk zijn. Zij heeft ruimschoots
doen blijken, zo scbrijft De Page in zijn
werk « De !'interpretation des lois », dat
het eigendol1l niet aileen recbten maar
ook verplicbtingen in het Ieven roept (3).
Noch het eigendomsrecht, noch de rechten in bet algemeen mogen uitgeoefend
worden zoncler acbt te slaan op de toestand van diegenen die de uitwerking
daar·van ondergaan. Zij mogen ten opzicbte van een ander niet tot het uiterste
worden gedreven zonder inachtneming,
hoe dan ook, van de maatschappelijke
solidariteit.
In de voorziening wordt ook schending
van artikel 555 van het Burgerlijk Wethoek aa.ngevoerd. Rier verliest eiser uit
het oog, dat deze bepaling onderstelt dat
bij de hoofdzaak een incorporatie geschied is van een gebouw of van een
gedeelte van gebouw waarvan het bestaan als zodanig mogelijk is, onafhanke- ·
lijk van de vereniging ervan met deze
hoofdzaak. Artikel 555 is niet toepasselijk
op bestanddelen van werken die werden
uitgevoerd op de hoofdzaak, erin opgenomen en ermede vermengd zijn (4).

** *
De theorie van het misbruik van recbt,
waar bet bestreden vonnis bij aanletmt en waarop verweerders in hun
(1) en (2) DE PAGE, V, ill'S. 891, p. 779 en
780, en nr. 893, D, p. 782.
(3) De l'interp1·eta.tion des lois, II, 1925,
p. 178 en 179.
(4) Cass., 23 december 1944 (.Arr. cass.,
1944, 60; Bull. en PASIC., 1944, I, 123).
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memorie steunen, is J1iet b eperkt tot de
uitoefening van het recht van eigendom.
Zij heeft een algem ene draa gwijdte .
Men k ent d e leer v a n P la niol, die
b etwist dat d e uitoefening zelve van e~n
r echt juriclisch tot misbruik kan leiden :
" ( ... ) si j'use d e mon d1·oit n, schrijft hij,
" mon acte est licite; et quand il est
illicite, c 'est que je depa sse mon droit et
qu e j'agis sans droit n " L e droit cesse
ou l'abus commen ce, et il n e p out p as y
avon· usage abusif d 'un droit quelconque ,
par la raison irrefutable qu'un l;leul et
m em e a cte n e pent etre tout a la fois
COJ1forme au droit et cont r a ir e au
droit n (1). Planiol sch eidt d"L~s duidelijk
h et misbruik a f van h et r ech t . Niet in
h et recht is h et m isbruik gelegen of kan
h et gelegen zijn. H et misbruik staat
buiten h et recht ; h et gebruik va.n het
r echt zelve is wettig .
Deze opvat t ing wordt n a d er b ep a ald
door D abin, die aan h et misb r uik een
cnttonoom van de Jo u t oncle?·scheiden k arakt er t oeschrijft (2) : " dans le cas d e l 'exercice cl'un droit, l 'act e d 'u sage es t legal ,
en t ant m em o qu e su scep t ible d e causer
un dommage ( ... ). Ce qui est con d a.m ne
al01·s, c'est !'inten t ion d e cau ser un clamm age, ou l 'ind iffBrence trop absolue au
clommage ( .. . ) n (3). E n D abin v oegt er ,
bij wij zc v a n b esluit, eeJ1 over weging van
juridische s ociologie aan t oe : " Si l'on
v eut r efren er l'usa ge immoral, anti-social
d es droits , la theor ie d e la fau te n e suffit
p as ; il faut r ecour ir a l 'abus n (4).

(1) l\1:. P LANIOL, T 1·. elbn. d?' . civil, II ,
nr. 871; r aadpl. W . V fu.'f GERVEN, B eginselen
van B elgisch P1·ivaatrecht, Alg . d cel , n r . 69 ,
p. 182.
(2 ) Raadpl. in d ezelfcle zin : G. B AUDRYL ACfu.'I'TINERIE et L . B A.RDE , T 1· . th. et 11?'al.
d1·. civ. , D es ob ligations, 3c ed ., I V , n r. 2855 ;
R. DEMOGUE, op . cit. , IV, 1924, II, 67 8,
p. 364 en 365 ; J . BONNECASE, III , nrs . 229
en vlg ; G. R IPER'r, « Abus ou r elativi te d es
clroits "' P.ev. c1·it. leg. et jtt?'., Hl29, p . 38
en vlg., nrs. 7 en vlg . ; van clezelfde a u teur :

L et ?'egle m o1·ale dans les obli gations c-iviles,
1949, n rs . 9 7 en 102 ; l\L PLANIOL, G . RIPER'!'
en P. ESMEIN, T?·aite 1J?'al. d1·. civ . j1·., 1952 ,
t. VI, nr. 575; G. TIJPERT en B OULANGER,
Tmite dr. civ ., 1957, II, nrs . 96 4 en vlg.,
Suppl. nr. 970.
(3) en (4) J . DABIN, L e el1·oit subjectij , 1952,
p. 299 en 300.
(5) H. en L. li'I:AZEAUD en A. T UNC, T1·. th.

et w ett. de la ?'esponsabilite civile deli ct. et
contmct. , 1965, nrs . 564 tot 567; r aadpl.
DALCQ, Tmite de la ?'esponsabilite civile,
CASSATIE, 1~72. -

2

E enieder is verplicht aan , ~~n apder.
geen nadeel t e b erokkenen louter uit
kwaq.dwilligheicl. Het staat b i,1it~n 4:ijf,
cla t d e uitoefening v an een r (lcht .m et h,et·
enkele voornem en te schaclen een d elictuele
fo~t vormt (5). Zocloencle m a akfqe .4oud er v a n h et r echt misbruik claarvan · (6) .·
In uw arrest van 11 april l9(i8 h~b:t U
v erwezen naar h et misbruik v:a n r e<;;ht
d at zou worden b egaan door diegen~ die
zijn goeder en zou vervr emud en ,« \enkel,
uit h aat van d e door h em onherroep elijk
toegest an e erfst elling n (7) : ~lat.-is. h et
criterimu vai1 het oogmerk om t e scha-,
d en . En in uw arrest .van 29 n ovember
1962 hebt U hetzelfde criterium at1onge~
legd : n a eraan t e h ebb en h erinnerd, ,!;Ia t
h et feit ger echtelijk w eersta ncl t e bi.eclen
aan een vordering ill b eginsel d e ui toefening v an ~en r echt uitmaakt, beslist U
d at h et feit slechts een Ol).l'echtrnatige
claad word t - en du s een r echtsmir;bq1ik.
v ormt - " indien h et m.et roekeloosh eicl,
boosaa.r digh eid of k wade t rouw gest eld
w orclt n (8) ; h ier ook worclt h et opzetcriterium aan gewend : h et k waadw illig
voornem en of h et oogn1erk om 'te sch a d en .
Immers, h et staat vast , d at ,iiij di e
van zijn r echt gebruik 1uaa kt. en aan een
apd er uit k waaclwilligh eid of m e.t h et
oogm erk om t e schaclen een n a cleel b (lrQkk ent, clat rech t misbruikt. lVIaar · is .. clit
voornem en een v ere1ste voor d e aanwezigh eicl v an r ecb tsmisbruik ? Dit was d e
m enin g v an Bo11necase (9) , Rip ert (1.0) en
Novelles, V, vol. I , nr. 591 ; R. · PiR. so~ ,e;,
A. D E Vru.:E, T m ite cle let ?'esp onsab'ili.le c_ivile
exl·ra-contmctuelle, 193 5 , II, p. 550 eh ·vlg'. i
v-;r, VAN GERVEN, Beginselen van B elgisch
P1·ivaat?·echt , Algem een d eel , 196!1, nr. 70 ,
p . . 184.

; ..
(G) Ned crla n ds Bmgerlijk Wetboek .. On ttcm·p vom· ecn niqttw Btt1'ge1·lijlc Wetboek, opges t elcl door P rof. Mr. E.l\L li'I:EIJERS. T ek st 191)-4,
B oek 1-4, p . 3, a r t . 8 .2 ; T oelic)J.tiug, p.· 29
en v lg.; Mr. J.H. D E BAS1.', H el ontwm·p
jJIJ eijm·s voo1· een niewv B twgerlijk W etboelc,
1956 , p . 37.
(7) A ?'?·. cass., 1958, 595 ; B u ll. en PAsiC.,
1!l58, I , 867.
(8 ) Bull. en PASIC., 196 3, I , 406.
(!J) BAUDRY-L.ACAN'l'INERIE, par J. BONNECASE, III , Supplem ent, nr. 232.
(10) « Abus ou r ela tivite d es droits "' R ev.
C1'it. leg·isl. et jtwisp1·., 1929 , p. 38 en vlg ;

La ?'egle morale dans les obli gations civ-iles,
4 • edit ., nrs. 97 en 102 ; RJPER'r en B OULANGER, T1· . d?·. civil, II, nrs . 96•1 en vlg., Suppl.,
ru•. 970; Repe1·t . Dalloz, 1951 , v 0 .A btts de cl1·oit ,
nr. 13.

-34Esmein (1). De Page lijkt het ook te
menen ; zijn redenering benadert die van
het Hof, in de zoeven vermelde arresten
van 11 april 1958 en 29 november
1962 (2). Hij ziet het misbruik v an een
recht bij degene die daarvan gebruik
maakt met de bedoeling te schaden (3).
Ret misbruiken van de uitoefening van
het recht van eigendom beschouwende,
datgene dat zich het vaakst tot misbruik
leent (4), definieert h:ij bet als h et feit zich
van bet recbt te bedienen, eerder om een
ande1· te benadelen dan om er zelf voordeel
uit te balen (5) . Verwijzende naar h et
karakter van absoluut st~bjectief recbt
van bet recbt van eigendom, schrijft hij,
over de uitoefening van dit r ecbt door de
houder ervan : « S'il lui plait de faire
demolir un mur de son voisin, qui empiete
de quelques centimetres sur son terrain
a lui, il a le ,droit de le faire, quel que
soit le mobile qui le guide et quel que
soit le dommage qui en resulte pour le
voisin negligent ou imprudent. Cela ne
signifie nullement qu'il ne puisse y avoir
abus de droit de la part de ce proprietaire. Ce n'est point parce qu'il n'a
aucune explication a donner qu a nt a
l'usage qu'il fait de son droit, qu'il faille
fermer les yeux sur ses mauvaises intentions eventuelles )) (6).
Deze autew neemt dus een gelijkaardig
geval in beschouwing als datgene dat tot
de vordering v66r de feitengerechten in
de onderhavige zaak aanleiding h eeft
gegeven : het geval van degene die, een
muur bouwende welke ook maar een p aar
centimeters buiten de grenslijn van zijn
erf komt, een wederrechtelijke toeeigening, een inneming van een aan een ander

(1) PLANIOL, Rn>ERT, ESMEIN, T1·. pmt.
d1·. civil j1·., VI, 1953, nr. 575; .AUBRY, RAu
en EBMEIN, D1·. civil j1·., VI, 1951, § 444bis,
8°, p. 457 en vlg.
(2) DE PAGE, in het « Complement » bij
deel V, geeft het criterium van het oogmerk
om te schaden prijs. Hij schrijft: «En d'autres
termes, la notion d'abus de droit nous parait
a pparentee 11 celle cle detom·nement de
pouvoir ( ... ) .Abuser de son droit, c'est s'en
servir d ans un autre interet; c'est employer
un instrument legitime 11 une fin qui ne l'est
pas. Cet a bus s'accompagne generalement de
!'intention de nuire. Aussi avons-nous de:tini
l'abus de droit, dans nos editions precedentes :
se servir de son droit pluti'lt pom· nuire 11
a utrui que pam· en profiter soi-meme. Nous
crayons a ujom·d'hui que !'intention de n1.tire
ne suffit p as 11 caracteriser l' abi1s de droit( ... );
I' intention cle nuire n' est pas toujours .I' objet

toebehorende strook grond begaat (7).
Sprekende van de eigenaar die de afbraak
eist van de zijgevel van een huis welke
aldt~s in geringe mate op zijn grand staat,
terwijl de afbraak aan de bouwer van die
muur een aanzienlijk, met de begane fout
onevenredig nadeel zou berokkenen, critiseert hij h et vonnis d at beslist dat de
eigenaar, door afbraak te eisen, h et recht
dat hij beweerde uit te oefenen van zijn
sociale finaliteit afwendt, en derhalve
van dat recht misbruik maakte (8) . Hij
schrijft : « Qt~elles que soient les circonstances attenuantes relevees par le
juge, elles ne p euvent ( ... ) effacer le fait
illegal de !'usurpation. La decision ( ... )
tend tout simpleroent a excuser les u,surpations dues a des fautes legeres et sans
grand dommage pour le proprietaire ( ... ).
Toute usurpation, si roinime soit-elle,
n'en reste pas mains un eropieteroent sur
le droit d'autrui. Enlever a ce d ernier le
droit de fair·e effacer cet empietement,
!'oblige a se contenter, par exemple, d'u,ne
inderonite ; c'est instaurer une propriete
d'un nouveau genre, dont les limites
seraient floues, dont le titulaire pourrait
etre contraint de se dessaisir par le fait
d'autrui » (9). De Page b esluit dat,
behoudens het 1·echt van de ve1·wee1·de1· te
bewijzen dat de eise1· alleen 1net het oogrne1·k
te schaden heeft gehandeld, h et recht elke
wederrechtelijke , toeeigening af t e weren
absoluut rooet zijn. Hij voegt eraan toe,
dat het bewijs van zulk oogroerk trouwens onmogelijk kan geleverd worden,
aangezien de eiser kan antwoorden dat
de vrijwaring van zijn recht altijd een
recbtroatig en toereikend belang is, ongeacht de gevolgen ervan voor onvoorzichtige derden (10).

principal de l'abus de droit » (nrs. 941 en
941bis).
(3) DE PAGE, V, nr. 893, D, p. 78 3.
(4) H. en L. MAZEAUD en A. TUNC, op. cit.,
ill'. 565.
(5) DE PAGE, V , nr. 941, p. 820: « ( ... )abuser
de son droit, c'est s'en servir pluti'lt potu·
n1.tire a a utrui que pour en profiter soi-meme "·
(6) DE PAGE, V, m·. 893, D, p. 783.
(7) DE PAGE, V, nr. 913, A, 1° : « .Ainsi,
le proprietaire qui batit un mur qui depasse,
ne fut-ce que de quelques centimetr es , la ligne
qui clelimite son fonds, commet une usm·pation, un empietement s1.n· tme bancle de terrain appartenant a autrui ».
(8) DE P AGE, V, nr. 94 1, p. 822 en 823.
(9) DE PAGE eod loc.; zie ook op. cit.,
nr. 913, A, 1°, a, en noot 2.
(10) DE PAGE, eod . loc.
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Deze doctrine blijft, gelijk de HH. 1\'Iazeaud en Tunc schrijven, die van talrijke
arresten welke, de theorie van het misbruik toepassende, vaststellen dat de
veroorzaker van de schade handelde met
het oogmerk daartoe (1).
Ik meen niet, dat men de theorie kan
bijtreden die het misbruik van recht
beperkt tot het voon1emen van de houder
van het recht een ander te schaden, naar
welke stelling wordt verwezen door uw
arresten van ll april 1958 en 29 november 1962 (2), maar dan in gevalle~l waarin
aan het misbruik inderdaad het oogmerk
om te schaden ten grondslag lag. Niettemin client erop te worden gewezen dat
het Hof, in het tweede van deze arresten,
zegt dat de uitoefening van het recht
slechts een onrechtmatige daad wordt
" indien zij met roekeloosheid, boosaardigheid of kwade trouw gesteld wordt ».
Ik denk niet dat U zich h eden nog aldus
zou uitspreken.

***
Ongetwijfeld begaat degene die zijn
recht uitoefent met de bedoeling te schaden een delictuele fout en kan hij, zodoende van zijn r echt misbruik gemaakt
hebbende, worden veroordeeld tot vergoeding van de aldus aan een ander
berokkende schade, met toepassing van
d e artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. Maar rechtsmisbruik is
daartoe niet beperkt ; in het uitoefenen
van een recht kan een misbruik plaatsh ebben, dat quasi-delictuele aansprakelijkheid in het leven roept, buiten ieder
voornemen om te schaden.
De theorie van het misbruik van recht
is, bij aanwezigheid van het voornemen
om te schaden, gelegen op het delictueel
gebied ; zij ligt op het quasi-delictueel
gebied in geval van lichtziJmigheid, onbezorgdheid of onverschilligheid voor de
gevolgen van de uitoefening van het
recht (3).
Ret is een zeer bijzondere verdienste
van de HH. Mazeaurl en Tunc in een
belder daglicht te hebben gesteld, dat
degene die een recbt uitoefent zonder
schadelijk voornemen, mogelijk een quasidelictuele fout kan begaan, en aldus
(1) H. en L. li1:AZEAUD en A. TUNC, op. cit.,
nr. 582, p. 662 : « II n'est pas douteux que
de nombreux arrets qui font application de
la theorie de l' abus relevent !'intention de
nuire de !'auteur du dommage >>. Zie nochtans
J. DABIN en A. LAGASSE, Examen de jurisprudence, Rev. c1·it. jtw. b., 1949, nr. 24, p. 62.
(2) Zie supm, p. 33 en 34.

klaarheid te hebben gebracht in de zozeer
betwiste en zo uiteenlopend gedefinieerde
materie van bet rechtsmisbruik. Ipso
facto hebben zij, naar ik meen voorgoed,
aangetoond dat onhoudbaar zijn de
theorieen welke dit misbruik vastleggen
op een " gereserveerd » gebied.
·
Ik kan mij bet genoegen niet ontzeggen, hier de enkele inleidende regels te
lezen welke deze auteurs wijden aan h et
begrip van het misbruik in de uitoefening
van een recht en aan de quasi-delictnele
aansprakelijkheid : " Peut-il y avoir abus
d'un droit? Peut-on engager sa responsabilite quand on exerce un droit ? La
question doit etre resoh,e simplement par
l 'application de la definition de la faute :
celui qui exerce un droit avec le desir de
causer un dommage commet une faute
delictuelle ; celui qui, sans intention
mechante, se cmnporte, en exergant un
droit, autrement que ne l'aurait fait un
individu a vise, avec imprudence ou negligence, commet une faute quasi-delictuelle; dans les deux cas, sa responsabilite se trouve engagee. En un mot, que
le domn1.age soit cause par l 'exercice ou
en dehors de l'exercice d 'un droit, la
solution est la meme : il y a toujours lieu
de rechercher s'il y a faute et, des qu'il y a
faute, de condamner l'auteur du dammage a reparation )) (4).
En zij vervolgen : " L'exercice d'un
droit n'empeche nullement !'application
du critere de la faute. ( ... ) Nul ne limite
le domaine de la faute a l 'intention de
nuire, a la faute delictuelle. Pourquoi en
serait-il autr ement lorsque l'auteur du
dommage a exerce un droit defini et, p ar
exemple, commis 1me faute dans l'utilisation de son droit de propriete? Toute
action de l'homme est susceptible d'etre
imprudente ou negligente; pourquoi imprudence ou negligence echapperaientelles a la responsabilite du fait que leur
auteur agissait dans l'exercice d'un droit?
Rien ne justifie la creation d'un pareil
terrain reserve» (5). En verder: "La faute
quasi-delictuelle est une erreur de conduite, que ne commettrait pas un individu
avise place dans les memes circonstances ( ... ). Cette erreur de conduite peut
etre cmumise meme par celui qui exerce
un droit (6); pour qu'il en soit ainsi,
(3) Raadpl. H. en L. l\'[AZEAUD en A. TuNC,
op. cit., nr. 547, p. 640.
(4) H. en L. 1\iAZEA.UD en A. TUNC, op. cit.,
Zoe. cit.

(5) en (6) H. en L.

lliAZEAUD

en A.

TUNC.,

T1·aite th. et jn·at. de la 1·es1'. civ . delict . .et
contmct., 1965, nrs. 576 en 579.
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il suffit, comme l'l§criv aieJJ.t Colin et
Capitant, qu'o.n « puisse relever dans
sa conduite !'absence des precautions que
la prudence d'un homme attentif et diligent lui amait inspirees » » (1).
De H. Dalcq ziet evewnin een verschil
tussen de schade die iemand aan een
ander beroldmnt door het uitoefenen va~l
de rechten waarvan hij de houcler is, en
de schade die uit de aquiliaa nse font
voortvloeit. Wie de grenzen, aan de uitoefening van een recht gesteld, overschrijdt, begaat een aquiliaanse fout.
De uitoefening van ee~l recht staa.t de
aanwending van het a.lgemeen criterium.
van de fout niet in de weg. Het rechtsmisbruik is enkel een toepassing van de
artikelen 1382 en 1383 van het Bmgerlijk
W et boek. Het werkelijke criterium van
het rechtsmisbruik is dus gelegen in het
begTip van de aquiliaanse font (2).
Aan het rechtsmisbruik beantwoorclt
het a.lgemeen criterium van de font (3) .
U hebt de theorie van de font toegepast
op het rechtsmisbruik in het geval van
roekeloze i~lstelling van een rechtsvordering, dit wil zeggen, zoals U hebt gezegd,
onder voorwaarden « clie een lichtvaanligheicl laten blijlcen waa?'VOO?' ellce voorzichtige en beclachtzame mens zich zou gehoecl
hebben >> (4). Zodoende plaatste U zich op
het terrein van de font. U hebt niet geaarzeld, in uw arrest van 15 m.ei 1941 en herhaaldelijk sedertclien in dezelfde
stof- de artikelen 1382 en 1383 van h et
Bmgerlijk W etboek toe te passen, waar
U zegt dat « de onder deze voorwaarden
ingestelde vordering ( ... ) het karakter
van een onrechtmatige daad aanneemt
welke, ove1·eenlcomstig het gemeen ?'echt,
voor hem die ze verricht de verplichting
met zich brengt de schadebr engende ge(1) COLIN et CAPITANT par JULLIOT DE LA
l\{ORANDIERE, II, 1953, lll'. 825.
(2) R. DALCQ, T1·. de la 1·esp . civile, Novell es ,
V , vol. I, 1967, nrs. 558, 562, 599; W . VAN
GERVEN, op. cit. , nr. 69.
(3 ) CH. BEUDAN'l', par R. RoDIERE, Cott?'s
dr. civil j1·. , IXbis , nrs . 1180, 1437; COLIN
et CAPI'l'ANT par JULLIOT DE LA l.VIORANDIERE,
T1·. d1·. civ., II, 8• ecllloion, nrs. 195 en 325 .
(4) en (5) Ca.ss., 15 m ei 1941 {BttZZ. en PASIC.,
1 941, I, 192); 27 october 1050 (A1'1·. cass.,
1951, 82; Bttll. en PAsiC., 1951, I, 101);
22 maart 1956 (A1ry•, cass., 1956, 607 ; Bull.
en PAsiC., 1956, I, 777); 13 april 1967 (A1'1'.
cass., 1967, 981; Bull. en PASIC., 1967, I, 954);
zie ook : cass. fr . civ., 18 november 1946
( G.P., 1947, I , 40); cass. fr . civ., 10 october
1968 (D. -S., 1969, 1 65).

volgen ervan te vergoeden », en U besluit
dat h ij d ie aldus handelt « cle grenzen
ove1·sclwijclt van het aan eenieder toekomende ?'echt op te treden in r echte » (5) .
Hetzelfde geldt voor he(; verzet tege~l de
r echtsvordering ( 6).
De wet erkent het recht d e vordering
voor de r echter in te stelle~l. Ingeval clit
recht wordt uitgeoefend met de in het
arrest omschreven lichtvaardigheid, begaat de uitoefenaar een onrechtmatige
daad. Hij m.aakt m isbruik van het recht
voor de rechter te treden of zich te verzetten tegen de r echtsvordering, en zal
gehouden zijn to(; vergoecling van de door
zijn schuld veroorzaa.kte schade (7) .
Het arrest gee£(; aa~l het misbruik van
recht de juiste juridische omschrijving.
Misbruik van recht is een bijzondere toepassi~lg van het leerstuk der onrechtm atige d aad .
Behoen er te worden herinnerd, tenslotte, aan de fina.liteitstheorie van h et
misbruik van r echt, welke werd ontwikkeld door J osserand en waarbij het Hof
zich li jkt; te hebbe~l aangesloten waar het
in zijn arrest van 16 november 1961 m el ding maakt van de verplichting « ?w1·maal
van zijn zaak h et genot te hebben » (8)?
« L'abus consiste ( ... ) dans Je del;otrrnement d'un droit par rapport a sa destination, a sa mission sociale; ( ... ) ce qu 'il
faut decider, c'est s'il (de houder van het
recht) a u se de son droit conformement a
l'esprit de l'i~lstitution, c'est-a-dire potU'
la sauvegarde de ses interets legitimes,
ou s'il ne lui a pas fait subir u.ne deviation,
s 'i l ne l'a pas fausse . ( .. . ) En· resume, la
faute non-intentiomlelle est prise en
consideration dans la mesure oi:t elle
denonce la deviation c1 'un droit par rap port a sa finalite » (9); « l'acte abusif est
(G) Cass., 29 novemb er 1962 (Bull. en
PASIC., 1963, I, 406); zie ook : cass. fr . civ. ,
25 januari 1938 (D.H ., 1938, 179); cass. fr.
civ. , 14 november 1938 (D.H ., 1930, 34).
(7) Over h et m isbruik in de uitoefening van
de vordering in rechte en in het aanwenclen
van de r echtsplegingsmicldelen, zie H. en
L. MAzEAUD en A . TUNC , O)J. cit ., ru·. 566,
p. 653, en vooral nr. 591, p. 678 tot 682, en
cle aangehaal cle autoriteiten. Raaclpl. ook
MIGNON, « Les instances actives et passives
et la theorie cle l 'abus de droit "• D., 1949,
Clu·on., p. 183 .
(8) Zie ook : cass., 16 november 1961 (An·.
cass ., 1962 , 269; Bttll. en PASIC., 1962 , I, 332).
(9) L. JossERA ND, De l'esp1·it des cl?·oits,
1939, nrs. 285 en 286 .
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a son esprit et a sa fina.lite )) (1). .
UitoefeniJ.1.g van rechten m ag aileen
plaatshebben indian zij wegens een rechtmatig b elang nodig is . H ij die, bij h et
gebruili:en va~l. zijn recht, handelt uit
andere beweegredenen dan die welke het
bestaan ervan wettigen, of die het instituut van zij~1. normale bestemming afwendt, misbru ikt dat recht.
Deze them·ie, die De Page in zij~1. laatste
druk heeft aangenmuen (2), is verwant
met de afwending van macht in h et
bestuursrecht : het recht worclt afgewend
van zijn voorwerp en van de doelen
waartoe h et aan de houder wordt toegekend. Deze blijft binnen de schijnbare
grenzen van zijn recht, m aar hij oefent
h et uit tegen de maatschappelijke bestermuing ervan in, het doel miskennende
waarvoor de wetgever het gedefinieerd
h eeft (3).
D eze opvatting van het misbruik van
r echt wordt gecritiseerd door de H. De
B ersaques, wegens h et onduidelijk kara.kter van het fin aliteitscriteritrm. T er echt
schrijft deze au tettr, dat het vaak zeer
moeilijk is juist te b epalen welk doel de
wetgever een recht heeft toegekend, en
dat het kan gebeuren dat dit doel trouwens niet meer strookt m et de huidige
sociale behoeften (4). De HH. Mazeaud
en Ttmc betwisten eveneens h et m·iter imu , wa~meer h et misbruik van recht op
het gebicd van de quasi-delictuele fout
gelegen is (5). Daa.r entegen dtul.]d d eze
opvatting mij juist, waar h et m isbruik berust in het uitoefenen van het rech t n:tet
het voornemen schacle te berokkenen ;
het staat buiten ki jf dat geen enkel recht
tot d oel heeft een ander te schaden.

***
R et misbruik van r echt voldoet dus
aan het algemee~l. criterium van de fou t.

Volstaat deze conclusie ? Zou het n iet
geboden zijn de redenering vo.ort te zetten, en zich af te vragen wannee1· e1·, in de
uitoefening van een recht, een fout wordt
begaan ? T elkens als de rechter voor een
beweerd r ech tsmisbruik heeft gestaan,
heeft h ij dit ondernomen, met goed of
minder goed gevolg.
Is het geuoeg h et misbn~ik van een
recht te bepalen door de vaststelling dat,
in de uitoefening ervan, de hou der zich
gedragen h eeft « met een lichtvaardigheid
waarvoor elke voorzichtige en bedachtzaaue mens zich zou. gehoed h ebben "?
Deze vaststelling beantwoordt gewis aan
het b egrip van de quasi-delictuele fou.t,
die aldus door de rechter wettig ger echtvaardigd wordt. Maar zij hceft een algemene draa.gwij d te en zou. ook alle
aquiliaanse fouten r echtvaardigen . Voorkomt zij , enerzijds, h et gevaar van een
overclreven subj ectivisme en, anderzijds,
maakt zij h et toezicht van het Hof ten
valle mogelijk? Ik vrees van niet.
Professor Van Gerven, in het hoofclstuk
van zijn " Beginselen van Belgisch Privaatrecht " dat gew.ijd is aan de studie
va~l. het « Misbruik vail. r echt bij de uitoefening van subjectieve rechten st1·icto
sensu " (6), maakt gewag van de "pogingen om genoemde algemene regel nader
te concretiseren " (7). Deze inspanning
van het juridisch denken tot grotere
preciesheid in h et onderzoek naar de
fout, m.oet toelaten de wettigheid van de
decluctie van de rechter op een bij zonder
kies gebied van de aansprakelijkheid te
toetsen . Dit werk om de schuld, d ie de
vornl. van een r echtsmisbruik aanneen1.t,
nader te b epalen, h eeft thans in ruime
m ate zijn doel bereikt (8) .
In dit opzicht blijft liet arrest , door h et
Hof op 12 juli 1917 geweze.n (9), van
groat belang . De eigenaar van een handelszaak, waarvan de lichtreclame verborgen was achter die welke was aange-

(1) L. JossERAND, op. cit., nr. 202.

DE PAGE heeft zich aangesloten bij clit
.finaliteits criterium van cle uitoefening van de
rechten, met prij sgeving van het criterium
van bet enkele voornemen te schaden (T1·aiie,
I, 3• d.ruk, 1962 , p. 163 en « Complement , bij
d. V, nrs. 941 en 942; zie sup?·ct, p. 34 en 35) .
(3) L. JossERAND, op . c-it., nr. 292; zie ook
COLIN en CAPITANT, OJJ. cit., II, 195 9, nr. 1110.
(4) A. DE BERSAQUES, op . cit. , 1953 , nr. 22,
p. 286 : " Il est souvent fort malaise de determiner a quelle fin exacte le legislateur a
reconnu un droit et cette fin peut cl'ailletu'?
ne plus correspondre a.ux necessites sociales
actuelles "· Zie ook J . DABIN en A. LAGASSE,
(2)

Examen cle jurisprudence, Rev. m·it . i><?', b.,
1963, nr. 24, p. 277.
(5) H . en L. :M:AZEAUD en A. TUNC, op . cit.,
m•s. 572 tot 574. Ook COLIN en CAPITAN~'
maken reserves bij de fina.liteitstheorie -,
« Stu• l'abus de droit "' Rev. t1·im. d1·. civ .,
1928, p. 375.
(13) 0JJ. cit., p. 179 tot 196 .
(7) Op. cit ., p. 181 en 182 .
(8) Voor de recente rechtspraak zie: F. VAN
NESTE, lvfisb?·uilc van ?'echt, A .P .R., 1967,
p . 339 en vlg.
(9) Cass ., 12 juli 191 7 (Bttll . en PAsrc.,
1918, I, 65).
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U h ebt gelijkaardige bewoordingen gebracht door de eigenaar van een handelszaak van dezelfde aard, die in de buurt bezigd in uw arrest vau. 16 uovember
1961 (2), nate hebben gezegd dat « artivan de zijne la.g, had deze gedaagd, op
grondslag van artikel 1382 van het Bur- kel 544 van het Burgerlijk Wetboek, dat
gerlijk Wetboek, tot vergoeding van. het niet kan afgezonderd worden van andere
door hem geleden nadeel ; hij vorderde bepalingen, zoals de artikelen 552, 651
verwijdering van de lichtreclame, ex1 een en 661, welke het aanvullen, aan de eigeveroordeling tot schadevergoeding. In naar slechts het recht toekent 11ormaal
feit e maakte niets het mogelijk aan te van de zaak het genot te hebben en er
nemen dat er bij h et aanbrengen van de over te beschikken ». Ret misbruik is,
lichtreclame, gehandeld was met een zonder nut voor zichzelve, onder verkwaadwillig voornmnen of een oogmerk scheidene manieren om zijn recht uit te
oefenen diegene te kiezen die voor een
om te schaden (1).
Na erop te hebben gewezen dat de ander schadelijk of de schadelijkste is ;
eigenaar van de lichtreclame, waarvan
hij die aldus van zijn recht misbruik
de verwijdering gevorderd werd, het recht maakt begaat een quasi-delictuele fout
had op de meest volstrekte wijze van zijn waarvoor hij vergoeding verschuldigd is .
goed het genot te hebben en daarover te
Kwaadwilligheid of het voornemen te
schaden zijn niet vereist voor de aanwebeschikken, mits hij daarvan geen gebruik maakte dat strijdig was met de zigheid van rechtsmisbruik (3); de keuze,
wetten of met de verordeningen, aldus zonder nut voor zichzelve, van een oplosnaar artikel 544 van het Bm·gerlijk Wetsing die voor een ander schadelijk is, uit
boek verwijzende, constateert het Rof,
n alatigheid, lichtvaardigheid of onverdat het die eigenaar mogelijk was voor schilligheid, en terwijl er andere minder
zijn reclame andere im·ichtingen te vinof niet schadelijke oplossingen bestaan,
den, die de licht:reclame van de naburige - is een rechtsmisbruik (4).
eigenaar niet zouden hebben geschaad.
Hij die van een recht gebruik maakt
Ret neemt aan dat wettig was de aan zijn moet acht slaan op de toestand van
toezicht voorgelegde beslissing, die het
degene die de gevolgen van de uitoefening
feit " misbntik » had geheten en had van dat recht ondergaat. Hij mag, bij
gezegd dat het niet kan worden bed eze uitoefening, eeu ander niet schaden
schouwd dan als een schttld in de zin van zonder nut voor zichzelve. Met andere
artikel 1382 van het Burgerlijk vVetboek, woorden, niemand mag zijn recht geals een oncigenlijlc misd1·ijj, dat de eis tot bruiken op een wijze die schadelijk is
vergoeding wettigt. Ret Rof beslist dat voor een ander, zonder een merkelijk nut
de handelingen van degene die de be- voor zichzelve. Schaden om niets, ongetwiste lichtreclame had aangebracht twijfeld niet opzettelijk, maar zo11der
zijnerzijds een 1m:sb1·u-ilc van zijn 1'echten voordeel, zonder tegenprestatie, is laakals eigenam· en dienvolgens een onncht- baar, schrijft Josserand (5). En hij voegt
matige daad in zich sluiten. Ret zegt waar eraan toe : dit doet b.v. een eigenaar die,
het misbruik ligt : het eigendom heeft de keuze hebbende onder verscheidene
zijn grenzen ; onder verscheidene manie- manieren om zijn recht uit te oefenen,
ren een recht uit te oefenen met hetde voorkeur geeft,_ zonder daaruit een
zelfde nut, is het ~1iet geoorloofd die persoonlijk voordeel te halen, aan de
manier te kiezen welke voor een ander wijze van uitvoering welke voor zijn
schadelijk zal zijn.
omgeving de ongtmstigste is. Zodoende
begaat hij een font (6).
(1) Voor een volledigere beschrijving van
de feiten, zie : W. VAN GERVEN, Beginselen
van Belgisch Privaat1·echt, Alg. deel, 1969,
p. 186 en 187.
(2) Cass., 16 november 1061 (A1~·. cass.,
1062, 269, en de referenties gegeven in noot 2
op p. 270; Bttll. en PASIC., 1962, I, 332 en
noot 4).
(3) H. en L. 1f1AZEAUD en L. TuNC, op. cit.,
nr. 576.
( 4) Raadpl. A. DE BERSAQUES, op. cit.,
1953, p. 270 en vlg., inz. 276 en 286. R.aadpL
ook het verslag, in de Kamer van Volksvertegenwoordigers namens cle Commissie voor

tewerkstelling en arbeid uitgebracht over het
wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving
betreffende de arbeidsovereenkomsten, neergelegd op 21 mei 1969 ( Ged1·. st. Kamer, zitt.
1968-1969, 270, nr. 7, p. 41, 42 en 46). Dit
ontwerp is de wet van 21 november 1969
(B.S., 9 janua.ri 1970) geworden.
(5) en (6) L. JossERAND, De l'esp1·it des

d1·oits et de lett?' 1·elativite. ThBo,.ie dite de
l'abus des d·roits, 1939, ru·s. 283, 289 en 300 :
" ( ... ) clans de tres nombreux cas, en effet,
l a faute commise par le titulaire consiste a
avoir utilise son droit, de fa9on clommageable

-!

-39Redelijkerwijze moet worden aangenomen dat er een, rechtsmisbruik opleverende, fout wordt begaan waar hij die dat
recht uitoefent er geen b elang bij heeft
het op die marrier uit t e oefenen, doch
tevens in h et geval dat de uitoefening
slechts een gering nut voor de houder
biedt (1).
Het zou niet opgaan h et begrip van
rechtsmisbruik te bestuderen, zonder in
herinnering te brengen dat r aadsheer
De Bersaques, professor aan de Universiteit te Brussel, in een aan h et rechtsmisbruik gewijde, zeer merkwaardige studie (2), die hij een paar jaren later tot het
rechtsmisbruik op h et stuk van contracten h eeft uitgebreid (3), als criterium van
het misbruik heeft voorgesteld h et uitoefenen van h et recht op zulke wijze dat
het voordeel dat daaruit wordt gehaald
buiten iedere verhouding is tot d e schade
die er voor een ander uit voortvloeit.
Ongetwijfeld wordt deze wanverhouding
soeverein b eoordeeld door de feitenrechter, maar moet men zich niet afvragen of
de- noodzakelijk geheel betrekkelijkebeoordeling van de « proportionaliteit " in
het criterium geen gegeven brengt dat
bezwaarlijkna der kan worden bepaald (4).
Volstaat het niet dat de twee elementen, bepaald door uw jurisprudentia het ontbreken van belang en de keuze

van de schadelijke oplossing - verenigd
zijn om de font t e k enmerken ?
D eze doctrines, die slechts door een
nuance van elkaar zijn gescheiden, beroepen zich alleb ei, zoals men ziet, op de
maatschappelijke moraal welke vastgelegd is in een beginsel van solidariteit (5).
Hij die zijn recht uitoefent mag niet
onverschillig zijn voor de gevolgen van
dat r echt bij a nderen. D abin schrijft :
« Il est immoral d 'u ser d'un droit ( ... )en
ne p ensant qu'a soi-meme, sans aucun
egard pour a utrui; ( ... ) les droits doivent
etre exerces dans till esprit de sociabilite
humaine et de civilisation, impliquant le
resp ect des p ersonnes que cet exercice
peut toucher, directement oti. indirectem ent " (6). Het acht slaan op andermans
belang in d e uitoefening van een r echt
door de houder ervan heeft in het r echtsmisbruik een criterium inge voerd dat m et
de sociale evolutie van het r echt
strookt (7). Dit criterium is weerspiegeld
in h et begrip zelve van de schuld. De
doctrine evolueert, onder de invloed van
de imperatieven der maatschappelijke
solidariteit, naar de verplichting, voor
hem die zijn recht uitoefent , meer voorzichtigheid en meer bezorgdheid aan de
dag te leggen jegens de anderen, op
straffe zijn recht te misbruiken (8) . Het
r echt m ag geen anti-sociale h andelwijze
bekrachtigen. Deze evolutie, zoals men

pour autrui, sans in teret appreciable pour
lui-meme ; il a nui pour rien non p as intentionnellement sans doute, mais sans avantage,
sans contrepartie, de telle sorte que -l'acte
par lui accompli est economiquement mauvais
et reprehensible ; c'est, par exemple, un propriet a ire qui( ... ), ayant le choix entre plusieurs
manieres d 'exer cer son droit, opte, sans en
retirer un avantage personnel, pour l e mode
d'execution le plus defavorable a son entourage . En se comportant ainsi, il commet une
faute "· Zie ook : H. en L. MAZEAUD en
.A.. TUNC , op. cit., I, nr. 269 ; .A.. DE BERSAQUES, op. cit., 1953, inz. p. 275.
{1) H. en L. MAZEAUD en .A.. TUNC, op. cit.,
nr. 569, p. 655.
{2) .A.. DE BERSAQUES, noot onder Gent,
20 november 1950 , Rev . c1·it. jtt1". b., 1953,
p. 270 en vlg., inz. p. 272, 273, 285, 286 en
287: Zie ook H. SoL US, Rev. t1·im. d1·. civ.,
1940, p. 612 ; E.l\i. MEIJERS, « l\iisbruik van
recht », Ann. d1·. sc. 21ol., V, p. 717.
(3) .A.. D E BERSAQUES, n oot onder Lui!<,
14 februari 1964, Rev. c1·it. jw·. belge, 1969,
1'· 501 en v lg .
(4) Men heeft erop gewezen dat de omva.n g
van de door een daad ver oorzaakte schad e
geen maa.tstaf voor de onregelmatigheid van

die daad kan zijn (zie R. DALCQ, op. cit.,
nr. 593). De schade is h et gevolg van de fout;
zij wordt beoordeeld om de vergoeding te
bepalen en t e r amen.
(5) H. ber. Brussel, 6 mei 1950, PAsiC., 1950,
II, 91. Zie ook o.m. : F. BAERT, « D e goede
trouw bij de uitvoering van overeenkomsten , ,
R. W., 1956-1957, kol. 49 6, 499, 500;
G. ScHRANS, Preadvies ovm· p1·econtJ·actuele
ve1'houdi ngen naa1· Belgisch 1·echt , Vereniging
voor de vergelijkende studie van het recht
van Belgie en Nederland, p. 11 en vlg., 33
en vlg; W. VAN GERVEN, Beginselen van
Belgisch P1·ivaatJ·echt, Algemeen deel, 1969 ,
nr. 63, p. 164, nr. 70 B, p. 185, 188 en v lg.
(6) J. DABIN, Le d1·oit subjectif, 1952, p. 297
en 29 8.
{7) Raadpl. w·. VAN GERVEN, Beginselen
van Belgisch p1·ivaat1·echt, Alg. deel., 1969,
nr. 70, p . 1 87 en v lg. Zie ook VmuJEAN,
Rev. t1·im. d1·. civ ., 1966 , p. 419; A. DE BERSAQUES, op. cit., 1969, p. 461 tot 465.
(8) Zie « Propos sur le texte de la loi et les
principes gem\raux du droit "• rede uitgesproken op d e plechtige zitting van h et Hof, d e
1 • september 1970, B ull., 1970, inz. p. 96 en
v lg., en J.T. , 1970, p. 557 en v lg. , inz. p.
587 tot 590.
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ziet, heeft weerklank gevonden in uw
jmisprudentie.

* * *
De rechtsleer is verdeel d wat de wijze
van vergoeding betreft, waaromtrent de
wet niets zegt, en wat de macht van de
rechter om ze te bevelen aangaat.
1° Savatier is van o01·deel dat de wij ze
van vergoeding beh oort tot het soeverein
gebied van de rech ter, die vrij is te kiezen
tussen vergoecling in specie, inclien deze
mogelijk is, en een equivalente vergoecting in geld ( 1). Maar hij stelt het funclamentele verschil in het licht tussen de
vordering tot vergoecling van de schade,
geleden wegens ee~1. onrechtmatige daad,
en de vorclering tot herstel van bet geschw<den recht. " Cette liber te (du juge)
cesserait s'il ne s'agissait pas chme nipcw·cttion, mais seu lement de faire di spamU1·e
tm etat de choses illicite , (2). Hetzelfcle
onderscheicl wordt gemaakt door Ripert
en Boulanger : wanueer er een recht is
geschonden, wat het geval is bij inneming
van een_ anders goed, strekt de gelaste
maatregel tot het in acht nemen van het
geschonden recht. " :j:.,'action qui est alors
intentee n'est pas seulement une action
en dommages-interets pour le donunage
subi, elle tend a la protection du droit
pour l'avenir, et suppose !'existence d'un
droit subjectif qui a ete viole " (3). In dit
geval kan de rechter geen keu ze hebben :
hij beveelt, indien zulks mogelijk is
en gevraagd worclt het herstel in
co1w1·eto.

meer gen u anceerd. Volgens hem, " onder
voor behoud van ( ... ) de beperking van
de· mogelijkheid om in elk geval een
herstel in specifieke vorm te bevelen of
ten uitvoer te cloen leggen, blijft de rechter in p ·r incipe v1·ij, - nu de wet hem
niets voorsclu·ijft, - om het best passend
he1·stel te kiezen " (4).
" Vermits h et herstel primair in specifieke vorm, d .w.z. aan de am·d van de
schade aangepaste V01''1n, client te geschieden, h eeft de benadeelde ongetwijfeld het
recht een sch adeloosstelling in specifieke
vorm te eisen. Evenwel zal cle 1·echte1· dit
mogen weige1·en, mits zijn beslissing clienaangaande gemotiveercl z ij. De rechter
mag zeljs ambtshctlve de aanl va,n de gevordenle schadeloosstelling wijzigen " (5).
Dit betekent 11iet dat de regel een
eigenlijk herstel in natunt is, " maar wel
de schadeloosstelling in speci(ieke vo1·m,
d.w.z. on1 het even hoe, 1naar actn de am·d
vctn de sclwcle actngeJJCt,st " ( .. . ). " Er mag
dan ook vooropgestel d worden dat de
schadeloosstelling pTimcti1' in specifielce
vo1'1n, d.w.z . in een aan de eigen aard der
schade aangepaste vorm client te geschieden. Dit betekent dat steeds het
meest aangepaste herstel client gekoze~1.
te worden, van welke aarcl of vorm dit
ook zij » (6).
De rechter is vrij, maar allee1< in de
keu ze van de vergoecling die het best
aangepast is aan de schade.

2° De doctrine van professor .Jan
Rouse, die insgelijks meent dat de rechter
vrij is in de keuze van de vergoeding, is

3° Voor de overheersende doctrine, is
het beginsel nog steeds dat van vergoe ding in na,tunt : de rech ter veroorcleelt de
aansprakelijke persoo1< on1 de zaken te
herstellen zoals zij v66r het ontstaan van
de schacle waren, indien clit herstel mogel ijk is en gevorderd wordt (7), behoudens

(1) R. SAVATIER, op. cit ., nrs. 597 en 616;
A. KLUYSKENS, De Ve-rbintenissen, 1048,
nr. 375ter. l=taaclpl. A . DE BERSAQUES, op.
cit., 1953, p. 2713, nr. 8; cass. fr . civ., 25 juli
1922 (J. C. P., 1923, J. III en cle noot;
D . H., 1922, I, 154 en cle noot 1); raaclpl.
cass. fr. civ., 19 juni 1934 (S., 1935, I, 51 en
cle noot 2).
(2) SAVATIER, OjJ. c·it., II, 1951, nr. 507.
(3) G. RIPERT en J. BOULANGER, T1•. d1·.
c·iv., II, 1957, nr. 1137, p. 437.
(4) Schade en schadeloosstelling. Vorm van
de schacleloosstelling : gelclelijk of in specifieke
vot·m, A .P .R., nr. 289, p. 253.
(5) Eocl. Zoe., nr. 290.
(6) Eod. lac ., nr . 278 . Zie ook op . cit.,
nrs . 238, 239 en 240, en van dezelfcle auteur :
Aanspntalc op schadeloosstelz.ing ttit om·echtmalige daad, 1954, nr. 417, p. 293 en 294.

{7) AUBRY et RAu, par ESnilliN, D1·. civ. fr.,
VI, 1951, p. 500; COLIN et CAPITru'IT, par
JULTJIO'l' DE LA MoRANDIERE, II, 1950, nr. 888;
H. en L . MAZEAUD en A. TUNC, op. cit., III,
5• edit., nrs. 2304 en 2306 ; BEUDANT par
RoDIERE, op. cit., IXb-is, nrs. 1637Ms en v lg.;
R.. RonillRE, Ln 1·esponsabil-ile civile, 1952,
nrs . 1556 en vlg. R.aadpl. PLANIOL et R.IPER'r,
par EsnmiN, D1·. civ. fr ., VI, 1952, nr. 680;
J. CARBONNillR, D1·oit civil, II, p. 503 en vlg.
en 677 en vlg. ; R . DEniOGUE, T1·. des obli'gat·ions, IV, 1924, nr . 494 bis ; raadpl. ook
DE PAGE, II, 1964, ur. 1026, A, p. 1067 en
1068; maar zie ook nr. 1024, p . 984 en 1068,
C, laatste aliuea, p. 1069.
PmsoN en DE VILLE, Tutite cle la 1'esponsabiz.ite c·ivile exl7·a-contmctuelle, 1935, I,
nr. 223; J. DABIN, noot onder cass., 14 juni
1968, Rev . crit . jtw . b., 1968, p . 3!10 en vlg.,
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toekenning van een vergoeding wegens
genotsderving of ondergane stoornis.
Deze oplossing is logisch : alleen. op deze
manier wordt aan de door de onrechtmatige daad gelaedeerde a lgehele voldoening geschonken; zij valt af te leiden
uit h et woord « vergoeden » (Burgerlijk
W etboek, art. 1382 ).

* **

Uit de r edenen waarop de b eslissing
v an het b estrede~l v onnis nwt de afbraak
te weiger en van de muln' waarover de
b etwisting loopt, n l. d at eiser geen rechtm atig b elang erbij h eeft de afbraak van
deze muur te verlangen, en d at d e schacle
welk e verweerders zouden lijden bij de
afbraak buiten alle verhouding is tot h et
voordeel d at eiser er k an bij h ebben,
client afgeleid te worden dat h et h erstel
van eisers goed in zijn vorige staa.t een
misbruik v an h et eigendomsrecht zou
uitmaken. H erstel bij wege van afbraak
van een gedeelte van verweerders gebouw
is d erhalve niet geoorloofd . Onwettig zou
de b eslissing van de rechter zijn, die in
dergelijk geval deze afbraak zou b evelen.
Professor Jan Ro~1.se is, meen ik, de
enige auteur die zinspeelt op d it geval van
onmogelijkheid om h et h erstel in specie
tot stand t e brengen. Hij schrijft : «Aldus
zou d e r echter een schadeloosstelling in
·sp ecifiek e vorm kunnen weigeren, wanneer zij al te zwaar zou wegen op d e aangesprokene terwijl de benadeelde degelijk
schadeloos gestelcl zou zijn door een geldelijke vergoeding, en hij derhalve geen
enkel r echtmatig belang zou kunnen laten
gelden dat opweegt tegen d e bevrijding
van zijn schuldenaar op minder zwa.re
wijze . Ook zal de r echter, in d ergelijk
geval de voorkeur moeten geven, aan
geldelijk h erstel » (1).
Met te bouwen op de gro~ld van eiser,
h eeft de r echtsvoorganger van v erweerd ers door zijn schuld a.an eiser schade
veroorzaakt. Hij is dus voor zijn onrechtmatige claad vergoeding verschuldigcl.
Maa r is d it in werkelijkheid de juridische
inz. p . 392 ; DABI N en LAGASSE, Examen d e
jurispr., ibid., 1952, nr. 57, p . 96; A . DALCQ,
Novelles, V, vol. II, nrs. 4154; J . LBIPE NS
en J. VAN DAMlllE, Rev . crit. jw·. b. , 1956,
p. 226, nr. 49 ; R . D EKKERS, noot onder cass.,
29 mei 1959, Rev. crit. jw . b., 1960, p. 34 en
vlg. , inz. nrs . 12 en 14, p. 38 en 39 ; L. SmiUER1\IANS, Overzicbt van recbtspraak, T.P .R.,
1969, p. 84, nr. 13.
Cass ., 8 mei 1952 en d e conclusie van
. dhr. procureur-generaal H ayoit de Termi<:ourt, toen eerste advocaat-generaal (Bull.

grondslag v an eisers vorclering? Of a lthans de enige grondslag ? vVas eisers
vordering er een tot aansprakelijkbevincling? Gewis niet primair. D e rechtsvoorganger van verweerders h eefb grond van
eiser in genomen; hij do et a.fbr euk aan
diens eigendomsrecht; op dit rech t is h et
d at eiser zijn vordering steunt. Het gaat
niet om d e b urgerrechtelijke aansp rak e lijkheid en om de vergoedi ~1 g van h e t
geleden nadeel, doch om het h eratellen
van ei!?er in zijn recht, en dus om h et
opgeven v an een inn emin g van andermans goed. D e vergoeding van d e sch ade,
geleden door d e schuld van de r ech tsvoorganger van verweerders, blijkt in dit
geval slechts bijkomstig, m erkt Savatier
terecht op (2 ).
Er moet in begix1sel een ein de gemaa.kt
worden aan d e onwettige toesta.n d. Maar
voorts moet de schade vergoed worden
die door de handelinge~'l van de r echtsvoorga~lger van verweerders werd veroorzaakt.

***
D eze oplossing kon door de Rechtb ank
te Oudenaarde niet in aanmerking worden genomen : het h erstellen van d e zaken
i~l hun v roeger e staat vergde noodza.kelijk
het afbreken van h et gedeelte van de
mum·· dat i~1.gelijfd was in h et door de
r echtsvoorganger van verweerders opgerichte gebouw, hetwelk t en dele op h et
goed van eiser stond. Deze afbraak zou,
volgens de vaststellingen van de rechter,
geen rechtmatig b elang vertonen voor
eiser en zou aan verweerders een buitenmatige schade berokken en . Dit zijn elem enten welk e een r ech tsmisbruik kunnen
opleveren .
·
De rechter mag geen maatregelen
bevelen well~e, indien zij door een p a rtij
werden getroffen, een Ol'lrechtmatige daad
zouden zijn. Hij heeft de plicht gerechtelijke b esch erming voor h et misbruike~l
v an een recht te weigeren.
Bij ontstentenis van afbraak kon de
rechter, in de eigenlijke zi~l van het
en PASIC., 1952, I, 570; A1'1'. cass., 1952 ,
p . 499). Raadpl. cass., 27 apl'il 1062 (Bt<ll.
en PASIC., 1962, I, 938).
Cass. fr. civ., 19 februari 1941 ( G.P., 1941 ,
I, 567); 10 april 1948 (D., 1948, J., 421 en de
noot l't. LENOAN ); H jnni 19,18 (G .P., 1948,
II, 69).
( 1) J. RoNSE, Schade en schacleloosslelling
(om·echtmatige daad) , in A.P.R., nr. 291,
p. 254.
(2) R. SAVATIER, T 1·aite de la ?'esponsabilite
civile, II, 1951, nrs. 594 en 595 .
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over de vergoeding van het geleden nadeel, en een veroordeling tot sch ade en
interessen vellen.

Ooncht8ie: verwerping.
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 mei 1969 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Oudenaarcle ;
Over bet middel afgeleid uit de schending van de artikele~1 11, 97 van de
Grondwet, 544, 555, 64 7, 653, 660 en
663 van het Bmgerlijk Wetboek,
doo1·dat het bestreden vonnis, na geconstateerd en beslist te hebbe.n dat h et
deel muur dat de sch eiding vormt tussen
het voortuintje van eiser en het gebouw
van de verweerders, opgericht werd met
een halve steen op het eigend01n van de
verweerd ers en 1uet een steen op dat v an
eiser, dat aangezien eiser verplicht was
achteruit te bouwen en zijn eige~1dom
met een voortuintje aan gezegde muur
paalt, deze mum voor he1n geen nut
biedt, en er geen mandeligheid bestaat,
zodat van h et principe vastgelegd in
artikel 663 van het B urgerlijk Wetboek
client afgeweken te worden, dat b et niet
bewezen is dat eiser zich akkoord zou
hebben verklaard met b et optrekken van
voormelde m uur, en dat, vermits de mum·
wederrechtelijk op het eigendom va~1
eiser gebouwd werd , deze laatste in principe de afbraak ervan zou mogen eisen,
eii, niet aileen zonder te ontkennen, maar
na zelfs impliciet te hebben aangenome~
dat eiser er een rechtmat1g belang biJ
had de afbraak van de muur te eisen,
niettemin beslist dat er geen aanleiding
toe bestaat de afbraak va~1 de bedoelde
muur te bevelen en dat h et recht op
a.fbraa.k client omgezet te worden in een
recht op schadevergoeding, zulks om de
reden dat eiser zijn rechten niet tot h et
uiter ste mocht doordrijven, dat de rechtsvoorga~Iger van de verweerders de mum·
niet te k wader trouw heeft opgetrokken·
en dat de schade die de verw'eerders
zouden lijden bij de afbraak van de mmu·
buiten alle verhouding zou zijn met h et
voordeel dat eiser er bij kon hebben,
te1·wijl, ee1·8te ondenleel, .nu op grand
van de artikelen 647, 653, 660 en 663
van het Burgerlij k Wetboek, eiser niet
verplicht was de oprichting van de m uur
op zijn eigendom te dulden, en nu e1ser

zijn toestemming tot het opriehten van
die muur niet h ad gegeve~1, mser de afbraak van die 1uum· kon vorderen op
grand van zijn eigendomsrecht zoals dit
beschermd is door de a rtikelen l l van de
Grondwet, 544 en 555 van het Burgerlijk
Wetboek,
tweede onclenleel, 1ninstens, noch voormelde beschouwingen noch enige andere
beschouwing van het vonnis een afdoende
motivering inhouden , zoals vereist door
artikel 97 van de Grondwet, om voormelde beslissing te gronden :

IVat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat de rechtsvoorganger
van de verweerders , bij het optrekken
van ·de zi jgevel van een gebouw, over een
le~1gte van ongeveer zes 1neter en een
breedte van 20 tot 21 centimeter het erf
van eiser, wellicht ondoordacht doch
niet te kwader trouw, h eeft ingenomen
en dat de schade welke de verweerders
zouden lijden bij de afbraak van een
sedert 23 jaar aldus bestaande m uur
buiten aile verhoudi~1g is met h et voordeel dat eiser er kan bij hebben;
Overwegende dat de r ech tban k , in de
gegeven omstandigheden het b evelen v an
de . afbraak als onrechtvaardig heeft beschouwd en de afbraak vervangen heeft
door de toekenning van schadevergoeding;
.
Overwegende dat eiser ten onrechte die
beslissing critiseert; dat het recht op
afbraak wegens onrechtmatige toeeigening door een derde van een anders grand,
evenals het eige.ndomsrecht waarvan h~t
de schending sanctioneert, voor m1sbrruk
vatbaar is ; dat dergelijk misbruik ~an
ontstaan n iet alleen door de uitoefenmg
van bedoeld recht met het enkele inzicht
om t e schaden doch eveneens door de uitoefening ervan op een wijze die ke~melijk
de grenzen te buiten gaat van de normale
uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bezorgd persoon ;
Overwegende dat, rekeni~1g houdende
met het feit van ee~1 sedert 23 Jaar
bestaa.nde toestand, met de beperkte
berokkende schade en het, buiten alle
verhoudi~1g daarmede, uit de eventuele
a.fbr aak voor de verweerders voortsprmtende nadeel , de rechtbank h eeft ku.n nen
oordelen dat, in de gegeven omstandigheden, het eisen van de afbraak kmmelijk
de grenzen te buiten ging van de normale
uitoefening door een voorziCh tig en bezorgd persoon van het r echt op afbraak,
om dienvolgens eruit af te le1den dat . m
het onderhavige geval, de onrechtmat1ge
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diende vergoed te worden, niet door een
herstel in natm·a, doch door toekenning
van een met de geleden schade overeenstemmende schadevergoeding ;
Dat het eerste onderdeel naar recht
faalt;
W at het tweede oHderdeel betreft :
Overwegende dat d e rechtbank, door
de in het antwoord op het eerste onderdeel aangehaalde redenen, nam.elijk, de
omstandigheid van een sedert 23 jaar
bestaande toestand en de totale wanverhouding tussen het belang van eiser bij
de afbraak en de voor de venveerders
eruit voortvloeiende schade, zijn beslissing op passende wijze met redenen heeft
omkleed;
Dat bet tweede onderdeel feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
10 september 1971. - 1• kamer. V oo1·zitte1', Ridder R utsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
Ridder de Schaetzen. Gelijlcluidende
conclusie, de H. Ganshofvan der Meersch,
procureur-generaal.
P lei t e 1' s, de
HH. Bayart en Fally.

gewezen door de Politierechtbank te
Brussel ;
Overwegende dat luidens artikel 417
van het Wetboek van strafvordering de
verklaring van beroep in cassatie moet
worden gedaan door de veroordeelde
partij of door een advocaat, houder van
de stukken, aan de griffier van het rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft
gewezen en getekend moet worden door
de verklarende alsmede door de griffier;
Overwegende dat die rechtsvormen, die
bij de wet worden voorgeschreven, sub stantieel zijn en door geen andere kunnen
worden vervangen ;
Overwegende dat eiser zich in cassatie
heeft voorzien bij een schrijven gericht
tot de Voorzitter van het Hof;
D at zijn voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeel t eiser in de kosten .
13 september 1971. - 2• kamer. Voorzitte1·, de H. Perrichon, r aadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Closon . - Gelijlclttidende conclttsie,
de H. Cha.r les, advocaat-generaal.

2• KAMER. -

2• KAMER. -

13 september 1971 .

VOORZIENTNG IN CASSATIE.
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRzmNING INGESTELD BIJ BRIEF. - NIETONTVANKELIJKHEID .

Niet ontvanlcelijlc is de voo1·ziening die in
stmjzaken wo1·dt ingesteld bij een b1·iej
ge1·icht aan de voorzitte1· van het Hoj (1).
(Sv., art. 417, gewijzigd bij de wet van
16 februari 1961, art . 5.)
(LAMURY.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op h et bestreden
vonnis, op 15 december 1970 bij verstek

13 september 1971.

VOORZIENTNG IN CASSATIE.
STRAFZAKEN. - VEROORDELEND ARREST. - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE
AANHOUDING. - VoORZIENING TEGEN
DE VEROORDELENDE BESCHIKKING VERWORPEN.- VOORZIENING TEGEN HET
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING ZONDER BELANG.

I ndien de ve1·oordeelde zich in cassatie
heejt voo1·zien tegen een ve1'001'delend
an·est waa1·bij zijn onmiddellijke aanhouding w01·dt bevolen en dit an·est do01·
de ve?'We?ping van de voo1·ziening tegen
de ve1·oo?·delende beschilcking in k?·acht
van gewijsde is gegaan, wo1·dt de voo?'ziening tegen het bevel tot onmiddellijlce
aanhouding zonde1· belang (2) .
(1) Cass., 4 mei 1971 (A,~·. cass ., 1971,
blz. 864).
(2) Cass., 3 mei 1971 (A?'?'. cass., 1971,
blz. 754).
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(LAMBRIX.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 jtmi 1971 door h et Hof van
beroep te Luik gewezen;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de veroordelende beslissing ;
Overwegende dat de ·s ubstantiele of op
straffe van ~1.ietigheid 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, nu de voorziening
tegen de veroordelende beslissing verworpen werd, deze in kracht van gewijsde
is gegaan ; dat derhalve de voorziening
die gericht is tegen de onmiddellijke aanhouding geen belang meer oplevert,
Om die r edenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
13 september 1971. - 2e kamer. Voo1·zitte1', de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
d e H. Trousse. - Gelijkltddende conclttsie, de H. Charles, advocaat-generaal.

2° KAMER.- 13 september 1971.
GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA.KEN.
VEROORDELENDE BESLISSING. HOGER BEROEP VAN BEIDE BEKLAAGDEN, VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ VOOR EEN VA...."f
HEN EN VAN RET OPENBAAR MINISTERIE. VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDEN VOOR VERSCHILLENDE FElTEN. - VEROORDELING VAN EEN VAN
DE BEKLAAGDEN IN ALLE KOSTEN VAN
RET HOGER BEROEP. - 0NWETTELIJKHEID.

W annee1' twee beklactgden, de btw·ge?Techtelijk aanspmlcelijke pm·tij voo1· een vctn
hen en het openbaa1· rniniste1·ie hoge1·
be?"oep hebben ingesteld tegen de ve1'0o1'delende beslissing, mctg de 1·echte1' in

hoge1· be1·oep, doo1· elke beklaagde wegens
veTschillende jeiten te ve1'0o1'Clelen, niet
alle lcosten ten laste vctn een enlcele
belclaagde leggen (1). (\Vet van 1 juni
1849, art. 3.)
(MONTALBO-SARDA,
T. LEROY EN LITISCONSORTEN.)
ARREST (ve·r taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 februari 1971 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de verweerders Yves Leroy, beklaagde, en Armand Leroy, burgerrechtelijk aansprakelijke partij voor eerstgenoemde:
Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om een cassatieberoep in te stellen tegen
de beslissingen op de rechtsvorcleringen
ingesteld door het openbaar ministerie
tege~1. de verweerders, zodat de voorziening niet ontvankelijk is ;

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen eiser :
Over het middel ambtshalve afgeleid
nit de schending van artikel 3 van de wet
van 1 jtmi 1849 op de herziening van het
tarief in strafzak en :
Overwegende dat, op de hogere beroepen i11gesteld enerzijds door eiser , beklaagde, door de verweerders Yves Leroy,
medebeklaagde, en Annand Leroy, voor
cleze burgerlijk aansprakelijke partij, en
anderzijds door het openbaar ministerie
tegen de drie voornoemclen, het bestreden
vonnis :
1° de verweerder Yves Leroy vrijspreekt van verscheidene door de eerste
rechter bewezen verklaarde t elastleggingen, hem wegens de drie bewezen gebleven telastleggingen veroorcleelt tot twee
gelclboeten ten belope van hetzelfde
bedrag als dat van de geldboeten die de
eerste rechter wegens die telastleggingen
had uitgesproken, a lsmede in de h elft

(1) l\'ren raaclplege cass., 13 november 1967
(A1'1'. cuss., 1968, blz. 377); 5 mei 1969 (ibid.,
1969, blz. 852) en 21 juni 1971 (ibid., 1971,
biz. 1058).
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de openbare p artij ;
2° de verweerder Armand Leroy burgerr echtelijk aansprakeli jk verklaart voor
d e veroordelingen tot geldboeten en kosten die in hoger b eroep tegen de verweerd er Yves Leroy werden uitgesproken;
3° de b eslissing b evest igt van de eerste
r echter, die d e eiser v eroordeeld h eeft tot
een enkele straf van 50 frank geldboete
wegen s overtreding v a n de artikelen 418
v a n h et Strafwetboek en 1.7 van het wegverkeersreglement, al smede in de helft
van de kosten van eerste aanleg jegens
de openbare pa.rtij ;
4° eiser veroordeelt in de « kosten van
hoger b eroep "• d.i. 1.44 1 frank, zonder de
kosten uit te zonderen van hoger beroep
door het openbaar ministerie ingest eld
t egen de verweerders Yves en Armand
L eroy, alsmede d eze van de hogere beroep en door· laatstgenoemden ingest eld ;
Overwegende dat, h oewel krachtens
artikel 3, lid 2, van de wet van 1 juni 1849
d e r echter in hoger b eroep d e verweerd er Yves L eroy en bij wij ze van gevolgtrekking de voor h em bm·gerrechtelijke
partij . geh eel of gedeeltelijk vrijstelde
van de betaling der kosten veroorzaakt
door de hogere b eroepen van h et openb aar ministerie t egen deze verweerders
ingesteld alsm ede van deze van de hogere
b eroepen door dezen zelf ingesteld, d aarentegen lu·achtens h etzelfde artikel die
kosten niet ten laste mochten gelegd
worden van eiser ;
D at, door deze in a.lle kosten van hoger
b eroep jegens de openbare partij te veroordelen, h et vonn is de wetsbepaling
h eefb geschonden die bedoeld is in h et
middel ;
En overwegende dat voor h et overige
d e substantiele of op straffe v an ni etig h eid voorgeschreven r echtvormen werden
nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
III. In zover d e voorziening gericht is
t egen de b eslissingen :
Om d ie r edenen, vernietigt h et bestred en vom1 is, doch slechts in zover h et eiser
veroordeelt in h et geh eel van de kosten
van hoger beroep , ten bedrage van
1.441 frank; verwerpt de voorzienin g
voor het overige; beveelt da.t van dit
a rrest m elding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigd e
beslissing; veroordeelb eiser in drie
vierde v an d e kosten; laat h et overige

v ierde ten laste van de Staat ; v erwijst
de a ldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, zit ting houdende in hoger b eroep.
13 september 1971. - 2• k a m er. Voo1·zitte7·, de H . Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter . - Ve1·slaggeve1·,
de H. Capelle. - Gelijkluidende conclttsie , d e H. Charles, advocaat-generaal.
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KAMER. -

13 september 1971.

1°

VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE
AANSPR AKELIJKHEIDSVERZEKERING I N ZAKE lVIOTORRIJTUIGEN.
.MODELCONTRACT , ARTIKEL 33. UITLE G GING .

2°

R .EDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STR AFZAKEN. B URGERLIJKE RECHTSVORDER I NG. IN CONCLUSIE VO ORGESTELD VERWEER
DAT TER ZAKE N IET MEER DIENENDE
IS WEGENS DE VASTSTELLI NGEN VAN
D E RE CHT ER. GEEN VE RPLICHTI NG
lVIEER EROP TE ANTWOORDEN.

3°

BEWIJS. BEWIJS D OOR GETUIGEN.
STRAFZAKEN. GEVAL WAARIN D E
WET GEEN BIJZONDER BEWIJSJIUDDEL
OPLEGT. BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER.

4° BEVVIJS.

BEWIJS D OOR GESCHRI FT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTE N . STRAFZAKEN.- PROCES-VERBAAL VAN
RET VERHOOR VAN EEN GETUIGE . BESLISSING DIE AAN DE GETUIGE GEEN
ANDERE VERKLARINGEN TOESCHRIJFT
D AN DIE WELKE I N HET P ROCES -VER7 ·
BAAL WERDEN OPGETEKEND.- GEEN
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT
VAN D E BEWOORDINGEN ERVA.c'f.

5°

VERZEKERINGEN. VERPLICF TE
AANSPRAKELIJKHEID SVEl"tZEKER I N G I N ZAKE lVIOTORRIJTUIGEN . STRAFZAKEN . RECHTSVORDERING VAN D .m
BURGEl"tLIJKE PARTIJ TEGEN HE~!' GElliEENSCHAPPELIJK !VIOTORWAARBORG FON DS TOT TERUGBETALING VAN DE
BE GRAFENISKOSTEN. RECHTSVORDERING N IET INGEWILLIGD . GEEN
ANTWOORD OP D E CON CLUSIE VAN DEZE
PARTIJ. NIET GEMOTIVEERD E BE SLISSING .

1° A1·tikel 33 van het modelcontmct voo1·

-46de ve1·zelce1·ing inzalce moto1'?'ijtuigen
wm·dt uitgelegd op een wijze die st1·ookt
met de bewoonlingen e1·van doo1· het
a1'?'est, waa1'bij wo1'dt beslist dat de
buitendienststelling van het in het ve1'zelce1·ingscont1·act omsclweven voe1·tttig
niet mag wo1·den gelijlcgesteld met het
geval van ove1·d1'acht van het voe1·tttig,
wannee1· blijlct dctt deze bttitendienststelling dubbelzinnig is en becl1·og mogelijlc maalct cloo1· het opeenvolgencl of zeljs
gelijlctijdig in het ve1·lcee1· b1·engen van
twee voe?'tttigen mule1· clelclcing van een
polis die in beginsel enlcel het gebntilc
van het e1·in omsch1·even voe1·tttig clelct (1).
2° De 1·echte1' is niet ve1·plicht te antwoonlen
op een voo1'gesteld ve1·wee1· dat te1· zalce
niet mee1· dienende is wegens de vaststellingen van zijn beslissing (2). (Grandwet, art. 97.)

3° Indien in stmfzalcen de wet geen bijzonde1' bewijsmicldel oplegt, oonleelt de
1·echte1· soeve1·ein in jeite ovm· de bewijsk1·acht van de getuigenissen, van het
ogenblilc dat hij de bewoonlingen e1·van
niet rnislcent (3).
4° De bewijslcmcht van een p1·oces-ve1·baal
van ve1·hoo1· van een getuige wo1·dt niet
rnislcend dam· de beslissing die aan cleze
getuige geen ande1·e ve1·lclw·ingen toesclwijjt dan die wellce in het p1·oces-ve1'baal we1·den opgetelcend (4). (B.W.,
art. 1319 en 1320.)
5° Niet gernotivee1·d is de beslissing die,
zonde1· te antwom·den op de middelen die
1·egelmatig in conclusie doo1· de btwge1'lijlce pa1·tij zijn voo1·gestelcl, enlcel beslist,
dat de btwge1:lijlce 1·echtsvm·de1'ing van
deze pa1·tij tegen het Gerneenschappelijlc
M otonvaa1·bo1·gjonds tot tentgbetaling
van de begmjenislcosten niet geg1·oncl is.
(GOFFAUX EN LITISCONSORTEN, T. BUIS
EN LITISCONSORTEN ; ONDERLINGE VERZEKERINGSVERENIGING
« GEMEENSCHAPPELIJK MO'l'ORWAARBORGFONDS,
T. SCHOLLEN EN LITISCONSORTEN; BUIS,
T. GOFFAUX EN LITISCONSORTEN.)
ARREST

HET HOF ; -

(ve1·taling).
Gelet op het bestreden

(1) Men raadplege cass., 8 oktober 1962
(Bttll. en PAsiC., 1963, I, 165, redenen, blz. 166,
2• kol.), en 13 september en 18 oktober 1965
(ibid., 1966, I, 61 en 214); 10 oktober 1966
(ibid., 1967, I, 184) en 23 oktober 1967 (A1·r.
cass., 1968, blz. 287).

arrest, op 19 januari 1971 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

I. Op de voorziening van Buis Andre,
beklaagcle ;

B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvorderingen ingesteld tegen de
beklaagde :
OverwegeJJ.de dat eiser geen enkel middel voordraagt ;
II. Op de voorzieningen van Paulis
Georgette, weduwe Verschuere, en Verschuere Jacques, burgerlijke partijen:
III. Op de voorziening van Goffaux
Jean, burgerlijke partij :
IV. Op de voorziening van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, vrijwillig tussengekomen partij :
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 6, 11 en 16 van de
wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 1 van het koninklijk
besluit van 5 januari 1957 genomen ter
uitvoering van voornoemde wet van
1 juli 1956, 33 van het modelcontract van
de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen, alsmede van de artikelen 1134,
1135, 1156, 1162, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
cloo?·clat het arrest de burgerlijke partijon, thans verweersters, van hun vorderingen tegen de " U~1.ion des Assurances de
Paris» heeft afgewezen en eiser, vrijwillig
tussengekomen partij, in solidum met de
beklaagde Buis Andre heeft veroordeeld
aan genoemde burgerlijke partijen de
vergoeclingen te betalen, op grond dat
goede trouw en billijkheid gebieden dat
de dekking van het contract die bij
artikel 33 van het modelcontract van de
verplichte verzekering inzake motorvoertuigen overgaat op het « vervangende
voertnig » niet aileen wordt beperkt tot
het enkele in de bijzondere voorwaarden
(2) Cass., 15 maart 1971
(An·. cass., 1971, blz. 675
(3) Cass., 1 februa.r i 1971
blz. 527).
(4) Cass., 24 oktober 1968
blz. 205).

en 28 juni 1971
en 1117) .
(A1"1'. cass ., 1971,
(An. cass., 1969,
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geval van overdracht van h et voertuig,
maar eveneens wordt toegepast op soortgelijke gevallen en inzonderheid wanneer
genoemd voertuig onbetwist en de:finitief
buiten dienst wordt gesteld ; dergelijke
omstandigheid in onderhavig geval niet
voorkomt ;
het aanbrengen van de
munmerplaten van de oude wagen (model
berline) op de nieuwe wagen (model
station-wagen) niet uitsloot dat die beide
wa.gens achtereenvolgens en simultaan in
het verkeer worden gebrach t ; het door
de vern·keraar . gelopen risico op het
ogenblik van h et ongeval dus niet meer
enkelvoudig was ; h et geen belang opleverde of beklaagde over een termijn
van acht dagen beschikte mn te verklaren
dat hij van voertuig had veranderd, vermits het in onderhavig geval niet gaat
om overdracht of een gelijk te stellen
toestand met overdracht van het in de
polis vermelde voertuig,
te1owijl, eerste onde1odeel, bij artikel 33
van het m.odelcontract van de autoverzekering wordt gesteld : « In geval van
overdracht van het hierna omschreven
motorvoertuig moet de verzekeringnemer
daarvan binnen de acht dagen mededeling doen aan de maatschappij en in dit
geval blijft de dekking van h et contract
hem verworveno Is de termijn van acht
dagen verstreken, dan blijft de vervallen
premie p1oo 1oata tempo1ois, als boete, aan
de maatschappij verworven of verschuldigd, tot op h et ogenblik dat de overdracht h aar ter kennis zal zijn gebracht o
zelfs indien dit boding moet
worden uitgebreid tot alle soortgelijke
gevallen en onder rrieer tot de onbetwistbare buitendienststelling van het in de
polis vermelde voertuig, noch dit artikel
noch de beginselen van billijkheid of van
goede trouw eisen dat, om te kunnen
worden gelijkgesteld met een overdracht,
die buitendienststelling definitief moet
zijn, en door h et tegenovergestelde te
beslissen, het arrest de bewijskracht van
de in het middel b edoelde bepalingen
heeft miskend ;
te1owijl, tweede ondenleel, nu op grond
van artikel 33 van h et modelcontract van
verplichte verzekering inzake motorrijtuigen aan verzekerde een termijn van
acht dagen wordt verleend, om de verandering van het voertuig aan te geven, h et
arrest onder de feitelijke omstandigheden
van de zaak h et ontbreken van risicodekking niet mocht afleiden uit h et feit
dat eiser de vervanging van het in de
polis omschreven voertuig v66r het ongeval niet heeft aangegeven, tenzij het arti000

0

0

"

;

kel 33 en de artikelen 1319, 1320 en 1322
schendt van het Burgerlijk Wetboek tot
regeling van de bewijskracht ervan, en
artikel 97 van de Grondwet ;

te1owijl, de1ode onde1odeel, h et arrest beslist
heeft dat, nu de inhoud en h et juiste
v~rband niet bekend is van de verklaring
d1e per telefoon door het bureau te Luik
van de naamloze vennootschap « Union
des assurances de Paris " aan de verbalisant Guns werd gedaan, hiermee geen
r ekening _m ag worden gehouden, " als
betreffende een toestand die aan h et
ongeval is voorafgegaan "• zodat het de
bewijskracht heeft m.iskend van de verldaring gedaan onder ede door Guns ter
terechtzitting van 16 januari 1970 voor
de Correctionele Rechtbank te Nijvel,
welke impliceert dat die getuige bij de
verzekeraar wel had gemformeerd naar
de toestand die bestond voor het ongeval
(schending inzonderheid van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet);
te1owijl, vie1ode onde1odeel, blijkens d e
verklaring van de getuige Gl;Uls ter terechtzitting van de Correctionele Rechtbank te Nijvel op 16 januari 1970 in elk
geval het voertuig dat beklaagde bestuurde op het ogenblik van het ongeval,
door de verzekeraar beschouwd werd als
verzekerd door hem, en h et arrest, derwijze uitspraak doende, in het onzekere
laat of het acht dat de verzekeraar het
voertuig waarmee h et ongeval werd veroorzaakt als niet door hem verzekerd
beschouwde, ofwel, of dat standpunt van
de verzekeraar van geen b elang is en niet
tot gevolg lwn hebben dat de dekking
van de verzekering 6verging op het vervangende voertuig dat werd gebruikt op
het ogenblik van h et ongeval (inzonderheid schending van artikel 97 van de
Grondwet) :
Betreffende h et eerste onderdeel :
Overwegende dat het hof van beroep
« op grond van de b eginselen van goede

trouw en billijkheid die in de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wethoek worden gehuldigd "• beslist dat h et
beding bedoeld in artikel 33 van de verzekeringspolis niet beperkt blijft tot het
enkele geval van overdracht en dat die
bepaling moet worden toegepast op
" soortgelijke gevallen en inzonderheid
wanneer genoemd voertuig onbetwist en
definitief buiten dienst wordt gesteld ; dat
in dergelijk geval het risico enkelvoudig
blijft en overgedragen wordt enkel en
aileen op het vervangende voertuig " ;

-48Overwegende dat die redengeving niet
impl'iceert dat het hof van beroep beschouwt dat, om te lumnen worden gelijkgesteld met het in artikel 33 van het
modelcontract vennelde geval van overdracht, het in het verzekeringscontract
omschreven voertuig noodzakelijkerwijze
definitief buiten dienst moet zijJ.~ gesteld ;
dat daarentegen uit het arrest blijkt dat,
naar de opvatting van het hofvan beroep,
dergelijke gelijkstelling moet worden uitgesloten wanneer, zoals in onderhavig
geva.l, wegens de feitelijke omstandigheden van de zaak, de aangevoerde buitendienststelling clubbelzinnig schijnt en
aanleicling kan geven tot bedrog door
achtereeJ.~volgens of zelfs si1nultaan twee
voertuigen in het verkeer te brengen
onder dekking van een polis, die in
beginsel slechts het gebruik verzekert van
het voertuig dat erin wordt omschreven ;
Dat door dieJ.~tengevolge te beslissen
dat het in onderhavig geval niet gaat om
een overdracht of een toestand die kan
worden gelijkgesteld met een overdracht
van h et in de polis omschreven yoertuig,
het arrest aldus aan artikel 33 van de
polis een interpretatie heeft gegeven die
niet onverenigbaar is met de bewoording~ ervan en geen enkele van de in het
middel vermelde wettelijke bepalingen
heeft geschonden ;
Dat het onderdeel van het middel niet
kan worden · am1genomen ;
Betre:ffende het tweede, het derde en
het vierde OJ.~derdeel :
Overwegende, enerzijds, dat het arrest
eisers verweer J.~iet hoefde te beantwoorden, ·Waarin deze betoogde dat de verzekerde Buis krachtens a.rtikel 33 van de
polis over een tennijn van acht dagen
beschikte om de veraJ.ldering van zijn
voertuig te melden en in elk geval zijn
verzekeraar, " Union des asstu·ances de
Paris zijn toestemming had gegeveJ.~ om
het nieuwe voertuig te verzekeren, vermits het uit wat het in feite heeft vastgesteld, afleidt dat er nooit een overdracht
van het voertuig heeft plaatsgehad of
een met die overdracht gelijk te stellen
toestand zich h eeft voorgedaan ;
Overwegende, anderzijds, dat het de
taak is van de feitenrechter soeverein de
reikwijdte en de waarde van de getuigenissen te beoordelen ; dat, door erop te
wijzen, enerzijds, dat, nu de inhoud en het
juiste verband van de verklaring die per
telefoon door het bureau te Luik van de
verweerster « Union des assurances de
Paris » aan de verbalisaJ.~t werd gedaan,
niet bekend is, hiermee geen rekening
mag worden gehouden, als betrekkiJ.lg

hebbende op een toestand die aan het
ongeval is voorafgegaan, en anderzijds
dat, op 4 augustus 1969, de verzekerde
Buis voor de gerechtsdeurwaarder Jean
Michel gepreciseerd had dat hij v66r het
ongeval het voornemen heeft gehad
twee dagen later zijn verzekeringsagent,
die hij moest ontmoeten op maandag de
14e juli 1969 op zijn werkplaats te Gembloers, op de hoogte te brengen van de
veranderiJ.~g van voertuig, het hof van
beroep niet nagelaten heeft enige betekenis te hechten aan het getuigenis van de
verbalisant, de bewijskracht van zijn
verhlaringen niet heeft geschonden en
zijn beslissiJ.1gen regelmatig met redenen
heeft omkleed ;
Dat die onderdelen van het middel
feitelijke grondslag misseJ.l ;
V. Op de voorziening van de consorten
Schollen-Heerinckx :

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de strafvorderingen ingesteld tegen de verweerder .Andre
Buis, beklaagde :
Overwegende dat de eisers, bm·gerlijke
partijen, J.~iet werden veroordeeld in de
kosten van de strafvorderingen, ·zodat zij
niet bevoegd zijn om een ca.ssatieberoep
tegen die beslissingen in te stellen ;

B. In zover de voorziening is gericht
tegen de beslis;;ing op de burgerlijke
rechtsvorderingen ingesteld tegen de verweerders Gemeenschappelij k lV.iotorwaarborgfonds en " Union des .Assm·ances de
Paris»;
Overwegende dat het eerste middel dat
door de eisers wordt aangevoerd, overeenstemt met dat vaJ.~ het Gemeenschap pelijk Motorwaarborgfonds, zoa.ls hierboven s1tb IV overgenomen ; dat om
dezelfde redenen moet wordeJ.~ gezegd
dat clit middel OJ.lgegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1 en 3 van
het koninhlijk besluit van 5 jamtari 1957
tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden en van de omvang der rechten
van de benadeelden tegenover het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds zoals bepaald bij de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake mo torrij tuigen,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doonlat, rechtdoeJ.lde op de burgerlijke
r echtsvordering van de eisers in cassatie,
het bestreden arrest beslist dat htm

T
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qualitate qtta niet bestreden wordt en met
betrekking tot het bedrag hun eis gerechtvaardigd blijkt ; met betrekking tot
de terugbetaling van de begrafeniskosten
door het Gemeenschappelijk 1\ll.otorwaarborgfonds die eis ten opzichte van dat
fonds niet gegrond is en dientengevolge
weigert genoemd gemeenschappelijk fonds
te veroordelen aan de eisers het bedrag
van 18.250 frank te betalen, dat zij als
kosten voor de begrafenis van hun kind
Gerda eisten aan de hand van de factuur
van 24 juli 1969 afgeleverd door « Pampes funebres Jean Devroy » te Waver;
tm·wijl, luidens artikel3 van het koninklijk besluit van 5 januari 1957, « het
Gemeenschappelijk Waarborgfonds aileen
de schade vergoedt die voortvloeit uit
lichamelijke letsels » ; de begrafeniskosten
ingevolge het overlijden wa.araan een
derde schuldig is, ongetwijfeld « een
schade oplevert die voortvloeit uit lichamelijke letsels »en de vordering tot terugbetaling van die kosten die door de eiser s
werd ingesteld ten opzichte van het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds,
ten deze gegrond was (schending van de
in h et middel vermelde artikelen), en
terwijl, door aldus uitspraak te doen, bet
bestreden a.r rest niet laat blijken of de
rechters in hager beroep hebben willen
beslissen dat de begrafeniskosten geen
schade waren die voortvloeide uit lichamelijke letsels of daarentegen, hoewel
zulks wel het geval was, dat het gemeenschappelijk waarborgfonds niet gehouden
was dergelijke schade · te vergoeden, wat
belet dat het Hofer de wettelijkheid van
nagaat (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :
Overwegende dat het arrest, door enkel
en aileen te beslissen dat de rechtsvordering betreffende de terugbetaling van de
begrafeniskosten niet gegroncl is, zonder
die beslissing met redenen te omldeden,
h et Hof belet na te gaan of de rechters
h ebben geoordeelcl ofwel dat die kosten
geen schade opleveren voortspru itende
uit lichamelijke letsels in de zin van
artikel 3 van het koninklijk besluit van
5 januari 1957 dan wei of, hoewel zulk wel
het geval was, het Gemee:nschappelijk
Motorwaarborgfonds ter zake niet gehouden is deze te vergoeden ;
Dat het hof van beroep niet regehnatig
zijn beslissing met redenen omldeedt en
h et middel aldus gegrond is ;
C. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke

rechtsvordering
klaagde :

ingesteld

tegen

be-

Overwegende dat de eisers geen enkel
middel aanvoeren;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing in zover zij de rechtsvordering betreffende de terugbetaling van de
begrafeniskosten ingesteld door de bm·gerlijke partijen Schoilen-Heerinckx ten
opzichte van h et Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds niet gegroncl verldaart; verwerpt de voorzieningen voor
het overige; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt de
verweerder, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, in. een vierde van de
lwsten van de voorziening van de bm·genlijke partijen Schollen-Heerinckx ; laat
het overige van de kosten te hunnen
laste; veroordeelt de andere eisers in de
kosten van hun voorziening; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
13 september 1971. - 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemencl voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de H. Clason. - Gelijklttidencle conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. van Heeke en Charles
Mahieu (laatstgenoemde van de balie bij
het Hof van beroep te Brussel).
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KAMER. -

14 september 1971.

STRAF . SAMENLOOP VAN WANBE DRIJVEN. STRAFFEN DIE RET DUBBELE VAN RET MAXIMUM VAl.'< DE
ZWAARSTE STRAF TE BOVEN GAAN. 0NWETTELIJKREID.

2° VERWIJZING NA CASSATIE.
STRAFZAKEN. CASSATIE VAN EEN
BESLISSING IN ZOVER DEZE l\'i:ET TOEPASSING VAN .ARTIKEL 60 VAN RET
STRAFW"ETBOEK
DE
UITGESPROKEN
GELDBOETEN NIET HEEFT VERl\UNDERD.
GEDEELTELIJKE CASSATIE l\ffiT VERWIJZING.

I o Bij samenloop van wanbed1·ijven mogen

de geldboeten, behoudens bijzonde1·e be-

-50palingen van de wet, het dttbbele van
het maximum van de zwaa1·ste st1·aj niet
te boven gaan (1). (S.W., art. 60 en 100.)

2° De cassatie in zove1· een beslissing met
toepassing van a1·tikel 60 van het St?·afwetboelc het totaal van . de geldboeten
wegens samenlopende wanbecl1·ijven niet
heejt ve1·mindenl, is tot deze beschilcking
bepe1·lct, maa1· geschieclt met ve?·wijzing (2).
(HARDY.)
.ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 februari 1971 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Tongeren :
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 60 van het
Strafwetboek en 103 van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij artikel 43 van de wet van 8 april
1965 :
Overwegende dat het vonnis eiser veroordeelt tot een geldboete van bonderd
en acht maal 26 frank of een vervangende
gevangenisstraf van bonderd en acbt
maal acht dagen, om, bij inbreuk van
artikel 103-b van voormelde wet van
9 augustus 1963, gewijzigd bij artikel 43
van voormelde wet van 8 april 1965, als
beoefenaar van de geneeskunst, na waarschuwing betekend door de beambten
bevoegd om de inbreuken vast te stellen,
meermaals te bebben geweigerd aan de
rechthebbenden in de vastgestelde vorm
de bescheiden, namelijk honderd en acht
getuigschriften, uit te reiken welke zijn
voorgeschreven door deze wet en de uitvoeringsbesluiten en -verordeningen;
Overwegende dat, luidens voormeld
artikel 103, gewijzigd bij voormeld artikel 43, voormelde inbr8l~ken worden
gestraft met een geldboete van 26 tot
500 frank per inbreuk ;
Overwegende dat, luidens artikel 60
van het Strafwetboek, toepasselijk ter
zake krachtens artikel 100 van dit wetboek en arti.kel l05bis van de wet van
9 augustus 1963 (artikel 39 van de wet
(1) Cass., 25 januari 1932 (Bull. en P.Asrc.,
1932, I, 45); 28 januari 1946 (ibid., 1946,
I, 43); 3 juni 1957 (ibid., 1957, I, 1200);
7 oktober 1957 (ibid., 1958, I, 105).

van 24 december 1963}, bij samenloop
van verscbeidene wanbedrijven, alle
straffen samen worden opgelegd, zonder
dat zij evenwel het dubbel van het
maximum van de zwaarste straf mogen
te boven gaan ;
Overwegende clat bet vonnis weliswaar
bet totaal van de vervangende gevangenisstraffen met toepassing van artikel 60
van het Strafwetboek terugbrengt tot
een totaal van zes maanden, maar n.alaat
ook het totaal van de opgelegde gelclboeten, hetwelk honderd en acht maal
26 frank of 2.808 frank bedraagt, terug
te brengen tot h et dubbele van het
maximmn van de straf, dat is tot
1.000 frank;
Overwegende dat, door de geldboete
van honderd en acht maal 26 frank niet
terug te brengen tot 1.000 frank, het
vonnis artikel 60 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 het bestreden vonnis in zover het de tegen eiser uitgesproken geldboeten niet, overeenkomstig artikel 60 van het Strafwetboek,
terugbrengt tot het dubbele van het
maximum van de straf; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser
in de helft van de kosten ; laat de andere
helft ten laste van de Staat; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te H asselt, zitting houdende
in hager beroep.
14 september 1971. - 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. D elahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. de Vreese. Gelijkluiclencle conclusie, de H . Paul Mahaux, eerste advocaat-generaal.
Op dezelfde dag zijn er twee arresten
in dezelfde zin gewezen, in zake Leonard
(2) Cass., 7 oktober 1957 (Bttll. en PAsrc.,
1958, I, 105) en noot 5 .op blz. 106; vgl. cass.,
3 juni 1957 (ibid., 1957, I, 1200); men raadplege cass., 17 november 1965 (ibid., 1966,
I, 355) en 12 september 1966 (A1'1', cass.,
1967, blz. 40).
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en Gustin, op voorzieningen in cassatie
tegen twee vonnissen van d e Correctionele
R echtbank te Tongeren, in hoger beroep
uitspraak doende, van 3 februari 1971.

2• KAMER. -

14 september 1971.

CASSATIE. - BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. - VERSCHRIJVING IN DE BESTREDEN BESLISSING. - BEVOEGDHEID
VAN RET HOF OM ZE TE VERBETEREN.

H et Hof is, bij de beo01·deling van een
cassatievoo1·ziening, bevoegd om een ve?·schrijving in de best1·eden beslissing te
verbete1·en, wannee1· cleze duidelijk ttit
de p1·ocesstukken blijkt (1). (Impliciete
oplossing.)
(VERHELST, T. LANDUYT EN LANNOO.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 (lees 25) februari 1971 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge ;
I. W at betreft de voorziening van eiser
als beklaagde :
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
r echtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. W at betreft de voorziening van
eiser als burgerlijke partij :
Overwegende dat uit geen enkel stuk
waarop het Hof acht vermag te slaan
blijkt dat eiser, burgerlijke partij, de
voorziening heeft betekend aan de partijen tegen wie ze gericht is ;
Dat de voorziening dienvolgens niet
ontvankelijk is ;

waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H . de Vreese. Gelijklttidende conclusie, de H. Paul Maha ux, eerste advocaat-generaa1.

2• KAMER. -

14 september 1971.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING DIE DE FEITELIJKE GEGEVENS WAAROP ZIJ IS GEGROND NAUWKEURIG VERlVIELDT. - BESLISSING DIE
ALDUS ANTWOORDT OP DE CONCLUSIE
WAARBIJ VERSCHILLENDE OF STRIJDIGE
FEITELIJKE GEGEVENS WORDEN UITEENGEZET. REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VEROORDELING. - VERWEER VAN DE
BEKLAAGDE ONBEANTWOORD. - NIET
GEMOTIVEERDE BESLISSING.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER
DIE DE WERKLOZENSTEUN WELKE DE
BURGERLIJKE PARTIJ GEDURENDE DE
PERIODE VAN BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID HEEFT GENOTEN OP EEN
BEPAALD BEDRAG HEEFT GESCHAT. BESLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER
BEROEP DIE DE WERKLOZENSTEUN DIE
DEZE PARTIJ HEEFT GENOTEN GEDURENDE DEZE PERIODE ALSlliEDE GEDURENDE DE VOORAFGAANDE PERIODE
VAN TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID OP HETZELFDE BEDRAG HEEFT
GESCHAT. - SCHATTING « EX AEQUO ET
BONO ll BIJ GEBREK AAN NAUWKEURIGE
GEGEVENS. BESLISSING VAN DE
RECHTER IN HOGER BEROEP NOCH
TEGENSTRIJDIG NOCH ONLOGISCH.

14 september 1971. - 2• kamer. Voo1·zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer

1° .Regelmatig gemotivee1·d is de beslissing
die de jeitelijke gegevens, waa1·op zij is
geg1·ond, nattwlceu1·ig ve1·meldt, en aldus
antwoo1·dt op een conclusie, waa1·bij
ve1·schillende of st1·ijdige gegevens worden uiteengezet (2). (Grondwet, art. 97.)

(1) Cass., 10 oktober 1970 (.A1·r. cass., 1971,
blz. 162).

cass., 1071, blz. 627 en 1117).

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

(2) Cass., 2 maart en 28 juni 1971

(A1~·.

-522° Niet gemotivee1·d is de beslissing die
belclaagde m·toe ve1·oo1·deelt de btwge1'lijke
pa1·tij te ve1·goeden, zonde1· te antwoo1·den
op een doo1· hem 1·egelmatig voo1·ged1·agen
venvee1· (1). (Grondwet, art. 97.)

3° Noch tegenst1·ijdig noch onlogisch is de
beslissing van de 1·echte1· in hoge1· beroep
die de werlclozenstewn wellce de btt1·ge1·lijke pm·tij gedtt1·ende de pe1·ioden vctn
tijdelijke en vcm blijvende m·beidsongeschiktheid heeft genoten, op een bepaald
becl?·ag schat, terwijl de ee1·ste 1·echter de
we1·lclozenstetm van deze pm·tij gedu1·ende
de enlcele pe1·iode van blijvencle ar beidsongeschilctheid op hetzelfde bedmg had
geschat, daa1· de schatting doo1· de
1·echte1· in hoge1· be1·oep ex aequo et
bono geschied was, bij geb1·elc aan
nauwlcetwige gegevens (2). (Grondwet,
art. 97 .)
(DE SCHINCKEL , T. BRADT EN DE RYOKE.)
ARREST .

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 maart 1971 door heb Hof
van beroep te Gent gewezen.
Overwegende dat het arrest enkel uitspraak doet over de burgerlijke belangen :
I. In zover de voorzienin.g gericht is
tegen de beslissing over de rechtsvordering van verweerder :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doo1·dat het bestreden arrest eiser veroordeelt om aan eerste verweerder de
sam van 449.200 fr ank (1uits aftrek van
reeds uitbetaalde voorschotten) wegens
inkomstenverlies te betalen en dit bedrag
berekent op grond van een arbeidsongeschiktheid van 100 t.h., ondanks het feit
dat de aangestelde deskundige . zijn arbeidsongeschiktheid heefb geschat op
35 t.h.,
tenvijl eiser in zijn conclusie stelde
« clat ver weerder de besluiten van de
experbise zonder enige betwisting had
aanvaard en dus impliciet had erkend dat
zijn
blijvende
arbeidsongeschiktheid
(1) Ca.ss., 1 maart 1965 (Bull. en PASIC.,
1965, I, 661).
(2) Men raaclpiege ca.ss., 18 september 1962
(Bull. en PAsrc., 1963, I, 80) en noot 3,
get. W .G. ; 11 juni 1963 (ibicl., 1963, I, 1075);

slechts 35 t.h. bedraagt, en dat hij zelf
uitclrukkelijk toegeeft dat de reden
waarom hij van 1967 tot heden geen werk
heeft kunnen vinden niet de amputatie
was maar wel zijn leeftijd van 62 jaar »,
en daar'uit afleidde « clat het OI1Techtvaardig zou zijn de derde aansprakelijke
(eiser) aansprakelijk te stellen voor een
feit dat vreemd is aan het ongeval »,
terwij l eiser verder in zijn conclusie
liet gelden " dat de vakbond en de werkloosheidskas van verweerder hem hebben aangezien a ls grotendeels arbeidsbekwaam en dat ook de verzekeraararbeidsongevallen tijdens de tijdelijke
arbeidsongeschiktheid slechts 50 t.h. inkomstenverlies uitbetaalcl heeft, zonder
dat verweerder dit heeft betwist », terwijl
deze conclusie niet wordt beantwoord,
terwijl, om wettelijk gemotiveerd te
zijn, de gerechtelijke beslissingen al de
door de partijen in regelmatig ingediende
conclusie ingeroepen middelen en excep ties moeten beantwoorclen :
Overwegende dat het arrest beschouwt
dat de arbeidsongeschiktheid, waardoor
verweerder ingevolge de amputatie van
de linker voet en van een derde van h et
been is aangetast, en die de deskundige
op 35 t .h. heeft bepaald, « in werkelijkheid voor deze op het ogen blik van de
consolidatie 63 jaar oude man op de
arbeidsma.r kt de totale ongeschiktheid
tot arbeiden met zich brengt; dat het
immers evident is dat de enkele jaren die
deze persoon nog scheidden van de pensioengerechtigde leeftijd, iedere gelegenh eid tot readaptatie om terug ingeschakeld te worden, uitsloten » ;
Overwegende dat het arrest zodoende
aantoont waarom het, in strijd met de
stelling van eiser, oorcleelt dat de totale
arbeiclsongeschiktheid geenszins vreemd
is aan het ongeval, het in het middel
aangehaalde verweer als niet overtuigencl
van de hand wijst en meteen die conclusie p assencl beantwoordt;
Dat het n:licldel feitelijke grondslag
Inist;
Over het tweede middel , afgeleid uit de
schending van arbikel 97 van de Grandwet,
doo1·dat het bestreden arrest de schade
wegens inkomstenverlies van verweerder
berekent op grand van een br utoloon
10 december 1963 (ibicl., 1964, I, 387); 12 april
1965 (ibicl., 1965, I, 864); 7 januari 1969
(A1'1'. cass., 1969, biz. 444) ; 22 september 1969
(ibicl ., 1970, biz. 78).
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waarin voor 1966, 1967 en 1968 respectievelijk 9.922 frank, 12.573 frank en
13.61 8 frank vakantiegelden begrepen
waren, zijnde in het geh eel 36.113 frank,
tenvijl eiser in zijn conclusie staande
hield « dat hij geen vrede kon nemen met
h et bedrag van 36.113 frank dat de eerste
r echter heeft aangenomen voor « vakantiegeld en betaald verlof in 1966, 1967
en 1968 », dat de reden ervan zeer eenvoudig is : het ongeval had plaats op
23 april 1966 en dus heeft de burgerlijke
partij haar vakantiegeld en betaald verlof
voor de periode van 1 januari 1966 tot
23 april1966 (waarin zij normaal gewerkt
heeft) effectief ontvangen; in 1968 werd
de toestand van de burgerlijke partij
geconsolideerd op 26 september, derhal've komt aileen d e periode van
1 januari 1968 tot 25 september 1968 in
aanmerking voor de tijdelijke invaliditeit, en komt de p eriode vanaf 26 septemb er 1968 aileen in aanmerking voor de
schade wegens blijvende invaliditeit » ;
terwijl het arrest deze conclusie niet
beantwoordt :
Overwegende dat het arrest het inkomstenverlies over de jaren 1966, 1967 en
1968 berekent op grand van een brutoloon waarin de voormelde bedragen, uitgekeerd wegens vakantiegelden en bijkomend verlof, begrepen zijn, zonder de
conclusie van eiser dienaangaande te beantwoorden ;
Dat het middel gegrond is ;

terwijl h et arrest, dat het in vermindering brengen van de werhloosheidsvergoedingen aanvaardt voor de periode van
blijvende arbeidsongeschiktheid, dit niet
doet wat betreft de periode van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid waarvoor het
arrest de effectieve arbeidsongeschiktheid
ook op 100 t.h. brengt,
terwijl daar een tegenstrijdigheid ligt
of minstens een gebrek aan logica,
terwijl h et arrest alleszins niet antwoordt op de conclusie van eiser waarin
hij staande hield dat « in elk geval de
werkloosheidsvergoedingen dienden afgetrokken te worden » en dat « alle sommen
n1.oeten afgetrokken worden die het
slachtoffer ten titel van loon of werldoosheidsvergoedingen heefj; ontvangen, want
zijn schade bestaat clan louter uit bet niet
ontvangen gedeelte >>,
terwijl minstens, uit de motivering van
het arrest onmogelijk kan uitgemaakt
worden of het ja dan neen de door verweerder tijdens de periode van tijdelijk
arbeidsongeschiktheid ontvangen werkloosbeidsvergoedingen van de wegens
inkomstenverlies toegekende schadevergoeding afgetrokken heeft,
terwijl deze onduidelijkheid in de motivering bet Hof in de onmogelijkheid stelt
zijn controle uit te oefenen over de wettelijkheid van de bestreden beslissing en
met het gebrek aan de door artikel 97
van de Grondwet vereiste motivering
gelijk staat :

Over h et derde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 9'7 van de Grandwet,
doo1·dat, na beslist te hebben dat van
bet bedrag van de so1nmen aan verweerder toegekend wegens inkomstenverlies,
op grand van 100 t.h. arbeidsongeschiktheid, moest afgetrokken worden hetgeen
aan verweerder als werklozensteun is
uitgekeerd, vermits deze uitkeringen ged eeltelijk een vermogensschade vergoeden die thans voiledig door eiser wordt
vergoed en het slachtoffer voor dezelfde
schade geen tweemaal mag vergoed worden, het arrest beslist dat uit dien hoofde
een bedrag van 125.000 frank client afgetrokken van de toegekende schadevergoeding,
te1·wijl uit het beroepen vonnis duidelijk blijkt dat dit bedrag van 125.000 fr.
berekend werd « rekening houdend met
de werkloosheidsuitkeringen over de
p eriod e vanaf de consolidatiedatum,
n amelijk 26 september 1968, tot op de
pensioengerechtigde leeftijd, namelijk
l oktober 1970 »,

Overwegende dat met betrekking tot
de tussen partijen gerezen betwisting
betreffende de werkelijke gevolgen voor
verweerder van de door de deskundige
aangegeven « zowel tijdelijke als blijvende
arbeidsongeschiktheid », na te hebben
beslist dat die arbeidsongescbiktheid in
werkelijkheid voiledig is niet aileen wat
de blijvende maar ook wat de tijdelijke
arbeidsongeschiktheid betreft, en na het
inkomstenverlies op grand van zulke
volledige arbeidsongeschiktheid te hebben bepaald, het arrest van het totaal van
het aldus bekomen bedrag aftrekt « hetgeen aan verweerder als werklozensteun is
uitgekeerd geworden >> en het uit dien
hoofde af te t rekken beclrag « ex aequo
et bono, bij gebrek aan vaststaa.nde
gegevens, schat op 125.000 frank >>;
Overwegende dat hieruit dnidelijk
blijkt dat het arrest met dit bedrag elke
werldozensteun becloelt die aan verweerder, zowel gedurende de periode van tijdelijke a ls gedurende de periode van blijvende arbeiclsongeschikth eid, werd u itgekeerd;
Dat het arrest derhalve de in het mid-
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del aangehaalde conclusie beantwoordt
door zein te willigen, e~l de aangeklaagde
onduidelijkheid niet bestaat ;
Overwegende dat de omstandigheid
dat de eerste rechter, voor de periode van
blijvende arbeidsongeschiktheid aileen,
een smn eveneens " begroot op circa
125.000 frank » had afgetrokken, niet
belet dat de rechter in hager beroep, zonder zich tegen te spreken en zonder de
logica geweld aan te doen, de tijdens de
beide periodes 1.utgekeerde werklozenste"Lm « bij gebrek aan vaststaande gegevens » ex cteqtto et bono op hetzelfde bedrag heeft ku.n nen schatten ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de rechtsvordering van verweerster :
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het de schade wegens
inkmnstenverlies van verweerder herekent op een brutoloon waarin, voor de
jaren 1966, 1967 en 1968, bedragen van
respectievelijk 9.922 frank, 12.573 frank
en 13.618 frank, voor vakantiegelden en
bijkomend verlof zijn begrepen ; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat melding van dit arrest zal
gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in een vierde en eiser
in drie vierde van de kosten ; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
14 september 1971. - 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. de Vreese.- Gelijklttidende conchtsie, de H. Paul Mahaux, eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Struye.
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1o BEVOEGDHEID EN AANLEG. BEVOEGDREID .
STRAFZAKEN.
VERWIJZENDE BESCHIKKING. 0NDERZOEK AANGEVRAAGD v66R DE INWERKINGTREDING VAN DE
ARTIKELEN 1, § 145, EN 4-14 V.A.N RET

BIJVOEGSEL BIJ RET GERECHTELIJK
WETBOEK. MISDRIJF GEPLEEGD IN
EEN GEllffiENTE DIE BINDS DEZE INWERKINGTREDING VERBONDEN IS MET
EEN KANTON V.A.N EEN ANDER GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT . VERDACHTE ZONDER WOONPLAATS IN RET EERSTE
ARRONDISSEMENT EN DAAR NIET GE VONDEN. 0NBEVOEGDHEID VAN DE
RAADKAllffiR VAN DIT ARRONDISSEllffiNT
OM OVER DE BEZWAREN TE BESLISSEN.

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. 0NDERZOEK AANGEVRAAGD V66R DE INWERKINGTREDING VAN RET GERECHTELIJK WETHOEK. BESCHIKKING VAN VERWIJZING VANNA DEZE INWERKINGTREDING.
MISDRIJF GEPLEEGD IN EEN GEMEENTE DIE BINDS DEZE INWERKINGTREDING VERBONDEN IS MET EEN RANTON DAT DEEL UITMAAKT VAN EEN
ANDER
GERECHTELIJK
ARRONDISSEMENT. VONNIS WAARBIJHETRECHTS COLLEGE ZICH J'atione loci ONBEVOEGD
VERKLAART.
BESLISSINGEN MET
KRACHT VAN GEWIJSDE. REGELING
VAN RECHTSGEBIED. VERDACHTE
ZONDER WOONPLA.A.TS IN RET EERSTE
ARRONDISSEMENT EN DAAR NIET GEVONDEN. VERNIETIGING VAN DE
BESCHIKKING EN VERWIJZING NAAR DE
PROCUREUR DES
KONINGS
BIJ DE
RECHTBANK VAN EERSTE .A.ANLEG V.A.N
RET TWEEDE ARRONDISSEMENT .

1° W anneer een onde1·zoek wm·dt aangevmagd v661· de inwe1·kingtreding van de
m·tikelen 1, § 145, en 4-14 van het bijvoegsel bij het Ge1·echtelijk Wetboelc,
mam· de gemeente wam·in het misd1·ijj zott
gepleegd zijn, sinds deze inwerkingtreding en b·achtens deze teksten, verbonden
is met een kanton dat deel uitmaakt van
een ande1· ge?·echtelijk m·?·ondissement,
en de ve1·dachte zijn woonplaats niet in
het ee1·ste a1'1'ondissement heeft en daa1·
niet is gevonden, is de J·aadlcame1· van
de J'echtbank van ee1·ste aanleg van dit
a?'?'ondissement niet mee1· bevoegd orn
ovm· de bezwm·en te beslissen ( 1).

2° W annee1· ingevolge een onde1·zoelc dat
gevm·de1·d we1·d v661· de inwerlcingt1·eding
van het Gm·echtelijk W etboek, cle madkame?' bij haa1· beslissing na deze inweTlcingtJ·eding de ve1·dachte naa1· de
C01'1'ectionele ?'echtbanlc heeft ve1·wezen
(1) Vgl. cass., 18 mei en 8 juni 1971 (A?'1',

cass ., 1971, blz. 934 en 1006); 7 september
1971,

Stt1J1'ct,

blz. 22.
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wegens een misd1·ijj dat zou gepleegd
zijn in een gemeente die, sinds dezeljde
inwe1·kingt1·eding veTbonden is met een
kanton dat deel uitmaalct van een ande1·
ge1·echtelijlc a?Tondissement, de C01Tectionele 1·echtbanlc zich wegens cleze veTbinding ratione loci onbevoegcl heeft
ve1·lclaa1'cl om van de zaalc lcennis te
nemen en beicle beslissingen in hacht
van gewijsde zijn gegaan, onde1·zoelct
het Hoj, waa1·bij een ve1'zoelc tot 1·egeling
van 1·echtsgebiecl aanhangig is, of de
ve1·dachte zijn woonplaats niet in het
ee1·ste a1''1'onclissement heejt en of hij daa1·
niet is gevonclen. Blijlct geen van cleze
omstandigheden uit de aan het Hoj
oveTgelegcle stulclcen, dan ve1'1~ietigt het
Hoj de beschilclcing van de 1'aacllcame1' en
ve1·wijst de zaalc naa1· de p1·ocu1·eu1' des
[( onings bij de 1·echtbanlc van ee1·ste
aanleg van het tweede a1Tondissement (1).

TE

(PROCUREUR DES KONINGS
OUDENAARDE, IN ZAKE W ... )
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied van
12 mei 1971 van de Procurem· des
Konings bij de Rechtbank van eerste
aanleg te Oudenaarde ;
Overwegende dat de Raadkamer bij de
Rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, bij beschikking van 15 december 1970, W ... Alberic Cornelis, geboren
te N ... op 17 augustus 1935, aldaar
wonende, Albertlaan, 22, naar de Correctionele Rechtbank heeft verwezen
wegens de telastlegging « te N ... vanaf
14 augustus 1968 tot 17 september 1970,
bij inbreuk op de artikelen 389 en 390
van het Strafwetboek, wettelijk gehl\Wd
zijnde met V ... R ... , die klacht deed, een
bijzit, met name B ... C ... , in de echtelijke
woning te hebben onderhouden n;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Oudenaarde, bij vonnis van
5 april 1971, verklaarde « niet meer bevoegd te zijn om van de zaak kennis te
nemen noch uit hoofde van de plaats
waar het misdrijf werd gepleegd, noch
uit hoofde van de verblijfplaats van de
verdachte, noch uit hoofde van de plaats
waar hij kon worden aangetroffen, dit
gelet op de wijziging van de gebiedsomschrijving van deze rechtbank, vervat in
(1) Vgl. cass., 18 mei en 18 juni 1971 (A1'1·.
cass., 1971, biz. 934 en 1006).

het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wethoek, in voege getreden op 1 november
1970));
Overwegende dat voormelde beschikking en vonnis in kracht van gewijsde
zijn gegaan en dat hun tegenstrijdigheid
een geschil van jurisdictie doet ontstaan
dat de gang van het gerecht belemmert;
Dat er dus aanleiding is tot regeling
van rechtsgebied ;
Overwegende dat uit de stukken van
de rechtspleging schijnt voort. te spruiten
dat de feiten die de telastlegging uitmaken welke aan de beklaagde wordt verweten, zich zouden hebben voorgedaan
te N ... en dat de beklaagde aldaar zijn
verblijfplaats had en aangetroffen werd ;
Overwegende dat de gemeente N ... ,
ingevolge de artikelen 1, § 145, en 4-14
van het bijvoegsel van het Gerechtelijk
Wetboek, sinds 1 november 1!!70, datum
van de inwerkingtreding van het Gerechtelijk W etboek, niet meer behoort tot het
gerechtelijk arrondissement Oudenaarde
maar deel uitmaakt van het gerechtelijk
arrondissement Dendermonde;
Overwegende dat, overeenkomstig de
artikelen 3 van de overgangsbepalingen
(artikel4) van de wet van 10 oktober 1967
en 3 van het Gerechtelijk W etboek, de
Correctionele Rechtbank te Oudenaarde
slechts bevoegd zou zijn geweest om van
de zaak ke1mis te nemen indien deze voor
1 november 1970 op geldige wijze bij haar
aanhangig was gemaakt ;
Overwegende dat de Raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Oude·naarde dienvolgens mtione loci onbevoegd
was om beklaagde naar de correctionele
rechtbank te verwijzen;
Om die redenen, het rechtsgebied regelende, vernietigt de beschikking van
15 december 1970 van de Raadkamer van
de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde ; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde b eslissing; verwijst
de zaak naar de Procureur des Konings
bij de Rechtbank van eerste aanleg te
Dendermonde.
14 september 1971. ze kamer. Voo1·zitte1', de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. de Vreese. - Gelijlcltddencle conclttsie, de H. Paul Mahaux, eerste advocaat-generaal.

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde
zin gewezen in zake de procm·eur des
Konings te Oudena.a.rde tegen Schoon en

56J ansegers,

op een voorziening tegen een
vonnis van de Correctionele Rechtbank
van Oudenaarde van ll mei 1971.

chtsie,
raal. -

· 3e
3e

K..<\.MER. -

H .· Lenaerts, advocaat-genePleite1·, d e H. Simont.

de .

KAllmR. -

15 september 1971.

15 september 1971.

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN I NGESTELD. BURGERLIJKE ZAKEN.- 00RSPR01\rKE LIJKE ElSER JVIINDERJARIG BIJ HET
INSTELLEN VAN DE RECHTSVORDERING
EN VOOR DE FEITENRECHTER VERTEGENWOOR.DIGD DOOR ZIJN VA,DER . MEERDERJARIG GEWORDEN VOOR RET
INDIENEN VAN DE VOORZIENING DOOR
OORSPRONKELIJKE
\'ERvVEERDER.
VoORZIENING
GERICHT
TEGEN
DE
VADER.
NIE1 ONTVANKELIJK.

TYannee?', in btt1'!Je?·lijlce zctlcen, de oo7'sp7'Dnlcelijlce eise1·, minde1'jm·ig bij het
instellen van de Techtsvonle1·ing en voo1·
de jeitem·echte?' ve1·tegenwoo1'digd doo1·
zijn vade1·, mee?·de?'jcw·ig is gewonlen
v66t het inclienen van de voo1·ziening doo1·
de oo?'S]J1'0nlcelijlce venveercle1·, is cleze
voO'rzi ening niet ontvctnlcelijlc in zove1·
zij ge1·icht is tegen de vade1· (1).
(PERSONENVENNOOTSCHAP l\'I:ET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « VA.N HOOL EN
ZONEN ll, T. VAN HOOF L. EN J.)
Met d.e notitie overeenstenuuend
arrest.

1°

ONDERNEMINGSRAAD.- WERKNEJVIERSAFGEVAARDIGDE OF KA:!\TDIDAAT
BIJ DE VERKIEZINGEN . VVEDEROPNEMI NG NA ONWETTELIJK ONTSLAG. GEEN VVEDEROPNEMING ONDER DEZELFDE VOORWAARDEN. VERPLICHTING VAN DE VVERKGEVER OM DE BIJ
DE VVET BEPAALDE VERGOEDING TE
BETALEN.

2°

CASSATIE. TAAK VAN HE'r HoF.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BESTREDEN
BESLISSING DIE HAAR BESCHIKKEND
GEDEELTE GRONDT OP EEN DOOR DE
VOORZIENING GEKRITISEERDE REDEN.
BEVOEGDHEID VAN RET HoF Ol\1
DEZE TE VERVANGEN DOOR EEN RECHTSGROND DIE RET BESCHIKKENDE GEDEELTE RECHTVAARDIGT.

1o De

we?·lcneme?·safgevam·digcle in de
onde1nemingsmad of de lcandiclctat bij de
ve1-Jciezing voor de 1·actd, die na onwettelijk te zijn ontslagen opnieuw in de
oncle1·neming wonlt opgenomen, heeft
1·echt op de bij de wet bepctalcle ve?·goecling, wctnnee1· cle wecle1'0pneming n i et geschieclt oncle1' clezelfde voonvaanlen als
die ·waa7'0ncle?' de v661· zijn ontslag te
we1·lc gestelcl was (2). (vVet van 20 sep tember 1948, art. 21, §§ 5 en 6, gewijzigd bij de wet van 18 maart 1950 (3)).

2o Inclien de best1wlen beslissing hact1'
15 september 1971. 3e kamer. T1oo1·zitte1·, de H. vVauters, raadsheer
waan'lemeJlCl voorzitter. Ve1·slaggeve1',
de H. Naulaerts. Gelijlcluidende con(1) Cass., 16 oktober 1970 (A1~·. cass., 1971,
blz. 158).
(2) Vgl. cass., 3 maart 1967 (An·. cass., 1967,
biz. 831).
(3) Artikel 21, §§ 5 en 6, van cle wet van
20 september 1948, gewijzigd bij cle wet van
18 maart 1950, werd vervangen door cle wet
van 16 j anuari 1967 ; ingevolge cleze wijziging
komen cle overeenkomstige bepalingen thans
voor in de §§ 5 en 7 van artikel 21. In tegenstelling tot cle in cleze zaak toepasselijke wetgeving, bepaalt bet gewijzigcle artikel 21 uitdrukkelijk clat de wettelijke vergoecling
eveneens verschulcligd is, wanneer cle werk-

beschilclcencl gecleelte g1'Dnclt op een cloo1'
de voo1·ziening gelc1·itiseenle 1·eclen, mag
het H of deze ve1·vangen doo1· een 1'echts!J7'0ncl die het beschilclcencle gedeelte
1·echtvaanligt (4).
nemer zelf ontsla.g neemt '~>egens clringencle
reclen (§ 7, t'l>eecle licl, 1°). Uit bet arrest en
uit bet miclclel .w as gebleken clat cle werkgever
aanvankelijk cle werkneemster hacl ontslagen
maar ze nadien terug in clienst hacl genomen.
Daar cle wederinclienstneming niet tegen clezelfcle voorwaarden was geschiecl als vo6r bet
ontslag, had de werkneemster opzeg gegeven
en had zij cle speciale vergoecling gevorclercl,
clie toegekencl moet worden aan cle beschermde
werknemers.
( 4) Cass., 9 oktober 1970 (A?'?·. cass., 1971,
blz. 134).

-57 -(NAAMLOZE' VENNOOTSCHAP
NIEUWE
STEENBAKKERIJEN ' DE NEEF
[LANDUYDT) », T. VAN HOOFSTAT ..)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 20 maart 1970 gewezen door
de Werkrechtersraad van beroep te Antwerpen, kamer voor werklieden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de sche~1.ding van artikel 21, §§ 2, 5, 6
en 8, van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie van h et bedrijfs1even, zoals htatst gewijzigd door de wet
van 28 januari 1963,

doo1·dat de bestreden sententie de beroepen sententie bevestigt en eiser es veroordeelt om. aan verweerster als schadevergoeding een som te betalen van
258.611 frank om de reden dat « beschermde leden van de ondernemingsraad
slechts kunnen afgedankt worden om
dringende redenen die wegzending op
staande voet rechtvaardigen of wegens
redenen van econ01nische of technische
aard, voorafgaandelijk erkend door bet
bevoegde paritair com.ite (artikel 21, § 4,
van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van h et bedrijfsleven) ;
dat beroepene (thans verweerster) als
beschermd lid client beschouwd te worden
aangezien zij zich voor de eerste m.aal
kandidaat stelde ter gelegenheid van de
verkiezingen voor de ondernem.ingsraad
in het jaar 1963 »; dat de werkgever
gehouden is i~1.geval van opzegging deze
bescherm.de leden opnieuw in dienst te
nemen volgens de bepalingen en voorwaarden van d e arbeidsovereenkomst op
voorwaarde dat zij hem bij ter post aangetekende brief, verstuurd binnen dertig dagen, om wederopneming verzoeken ;
" d at beroepene in de bij de wet bepaalde
termijn en in de wettelijke vorm haar
aanvraag om wederopneming indiende en
de werkgeefster van h aar kant de opzegging introk en b eroepene h et werk liet
hernemen doch niet onder dezelfde voorwaarden en clausules zoals vo01·heen ; dat
zij niet m.eer als gamster werd te werk
gesteld doch betonnen p laten moest wegnemen van circa 14 kg het stuk, wat
eigenlijk mannenwerk is; dat dit werk
ook een loonverlies van 6 frank per uur
tot gevolg had ; dat de eerste rechter
terecht h eeft geoordeeld dat de wedertewerkstelling- niet was geschied overeenkomstig de bepalingen van artikel21, § 5;

dat deze handelwijze een zware fout uitmaakte in hoofde van de werkgeefster
zodat beroepene gerechtigd was de overeenkomst te verbreken wegens zwa.ar-'
wichtige redenen tem.eer dat beroepster
herhaalde male~l aangemaand werd om
de onwettelijke bestaande toestand te
regulariseren; dat de verbreking van de
overeenkomst
wegens
zwaarwichtige
redenen , gelet op het feit dat b eroepene
niet terug te werk gesteld werd onder de
bepalingen en de voorwaarden van de
oorspronkelijke
arbeidsovereenkomst,
dan ook gewettigd was eri. beroepster hiervan de gevolgen moest dragen ; dat dit
feit op zich zelf reeds een zware overtrading van de wet uitmaakt van aard om de
werkgever er toe te verplichten een
schadevergoeding van twee jaar loon te
b etalen »,
te1·wijl 1° eiseres verweerster noch heeft
ontslagen noch ernstige redenen heeft
ingeroepen om verweerster op staande
voet te ontslaan (schending van artikel 21, § 6, van de wet van 20 september
1948); 2° eiseres h et contract niet verbroken heeft, noch met of zonder ontslagvergoeding, noch zonder opzegging
(schending van artikel 2 1, § 8, van de wet
van 20 september 1948); 3° verweerster
de arbeidsovereenkomst met eiseres beeindigd heeft wegens dringende reden en
in dit geval_de bijzondere schadevergoeding niet verschuldigd is (schending van
.aile ingeroepen wetsbepalingen) :
W at de eerste twee onderdelen same.n
betreft :
Overwegende dat de werkrechtersraad
van beroep niet beslist dat eiseTes verweerster h eeft ontslagen maar integencleel stelt dat verweerster een einde aan
de arbeidsovereenk01nst heeft gemaakt
wegens een dringencle reden ;
\Nat het derde onderdeel b etreft :.
Overwegende dat de vergoeding bedoeld in artikel 21, § 6, van de wet van
20 september 1948 verschuldigd is wanneer de ontslagen werknemer, in strijd
m et § 5 van hetzelfde a.rtikel, niet opnieuw in dienst wordt genome~l onder
dezelfde voorwaarden als die waa.roncler
hij v66r het ontslag te werk gesteld was;
D at de bestreden sententie, zonder op
dit punt door eiseres te zijn· aangevochten, uitdrukkelijk stelt dat verweerster
n a haar wederopneming belast werd met
h et verrichten van andere arbeid dan
voorheen en minder loon verdiende ; dat
.de sententie hieruit afleidt dat de wedertewerkstelling van verweerster « niet wa.s
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Overwegende dat eiseres, bij akte op
geschied overeenkomstig de bepalingen
22 juni 1971 ter griffie van het Hof ingevan artikel 21, § 5 »;
Overwegende dat, zelfs indien, zoals in diend, verklaard heeft afstand te doen
het middel wordt voorgehouden, de be- . van haar voorziening die op 14 december
doelde vergoeding luidens de in deze zaak 1970 tegen voormeld arrest werd ingetoepasselijke wetgeving niet verschuldigd steld;
is om de reden dat de werknemer ontslag
Overwegende dat verweerster deze afwegens dringende reden heeft gegeven,
stand had aanvaard, zodat hij niet moest
de beslissing niettemin door de voor- worden betekend ;
noemde overwegingen wettig verantwoorcf is;
Om die redenen, decreteert de afstand
Dat het middel niet kan worden aan- van de voorziening ; veroordeelt eiseres
in de kosten.
genomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
15 september 1971. - 3e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
de H. Janssens. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Houtekier en
Bayart.

16 september 1971. 1e kamer. Vo01·zitte1·, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
Baron Richard. - Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. Philips.

1e

KAMER.-

16 september 1971.

1o HUUR VAN GOEDEREN.- fuN-

1e

KAMER.-

16 september 1971.

VOORZIENING

IN

CASSATIE.

AFSTAND. BURGERLIJKE ZAKEN.
AFSTAND NIET BETEKEND, MAAR DOOR
DE VERWEERDER AANGENOMEN.
DECRETERING.

DELSHUUR. 0NTEIGENING OF VERKRIJGING TEN ALGEMENEN NUTTE. HUUR NIET TOEGESTAAN DOOR HET
OPENBAAR BESTUUR OF DOOR DE INSTELLING VAN OPENBA.AR NUT .
HUUROVEREENKOMST BLIJFT ONDERWORPEN AAN DE BIJZONDERE REGELS
INZ.AKE
DE
HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN.

2° HUUR VAN GOEDEREN.- H.AN-

I n bu1·ge1'lijke zalcen dec1·etee1·t het Hof de
afstand van de voo1·ziening in cassatie,
die niet aan de ve1·wee1·de1· is betekend,
maa1· do01· hem we1·d aangenomen (1).
(G.W., art. 824 en 1042.)

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « USINES STEPHENNE », T. NAAJ\1LOZE VENNOOTSCHAP
« WISMAN EN ZOON ».)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 jlU1i 1968 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
(1) Cass., 24 maart en 1 april 1971 (.An·.

cass., 1971, biz. 729).

DELsHUUR. HUURHERNIEU\'VING GEWEIGERD OP GROND DAT DE ONTEIGENING BINNENKORT TE VERWACHTEN IS.
- D E VERHUURDER BEROEPT ZICH NIET
OP DE WIL HET ONROEREND GOED
WEDER OP TE BOUWEN. L.ATERE
ONTEIGENING OF VERKRIJGING TEN
.ALGEMENEN NUTTE EN AFBRA.AK VAN
HET ONROEREND GOED . 0MSTANDIGHEID ZONDER GEVOLG OP DE VERGOE DING WEGENS UITZETTING.

1° Niettegenstaande de onteigening of de
ve1·k1·ijging ten algernenen mttte van het
onme1·end goed waa1·op zij bet1·ekking
heeft, blijft een handelshuwr, die niet
we1·d toegestaan doo1· het openbam· besttttw of doo1· de instelling van OJJenbaa1·
nut, die tot onteigening of ve1·k1'ijging besliste onde1·wo1·pen aan de bijzonde1·e
1·egels inzake de handelshttu1·ove1·eenlcorn-

-59sten (1). (Art. 2, S0 , vervat in de wet
van 30 april 19S1, aangevuld bij art. 2
van de wet van 22 december 19Sl.)

2o De vedtutw-deT die de httu?·heTnieuwing
van een handelshuw· weige1·t op gmnd
dat de onteigening van het onToe?·end
goed binnenko1·t te ve1·wachten is, be1·oept
zich niet op de wil dit onme1·end goed
wede1· op te bouwen en wm·dt niet v?·ijgesteld van de betaling van een vm·goeding
wegens ttitzetting aan de huu?·de?·, indien
het o?u·oe?·end goed lateT onteigend of
ve1·k?·egen wonlt ten algernenen ntttte en
wo?'dt ajgebmken (2). (Art. 16, I, 3°,
en 2S, 1°, vervat in de wet van 30 april
19Sl.)
{NA.AMLOZE VENNOOTSCHAP « BROUWERIJ
PIEDBOEUF n, T. STAD VERVIERS.)
ARREST

(veTtaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 juni 1970 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerst.e
aanleg te V erviers ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1134, 1743, 1744
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, S0 ,
12, 13, lid 1, 14, lid 1, 16, inzonderheid I,
3o, en IV, 2S, 1°, van de wet op de
handelshuurovereenkomsten (wet van
30 april 19S1, aangevuld, wat artikel 2,
S0 , betreft, door de wet van 22 december
19S1, artikel 2, en gewijzigd, wat artikel 1 betreft, door de wet van 29 juni
19SS, artikel 1, 1°), 700, 702, 3°, 780, 3°,
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
doo1·dat, na te hebben vastgesteld dat
eiseres bij brief van 20 september 1966
aan de eigenaars-verhu.urders regelmatig
de hernieuwing had gevraagd van haar
handelshuurovereenkomst van het als
cafe gebruikt panel gelegen aan de Hodimontstraat nr. 2SS te Verviers, voor de
periode van negen jaren te beginnen van
l januari 1968, dat deze verhuurders op
28 september 1966 hadden geantwoord
(1) Gedr. st. Kamer, zitt. 1961-1952,
m. 128; Gedr. st. Senaat, zitt. 1951-1952,
nr. 32; Les Novelles, Droit civil, d. VI-2, door
LA HAYE en VANKERCKHOVE, ill'S. 1563 en
1564.
(2) Men raadplege cass., 15 februari 1957
(Bull. en PAsrc., 1957, I, 716) en 20 mei 1966
(ibid., 1966, I, 1189).

dat zij daarin niet konden toestemmen
omdat de onteigening van het pand binnenkort te verwachten was, dat verweerster dit pand bij akte van 14 december
1966 ten algemenen nutte en met het oog
op de afbraak had verkregen en dat zijzelf op 3 februari 1967 aan eiseres haar
weigering om de huur te hernieuwen ter
kennis had gebracht, het bestreden vonnis, met bevestiging van de beslissing
door de eerste rechter tussen partijen
gewezen op de dagvaarding van eiseres
van 8 december 1966 en de hervatting,
door verweerster, van het geding ten
name van de gedagvaarde verhuurders,
de rechtsvordering tot hernieuwing van
de huur en, subsidiair, tot betaling van de
vergoeding wegens uitzetting gelijk aan
drie jaar huur a ls bedoeld in artikel 16,
IV, van de wet op de handelshuurovereenkomsten niet gegrond verklaart, op
grond « dat deze wet in artikel 2, S0 ,
bepaalt dat de bepalingen ervan niet van
toepassing zijn op de huur van onroerende goederen die ten algemenen nutte
onteigencl of verkregen zijn; dat deze
bewoordingen een algemene draagwijclte
hebben en van alle bepalingen van deze
wet uitsluiten de huur toegestaan op onroerende goederen die in het algemeen
belang onteigend of verkregen zijn ; dat
aldus alle regels inzake de hernieuwing
van deze huur, de formaliteiten en termijnen die bepaald zijn om daartoe te
komen alsmede inzake de vergoedingen
wegens uitzetting in een dergelijk geval
geen toepassing kunnen vinden ; dat
eiseres in hoger beroep (thans eiseres)
deze wettelijke bepaling enkel zou willen
beperken tot de buren die na onteigening
of verkrijging door de openbare besturen
of door de instellingen van openbaar nut
zijn toegestaan, dat wil zeggen tot huren
die tijdelijk door deze laatste zijn toegestaan ; dat een dergelijke uitlegging aan
de bewoordingen van de wet een beperlcing zou toevoegen en alle waarde zou
ontnemen aan de uitsluiting waarmee ze
de huur van onteigende onroerende goederen treft door het door de onteigenende
macht nagestreefde doe! te verhinderen ;
... dat de wet van 19S1, in artikel 2S, 1°,
in fine, (trouwens) de huurder van elk
recht op vergoeding, in geval van weigering tot hernieuwing, uitsluit, wanneer
het goed moet worden afgebroken of
wederopgebouwd onder meer krachtens
bepalingen van wetten en verordeningen ;
dat zulks wei degelijk het geval is wanneer de verkrijger van het onroerend goed
een onteigenende macht is die gebruik
maakt van het haar toegekende recht om

elke hernieuwing van de huur te weigeren ; dat hieruit volgt dat de vordering
tot hernieuwing van de huur - die geen
enkel voorwerp heeft daar het panel intussen afgebroken i s - evenals de vordering
tot betaling van een vergoeding wegens
uitzetti>Jg va.n alle grond ontbloot zijn
wegens d e uitdrukkelijke bewoordingen
van de wet »,
te1·w~jl, ee1·ste onclenleel, artikel 2, S0
(wet van 22 december 19S1, artikel 2),
verklaart dat de bijzondere regels inzake
de handelshuurovereenkmnsten niet van
toepassing zijn " op de hlnu· van onroerende goederen, ten algen1enen nutte ortteigencl of verkregen, die worclt toegestaan
door het openbaar bestuur of door de
instelling van openbaar nut » ; door de
draagwijclte van deze tekst te bepalen
met alleen rekening te houden n1.et de
eerste van de beide voorwaarden die hij
stelt .voor de uitsluiting die hij regelt en
door ze ten deze toe te passen, hoewel het
vaststond dat de huur waarvan de hernieuwing werd gevraagd niet door verweerster was toegestaan 1naar door de
eigenaars van wie zij het onroerend goed
ten algernenen nutte had verkregen, het
vonnis deze wettelijke bepaling heeft
geschonden ; door aldus aan eiseres elk
recht te ontzeggen op de hernieuwing van
de huur of op de vergoeding wegens uitzetting die bepaalcl is in geval van niet
gemotiveerde weigering tot hernieuwing,
en daarentegen aan verweerster de n1ogelijkheid toe te kennen om iedere hernieuwing te weigeren wam1.eer het gehum·de goed ten algemenen nutte onteigend.ofverkregen is, het vonnis, bovenclien, de artikelen 1, 13, lid 1, 14, lid 1,
en 16, IV, van de wet op de handelshuurovereenkomsten heeft geschonden ; door
ten slotte verweerster impliciet toe te
staan uit haar verkrijging van het verhuurde goed het recht te halen om eiseres
bij het einde van de lopende hum· nit het
gehuurde goed te zetten, hoewel de regelmatig voor hem overgelegde hum· vaste
dagtekening had en niet de mogelijkheid
bevatte mn, in geval van vervreemcling,
te ontbinden, de rechter bovendien de
artikelen 17 43 van het Burgerlijk ·wetboek en, voor zoveel als noclig, 1744 van
hetzelfde wetboek en 12 van de wet op
de handelshuurovereenkomsten heeft geschonden;
tweecle onclenleel, de h u urder die regelmatig zijn wil heeft te kennen gegeven
om van zijn recht op hernieuwing gebruik te maken en het hem geweigerd is
om een reden waarvan geen sprake is in
artikel 16, I tot ID, recht heeft op de

6Qbij artikel 16, IV bepaalde vergoeding
wegens uitzetting; artikel 2S, 1°, in fine,
slechts van toepassing is in het geval dat
de heri1ieuwing werd geweigerd om de in
artikel 16, I , 3°, bepaalde reden; door op
grond van deze tekst (artikel 2S, 1°, in
fine) de weigering van elke vergoeding aan
de uitgezette huurder te rechtvaardigen
" wanneer de verkrijger van het onroerend
goed een 6nteigenende macht is clie gebruik maakt van het haa.r toegeke11.de
recht om elke hernieuwing van de hum· te
weigeren », en tevens vast te stellen dat,
binnen de bij artikel 14 gestelde wettelijke termijn va>'l drie m.aanden, a ls enige
reden tot weigering va>'l de hernieuwing
tegen eiseres was aangevoercl clat " de
onteigening binnenkort te verwachten
was », het bestreden vonnis genomnd
artikel 2S, 1°, alsmede de artikelen 1, 2,
5°, 13, lid 1, 14, lid 1, 16, inzonderheid 16, I, 3°, en IV, van de wet op de
handelshuurovereenkon1sten en 97 va~~ de
Grondwet heeft geschonden;

denle onclenleel, " de afbraak van h et
onroere.nd goed die ondertussen had
plaatsgehad » vreemd was aan de berechti>~g van de vorclering tot hernieuwing
waarvoor de rechter zich op de dag van
het inleidend explo'ot moest plaatsen
(schending van de artikelen 1134 van het
Burgerlijk Wetboek en 700, 702, 3o, en
780, 3°, van het Gerechtelijk vVetboek);
deze omstancligheid in elk geval de weigering van de vordering inzake de vergoeding wegens uitzetting niet kon rechtvaardigen (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat uit het vonnis blijkt
clat eiseres, huurster van de echtgenoten Claessens-Albert, hun op 20 september 1966 de hernielnving van haar handelshuurovereenkomst heeft gevraagd en
dat de verhuurders ze de 2se van dezelfcle
maand hebben geweigerd en als reden
opgeve>'l dat " de o.nteigening van bet
panel binnenkort te verwachten was » ;
dat eiseres op 8 december 1966 genoemde
verhuurders h eeft gedagvaard tot hernieuwing van de huur en subsidiair tot
betaling van de vergoeding wege.ns uitzetting; dat verweerster op 14 december 1966 het panel ten algemenen nutte
heeft verkregen om het te doen afbreken
in het kader van de strijcl tegen de krotwoningen;
Dat het vonnis de rechtsvordering verwerpt op grond hiervan dat artikel 2, S0 ,
van de afdeling van het Bmgerlijk vVetboek dat de bijzm~dere regels inzake de
handelshulu·overeenkmnsten bevat van
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zijn toepassingsgebied uitsluit de hum
van onroerende goederen die ten algelnenen nutte onteigend of verkregen zijn;
Overwegende echter dat voonn.eld a.r tikel een voorwaarde toevoegt aan die
we1ke h et vonnis vermeldt, namelijk dat
de hum·, mn niet onder de toepassing van·
de wet te vallen, door het openbaar bestum of door de instelling van openbaar
nut moet toegesta.an zijn, wat ten deze
niet het geval is ;
Over wegende dat h et vonnis er weliswaar oak op wijst dat artikel 25, 1o,
in fine , van -voormelde afdeling van het
Burgerlijk Wetboek de huurder vart elk
recht op vergoeding, in geval van weigering tot herni.euwing, uitsluit wanneer het
good moet worden afgebroken of wederopgebou wd onder meer krachtens bepalingen van wetten of verordeningen ;
Maar overwegende dat de verhuurders,
om de h ernieuwing van de huur te weigeren, zich niet hebben beroepen op hun
wil het verhumde goed geheel of gedeeltelijk weder op te bouwen overeenkomstig artikel 16, 3°, van genoemde afdeling
van het Burgerlijk Wetboek; dat bovend ien de afbraak van genoemd onroerend
goed niet heeft p laatsgehad door toedoen ·
van de verhuurders doch van verweerster
aan wie zij h et verkocht hebben ;
Overwegende ten slotte dat de reden
volgens welke de vordering tot h erni.euwing van de huur " geen enkel voorwerp
h eeft daar het onroerend goed intussen
werd afgebroken " niet ter zake dienend
is in verband met de vordering tot betaling van de vergoeding wegens uitzetting ;
Dat het middel gegrond is ;
Om d ie redenen, verni.etigt h et bestreden vonnis behalve in zover het d e vordering tot hernieuwi.ng van de huur
verwerpt ; beveelt dat van d it . arrest
melding zal worden gemaa.kt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
houdt de kosten aan opdat hierover door
de feitenrechter wordt b eslist; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank va.n. eerste aan leg te Luik, zitting
houdend in. hager b eroep.
16 september 1971. 1e kamer. Voo1·zitte1· en Verslaggeve1·, de H. Valentin, raadsheer waarnernend voorzitter.Gelijlcl~tidende conchtsie, de H . Delange,
advocaat-generaal.
P lei t e 1' s, de
HH. Dassesse ert Van Ry:n .

1e
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17 september 1971.

VISSERIJ. RIVIERVISSERIJ. VISRECHT IN EEN KREEK, GELEGEN I N EEN
POLDER, VERBONDEN MET OPE N BARE
WATERLOPEN EN NIET BEHOREND TOT
DE BEVAARBARE OF VLOTBAR.E WATERLOPEN . VISRECHT KOl\fT TOE AAN
DE OEVEREIGENAARS.

Het vi81·echt in een k?·eek , die gelegen is
in een polde1·, die zodani g met openban
wate1'lopen vm·bonden is dat de vissen
zich vrij lctmnen bewegen tttssen de
lc7·eelc en de wate1'lopen , en die niet
behoo1·t tot cle bevaa1·bm·e of vlot bm·e
wate1·lopen, lcomt toe aan de oeve1·eigenaa1·s en niet aan de JJolde1· clie geen
oeve1·eigenaa1· is (1). (Wet van 1 juli
1954, art. 6.)

{VAN HOECKE

C.

EN R .,

'I'. ROSSEELS EN DE NICASIUSPOLDER. )

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 februari 1970 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Gent ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 714, 715 van het
Burgerlijk Wetboek, 1 en 6 van de wet
van 1 juli 1954 op d e riv iervisvangst,

cloordctt het bestreden vonnis de eisers
tot sch adevergoeding veroordeelt nadat
werd vastgesteld d at " de Kleine Geul "
wellicht een niet bevaarbare waterloop
vormt waarin de v is vrij naar de openbare wateren overzwernmen kan, doch
het visrecht niettemin toebehoort aan de
tweede verweerder om de r eden dat de
wet van 1 juli 1954, die letterlijk de
bewoordingen van artikel 6 van de wet
van 19 januari 1883 overneemt, de vroe~
ger bestaande rechten van de polders niet
heeft afgesch aft , zodat, indien de polder
kan b ewijzen dat hij v66r de wet van
1 juli 1954 het recht van visvangst in zijn
wat erlopen uitoefende, het visrecht in
(1) Raaclpl. cass ., 25 mei 1932 (B•tll. en
PAsru., 1932, I, 172) m et noot 1, blz. 173 ;
24 november 1969 (.A ·rr. cass., 1970, blz. 293);
cont1·a: P AUWELS, Polclm·s, nr3. 3MI en 360, in
Aclm.inistmtief Lexicon (uitgave 1969) .
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te1·wijl overeenkomstig artikel 6 van de
wet van 1 juli 1954 het visrecht in niet
bevaarbare waterlopen behoort aan de
oevereigenaars, ongeacht ieder bewijs
v?'nwege de polder dat hij v66r de inwerkmgtredmg van deze wet het visrecht in
deze waterlopen aan derden verhuurde :
Overwegende dat het vmu1is, na aangenomen te hebben dat het visrecht in de
l~eek «Kleine Geul » gelegen in de Nicasmspolder te Assenede in b eginsel aan de
oevere1genaars toebehoort omdat deze
kreek te beschouwen is als een van de
binnenwateren bedoeld bij artikel 6 van
de wet van 1 juli 1954, niettemin beslist
d at niemand i11 deze kreek zonder toestemming van de tweede verweerder mag
v1ssen, omdat deze laatste, aan de hand
van door hem overgelegde stukken b ewijst dat hij v66r de wet van 1954, en
mmstens sedert het jaar 1880-1881, steeds
het visrecht in zijn waterlopen aan derden
heeft_ verhuurd; dat immers, luidens het
vom11S, de wet van 1 juli 1954, waarvan
art1kel 6 letterlijk de b ewoordingen van
art1kel 6 van de wet van 19 januari 1883
overneemt, de vroegere bestaande rechten
van de polders niet heeft afgeschaft ;
Ov~rwegende dat de stelling van het
vomus geen stem1 vindt in dit overgenomen artikel 6 dat luidde als volgt : " In
alle andere waterlopen dan die welke in
artikel 2 zijn aangeduid, hebben de eigenaars van de oevers het recht om te vissen, elk van zijn kant en tot in het midden
van h et water » ;
Overwegende clat deze wetsbepaling
ontleend werd aan artikel 2 van de Franse
wet van 15 april 1829, behalve dat de
woorclen « onverminderd de bij bezit of
t1tels vastgestelde tegenstrijdige r echten ,
werd en weggelaten ;
Dat uit de parlementaire voorbereiding
van de wet van 19 januari 1883 blijkt
dat het v1srecht 1n de niet b evaarbare
rivieren, na het afschaffen van het leenstelsel, aan de oevereigenaars werd toegekend als vergelding voor de aan de
nabijheid van de waterlopen verbonden
ongemakken, en clat de voormelde bewoordingen werden weggelaten omdat de
Belgische wetgever, in tegenstelling tot
d e Franse, geoordeelcl heeft dat h et visrecht een bijhorigheid is van de eigendom
van d e grond waarvan het niet kan worden afgescheiden, alsook dat door bedoelde wetsbepaling geen wijziging aangebracht werd in de bestaande overeenkomsten waarbij de oevereigenaars het

genot van hun visrecht aan derden hadden afgestaan ;
Overwegende dat de stelling van het
vonnis even.min ste1.m vindt in artikel 28
van de vroegere wet van 19 januari 1883
dat luidde als volgt : " Titel XXXI cler
ordonnantie der wateren en bossen van
de maand augustus 1669, titel V der wet
van 14 Florea! jaar X, alsook alle andere
bepalingen b etr ekkelijk de riviervisserij
ZlJn afgeschaft, mtgezonderd die welke
toepasselijk zijn op d e polders en op de
wateringen ·,;
Overwegende dat deze wetsbepaling
het visrecht in de wateren van de polders
en de watermgen aan de toepassing van
de wet van 19 januari 1983 niet onttrok;
dat, 11aar de bedoeling van de wetgever,
de blJZondere bepalingen van de wetgevmg op de polders en wa teringen slechts
als aanvullend recht b ehouden bleven;
Overwegende derhalve dat het vomus,
door, op grond van d e in het middel aangeduide beschouwingen, aan de verweerders Lemaitre en Van Den Meerschaut
verbocl op te leggen in bedoelde kreek te
vissen en hen te veroordelen tot het betalen van schadevergoeding aan de eerste
verweerder, artikel 6 van de wet van
1 juli 1954 schendt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die r edenen, vernietigt het bestreden vonnis ; verklaart het arrest bindend
voor Lemaitre Jean, Van Den Meerschaut
Robert en Claeys Harold; beveelt dat
melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en zegt
dat erover door de feitenrechter zal worden beslist ; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, zetelende in hager beroep.
17 september 1971. 1e kamer.
Voo1'zitte1· , Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Gerniers. - Gelijkhtidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaaL
- Pleite1·s, de HH. VanRyn en Bayart ..

1e
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17 september 1971.

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG. iU.NLEG. BURGERLIJKE ZAKEN. Ers TOT GELDIGVERK.LARING VAN EEN
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OPZEGGING VAN EEN PACHTOVEREENKOMST v66R RET VERSTRIJKEN VAN DE
HUURTERMIJN. Is EEN GESCHIL
OVER DE ONTBINDING VAN DE HUUROVEREENKOMST. WAARDE BEPAALD
DOOR DE WET.

2o BEVOEGDHEID EN AANLEG. AANLEG. ~ BURGERLIJKE ZAKEN. GESCHIL OVER DE ONTBINDING VAN
EEN HUUROVEREENKOMST. 0PGAVE
VAN DE ELEMENTEN WAARDOOR DE
TOEPASSING VAN DE WETTELIJKE BEGROTINGSGRONDSLAGEN VAN RET GESCHIL MOGELIJK WORDT. AANDUIDING DIE KAN WORDEN GEGEVEN IN
EEN PROCESSTUK VOOR DE EERSTE
RECHTER, ZELFS INGEDIEND NA DE
EERSTE CONCLUSIES VAN DE PARTIJEN,
OF DIE KAN BLIJKEN UIT DE VASTSTELLINGEN VAN DE BESLISSING VAN DEZE
RECHTER.

1 o Een eis tot geldigve1·klaring van een
opzegging van een pachtove?·eenko~n:st
v66r het ve1·st1·ijken van de httu?·tenmJn,
is een geschil ove1· de ontbinding van de
huu?·ove?·eenkomst, waa1·van de waarde
wo1·dt bepaald ove1·eenkomstig a1·tikel 26
van de wet van 25 maa1·t 1816 (1).

2o Inzake geschillen ove1· de ontbinding
van een huu1·ove1·eenkomst moeten de
elementen die de toepassing van de wettelijke beg1·otingsg1·ondslagen ?Jan het
geschil mogelijk maken, ten opzwhte va:n
de vaststelling van de aanleg, noch ~n
het inleidend exploot noch in de ee1·ste
conclusie van de pm·tijen wo1·den opgegeven ; het is voldoende dat deze elementen aangeduid zijn in een p1·ocesstuk
voo1· de ee1·ste 1·echte1· of vastgesteld wo?·den in zijn beslissing (2). (Wet van
25 maart 1876, art. 26.)

(BAECK,
T. J.A.MOULLE EN LITISCONSORTEN.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
vonnissen op 14 april1970 en 30 juni 1970
in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde ;
(1)
1903,
(2)
1968,

Cass., 12 maart 1903 (Bull. en PASIC.,
I, 124).
Vgl. cass., 29 februari 1968 (Li1'1·. cass.,
biz. 868).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 3, meer bepaald 1o, 26 en 33 van de ~et van
25 maart 1876 op de bevoegdhe1d,
do01·dat de bestreden vonnissen, hoewel
de verweerders in hun inleidende dagvaarding van 30 m ei 1969 htm eis, welke
strekte tot geldigverklaring van de opzegging van pacht die zij aan eiser hadden
laten betekenen en dienvolgens tot ontruiming van de verpachte goederen, in
elk van zijn delen en onderdelen op meer
dan 5.000 frank ten opzichte van ieder
van de partijen hadden geschat, beslissen
dat deze schatting niet in aanmerking kon
komen, omdat de waarde van de eis
overeenkomstig artikel 26 van voormelde
wet moest worden bepaald, en doordat
het vonnis van 30 juni 1970 het hoger
beroep van eiser dienvolgens onontvankelijk verklaart dejectu Sttmmae,
te1·wijl, nu de vordering van de verweerders noch de geldigheid van de pachtovereenkomst noch de ontbinding ervan
tot voorwerp h ad, artikel 26 van voormelde wet ten deze niet van toepassing
was, zodat de vordering vatbaar was voor
schatting overeenkomstig artikel 33 van
gezegde wet, ert, gezien de hoger vermelde schatting van de vordering van d e
verweerders, de vrederechter, overeenkomstig artikel 3, meer bepaald 1°, van
gezegde wet, in eerste en niet in laatste
aanleg gevonnist had :
Overwegende dat uit de overgelegde
stu.k ken van de rechtspleging blijkt dat
eiser door de verweerders voor de vrederechter gedagvaard werd tot geldigverldaring van de door laatstgenoemden
gegeve~ opzegging op grond van de beschouwmg dat de verhuu.rde percelen
bouwgronden uitmaken, dat de vrederechter de rechtsvordering gegrond verldaarde behalve wat een perceel betreft
en dat op het door eiser ingestelde hoger
beroep, de rechtbank van eerste aanleg,
na bij vonnis van 14 april 1970 overeenkomstig artikel 774, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek de heropening van de
debatten te hebben bevolen, het hoger
beroep defectu sttmmae niet ontvankelijk
verldaarde ;
Overwegende dat de rechtbank haar
beslissing steunt op de beschouwing dat
de betwisting omtrent de geldigheid of
de gegrondheid van de tot opzegg~ng aangevoerde reden als een betw1stmg omtrent de ontbinding van de pacht moet
beschouwd worden die, wat de bepaling
van het bedrag van het geschil betreft,
onder toepassing valt van artikel 26 van
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de wet van 25 maart 1876 over de bevoegdheid e~1 dat, bij gebrek aan aanwijzing van het beloop van de hut\rpenningen, de beslissing van de eerste r echter
als in laatste aanleg gewezen dient
beschouwd te worden ;
Overwegende dat eiser tegen de beslissing aanvoert dat h et bedrag van het
geding vatbaar was voor schatting door
de partijen omdat de door de wet in voormeld artikel 26 gedane schatting slechts
op de geschillen omtrent de geldigheid of
de ontbinding van de hum·overeenkomsten betrekking heeft ;
Overwegende dat de rechtbank de eis
tot geldigverklari~1g van de opzegging en
tot het ter beschikking van de verweerders stellen van de verhu urde landeigen dommen als een betwisting omtrent de
ontbincling van de pacht heeft kunnen
beschouwen; dat de procedure tot opzegging immers een wettelijke procedt\re tot
ontbinding van de pachtovereenkomst
uitmaakt ; dat, zo weliswaar, wanneer de
opzegging naar aanleiding van het verstrijken van de hum·tennijn gegeven
wordt, de wettelijke schatting van het
bedrag van het geschil door samenvoeging
van de nog te vervallen huurpenningen
u.itgesloten is, zulks niet het geval is
wanneer de opzeggiJl.g, zeals ten deze, de
ontbincling van de pachtovereenkomst
v66r het verstrijken van de termijn tot
voorwerp heeft ;
Dat het middel clienvolgens naar recht
faalt;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de scheJ1ding vaJl. de artikelen 3, meer
bepaald 1°, 21 en 26 van de wet van
25 maart 1876 op de bevoegdheicl,
cloo1·dat, na beslist te hebben dat het
bedrag van de vordering van de verweerders, well~e strekte tot geldigverldaring
van de aan eiser betekende opzegging van
de pachtovereenkomst en tot ontruiming
van de verpachte goederen, geschat
diende te worden overeenkomstig de
-b epalingen van artikel 26 van voormelde
wet, en hoewel eiser in zijJl voor de rechtbaJlk genomen conclusie had laten gelden
dat zijn hoger beroep ontvankelijk was
omdat de in eerste aaJlleg genomen conclusies alsmede het vonnis waartegen
hoger beroep naar de overeenkomst verwezen waarin de pachts01mncn vermeld
werden, het bestreden vonnis van 30 jtmi
1970 beslist dat, aangezien noch de door
partijen in eerste aanleg genomen conclusies noch de door de vrederechter
gevelde vonnissen die pachtprijzen badden vermeld, niet staande kon worden

·

gehouden dat het bedrag van de pachtgelden door middel van voormelde verwijzingen iJl. de akten van de rechtspleging voorkwam, en dat derhalve, bij
gebrek aan dergelijke vermelcling van de
wettelijke basis van schatting in de akten
van de procedm·e, het vomlis vaJl. de
vrederechter in laatste aanleg geveld was,
te7"tvijl, wanneer de wettelijke basis
voor de schatting van een eis vermeld is
in een akte, waarnaar de door partijen in
eerste aanleg genomen conclusies en het
vonnis waartegen hoger beroep verwijzen,
de r echter in hoger beroep, op grond van
de hierboven ingeroepen artikelen, verplicht is met de gegeve:ns van die akte
rekeniJlg te houden om het bedrag van
de eis e:n de aan leg te bepalen :
Overwege.nde dat, wam1eer de wet begrotingsgrondslagen bepaalt, de partijen
de elementen waardoor het bedrag van
het geschil kan worden vastgesteld niet
allee.n in de dagvaarding of in de eerste
conclusie maar ook in ell~ ander e voor de
eerste rechter overgelegde akte van
r echtspleging kunnen opgeven ; dat de
rechter in hoger beroep deze feitelijke
elementen oak kan ontlenen aan de
beslissing van de eerste rechter ;
Overwegende dat, wanneer het gescllil
over de ontbinding van een hu.m·overeenkomst gaat, ar.t ikel 26 van de wet van
25 maart 1876 de sameJnroeging van de
nog te vervallen huurpe.nningen als begrotingsgroJl.dslag stelt ;
Overwegende dat de rechtbank, in
verband daarmede, constateert dat de i.n
eerste aanleg gen01nen conclusies evenals
het vonnis van de eerste rechter slechts
naar de ht\lU'overeenkomst verwijzen met
betrekkillg tot het karakter van bouwgrond van de verpachte gronden en de
duur van de pacht;
D at uit die vaststellingen, waarvan
niet beweerd worclt dat zij de bewijskracht van de betrokken akten miskennell, voortvloeit dat noch bedoelde conclusies van de partij en noch de beslissing
van de eerste rechter enige verwijzing
naar de huurovereenkomst met betrekking tot h et bedrag van de pachtgelclen
bevatten; dat de rechtbank dienvolgens
ertoe gerechtigd was, al werd in een ander
opzicht naar de hum·overeenkomst verwezen, de beslissing van de eerste rechter
te beschouwen als in laatste aanleg gewezen ·
Dat h et middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

-
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6517 september 1971. 1 e kamer. en Ve1·slaggeve1', Ridder Rutsaert, raadsheet waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, d e H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleite1·s, de
HH. Bayart en Struye.

BORDEN A.AN TE BRENGEN OP GEBOUWEN OF MUREN LANGSHEEN DE OPENBARE WEG. WETTELIJKHEID.

Voo1·zitte1'

2 e KAMER.-

20

september

1971.

1 0 RECHTBANKEN. STRAFZAKEN.
CORRECTIONELE RECHTBANK OF
POLITIERECHTBANK. DE RECHTER IS
VERPLICHT A.AN DE VOOR HEM GEBRACHTE FElTEN HUN VI'ETTELIJKE
OJ\1SCHRIJVING TE GEVEN.

7° AANPLAKBILJETTEN. BESLUITWETVAN29DECEMBER1945HOUDENDE
VERBOD TOT RET AANBRENGEN VAN
OPSCHRIFTEN OP DE OPENBARE WEG.
GEVOLG TEN AANZiEN VAN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE GEMEENTEBE STUREN.
1°

De co?Tectionele 1·echtbank of de politie?'echtbank waa?'VOO?' een st?'afbaa?' feit
is gebmcht, is ve1-plicht hieman zijn
wettelijlce omsch?-ijving te geven ( 1) _

2°

De co?·rectionele ?'echtbank of de politie?'echtbank mag aan het jeit wam·op de
ve1·volging is geg1·ond een omsch1·ijving
geven clie bij de oo?·sp?'onkelijke wo1·dt
gevoegd, van het ogenblik dat beide omsch?-ijvingen bet1·ekking hebben op hetzeljde feit en dat de beklaagde de gelegenheid heejt gehad zijn venvee?' oolc tegen
de tweede omsch1·ijving te voe1·en (2).

3°

De poli tie1·echtbank neemt ?'egelmatig
van een onde1· haa1· bevoegdheid vallend
misdrijj kennis doo?' de v1·ijwillige ve?'schijning van de beklaagde (3) . (Sv.,

2° RECHTBANKEN. STRA.FZAKEN.
BEVOEGDHEID VAN RET VONNISGERECHT.
TWEE
OlliSCHRIJVINGEN
VOOR RET FElT WAAROP DE VERVOLGING IS GEGROND. VOORWAARDEN.
3° RECHTBANKEN. STRA]!'ZAKEN.
POLITIERECHTBA.J.'<K.
VRIJWILLIGE VERSCHIJNING VAN DE BEKLAAGD E . - WETTELIJKHEID.

a rt. 147 .)
4°

VERJARING. STRAFZAKEN. GEli1EENTEVERORDENING WAARBIJ DE
HANDHAVING VAN RECLAMEBORDEN EN
ON>VETTELIJK
AANGEBRACHTE
OPSTAANDE BORDEN VOOR AANPLAKBILJE'JlTEN WORDT VERBODEN. \TOORTDUREND MISDRIJF .

5°

VERJARING . STRAFZAKEN. VERSCHILLENDE MISDRIJVEN DIE DE
UITVOERING VAN EEN ENKEL STRAFBAAR OPZE T ZIJN.- VERJARING GAAT
IN VANAF RET LAATSTE STRAFBAAR
FEIT.

6°

GEMEENTEVERORDENING.
VERBOD 0111 ZONDER VOORAFGAANDE
VERGUNNING VAN RET COLLEGE VAN
BURGEJVIEESTER EN SCHEPENEN ENIG
VOORWERP EN NAJVIELIJK RECLAlliE--

(1) Cass., 22 februari 1971 (A1'1·- cass., 1971,
biz. 602) en de r edevoering van E erste Advocaat-generaal l\oJ:ahaux op de piechtige terechtzitting van 1 september 1971 over het rechterlifk gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek.
Zie Joum. trib., 1971, biz. 581 en voig.,
inzonderheid, biz. 588 en de in de noten
m·. 139, 140 en 140bis vermeide verwijzingen.
(2.) Men raadplege cass., 6 februari 1956
(Bull. en PASIC., 1956, I, 589).
CASSATIE, 1972. -

3

4°

De handhavin g van ?'eclamebO?·den en
opstaande bonlen voo1· aanplakbiljetten,
die onwettelijlc zijn aangebmcht met
ove?'t?·eding van artikel 156 van de verordening op de gebouwen van 14· juli
1908 van de Stad Oostende, gewijzigd
de 18e mam·t 1949, en van m·tikel 13
van de ve?'O?'dening van 23 septembe1·
en 25 novembe1· 1960 bet1·efjende de
mttu?'?'eclame en opstaande bo1·den voo?'
aanplakbiljetten, is een voo?·tdu?·end misd?·ijj (4).

5°

W annee?' ve1·schillende misd1·ijven de
uitvoe1·ing zijn van eenzelfde st1·ajbaa1'
opzet en als zodanig slechts een enlcel
misd1·ijj VO?'men, gaat de ve?ja?·ing van
de st?·ajvO?·de?·ing ten aanzien van de
gezamenlijke jeiten _pas in vanaj het
laatste jeit (5).
(3) Men raadplege cass., 13 april 1964

(Bull. en PASIC., 1964, I, 857).

(4) Men raa dplege cass., 14 d ecember 1!J64
(Bull. en PASIC., 1965, I, 375) en 30 september
1968 (A1'1'. cass., 1969, biz. 113).
(5) Cass., 7 november 1966 (A1'1'. cass.,

1967, biz. 317); menraa dpiege cass., 5 februari
1968 (ibid., 1968, biz. 749) en 28 juni 1971
(ibid., 1971, biz. 1105).

-666° De bepalingen van a1·tilcel 10 van de wet
van 15 ap1·il 1964· die a1·tilcel 10 zijn

gewo1·den van de wet bet1·efjende de
politie ove1· het wegve1'lcee1· (samenge. 01·dend op 16 macwt 1968) hebben de
bevoegdheid niet bepe1·lct wellce de gemeente1·aad pttt in de clec1·eten van
14 decembe1· 1789 en van 16-24 aug·us tus 1790 om het aanb1·engen van enig
voo1·we1p en nwmelijlc van 1·eclamebonlen,
aanplalcbiljetten en van lmn opstaande
bo1·den, op gebouwen of mtw·en langsheen
de openbm·e weg ajhanlcelijlc te stellen
van de ve1·gunning vctn het college vm~
bu1·gemeeste1· en schepenen (1) .
7° De besluitwet van 29 clecembe1· 1945
hottdende ve1·bocl tot het aanb1'engen van
opsclwijten op de openbm·e weg heejt de
bevoegdheicl vcm het gemeentebestutw· tot
1·egeling van het acmplalclcen op de openba?'e weg niet opgeheven en evenmin
bepe1·lct (2).
(HERMIA,

T.

ARREST

STAD

OOSTENDE . )

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het b estreden
vo1mis, op 2 oktober 1970 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Doornik;
Over het eerste en h et tweede middel
afgeleid,

het ee1·ste, uit de schending van de
artikelen 5, c, van de gemeenteverordening van de stad Oostende van 14 juli
1908, h erwerkt op 18 maart 1949, 2 van
de gemeenteverordening van d e stad
Oostende van 23 september en 25 novemb er 1960, 21 en 182 van het vVetboek van
strafvordering,
doo1·dctt bij artikel 5, c, van de verordening van 1908 « het plaatsen » van enig
voorwerp op de gebouwen en d e mm·en
langs de openbare weg en bij artikel 2
van de verordening van 1960 « het aanbrengel1. » va11. aax-1plakbilj etten en opstaande borden voor affich es, alsmede
1uuurreclmne worden verboclen, indien
vooraf hiCl·toe geen vergm1.ning van het
college van burgemeester e11. sch ep enen
werd verkregen, terwijl bij artikel 13 van
(1) l\IIen raadplege cass., 11 mei 1971 (A?T.

cass. , 1971, b lz. 909).
(2) Cass., 15 mei 1961 (Bttll . en PAsiC., 1961,
I, 983).

de verordening van 1960, lid twee, wordt
bepa.ald : « h et op hun plaats laten van
dergelijke reclames die zonder vergtmning
werden geplaat st . .. » en hieraan op
duidelijke wijze wordt toegevoegd : « ... is
ev eneens verboden >> ; de plaatsing en het
aanbrengen ervan een ander materieel
feit is d an het op hun plaats laten, welk
feit slechts ontstaat wanneer het eerste
voldongen is; bij artikel 13, lid 2, immers
duidelijk wordt bepaald dat h et eveneens
gaat mu een n ieuw verboden feit ;

tenvijl derhalve de correctionele rech tb ank eiser h eeft veroordeeld wegens een
feit waarvoor hij niet vervolgcl was en
zodoende artikel 182 van h et W etboek
van strafvordering heeft geschonden ;
door de verjaring v an de ogenblikkelijke
wanbedrijven bedoeld bij artikel 5, c, van
de verordening van 1908 en 2 van deze
van 1960 niet te hebben aangenomen, h et
b estreclen v onnis d e artikelen ·156 van de
verordening van 1908 en 21 van h et Wetbock van strafvordering h eeft geschonden, vermits de v erja ring van die misdrijven op zes maanden werd gesteld,
welke termijn in onderhavig geval begon
t e lopen t en laatste vanaf 12 mei 1969,
datmn van het proces-verbaal, en op
geldige wijze gestuit werd door de dagvaarcling van beklaagde voor de Politierechtbank te Oostende , welke hem op
30 sep tember 1969 werd b etekend, en
vermits zij daarentegen n iet werd gestuit
door bet vonnis van de Polit ierechtbank
te Oostende van 2 1 november 1969 of
zelfs door de dagvaardi11.g v an eiser van
11 februari 1970 voor d e Politierechtbank
te Comines, zodat die verjaring is mget r eden op 30 april 1970 en in elk geval
ingetred en was op 2 oktober 1970, op
welke clatmn het bestreden vonnis wercl
gewezen;
het tweede, u it de sch ending van de
artikelen 5, c, van de gem eenteverordening van Oostencle van 14 juli 1908,
2 van d e ge1neen teverordening van Oostende van 23 septe1nber en 25 november
1960, 182 van het vVetboek van strafv ordering en 97 va11. de Gro11.dwet,
doo1·dat, hoewel eiser op grond van
artikel 5, c, van h et reglement van 1908
vervolgd werd , 1net nmne mn zonder
voorafgaa11.cle sclll'iftelijke vergunning
van h et college van burgemeester en
sch epenen " enig voorwerp op of tegen een
gebouw of een 1nuur la ngs de openbare
weg te hebben geplaatst of de bestaande
plaatselijke gesteldheid te h ebbe11. veranderd », wat, door vergelijking met h et
bepaalde bij artike1 5, ct, en 5, b, van h et-
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om zonder voorafgaande v ergtmning een
bouwwerk te h ebben opgericht, h et bestreden vonnis niettemin beklaagde veroor.d eeld h eeft wegens de overtreding v a n
artikel 5 - alle b epalingen - v an de
verordening van 1908 en t evens n ad at
hij door de politierechtbank we~d verzocht om zich te verdedigen over de
anders omschreyen feiten, wegens overtredmg van art1kel 2 van het r eglem ent
van 1960,

te1·wijl de eerste rechter, wiens r edengeving door h et bestreden vonnis werd
overgenomen , d e door de beklaagde aangebrachte aanplakbiljetten b eschrijft als
« zijnde in onderhavig geval bouwwerken
voor h et aanbrengen van affiches » ; deze
rechter, door eiser t e verzoeken zich over
deze nieuwe omschrijving te v erdedigen,
de v ervolgmgen heeft uitgebreid tot die
van d e oprichting van de bouwwerken
zoals b edoeld bij artikel 2 van de verorde~
ning van 1960, hoewel beldaagde slechts
vervol~d werd wegens. het aanbrengen
van emg voorwerp op de voorgevels zoals
b~do eld in h et exploot van de dagvaardmg ; h et bestreden vonnis b eklaagde dus
veroordeelt op grand van artikel 5 - alle
b epalingen - van de verordening v an
1908 en op grand van artikel 2 v a n deze
van 1960, wegens andere m at eriele feiten
die materieel v erschillen van die v ermeld
in d e dagvaarding op basis van artik el 5, c, van de verordening vall 1908 en
het derhalve artikel182 van het W etboek
van strafvordering, alsmede artikel 147
van dit W etboek schendt, v ermits eiser
nooit h eeft verklaard vrijwillig voor de
rechtbank t e willen verschijnen, om
wegens di e nieuwe feiten terecht t e staan ·
en, subsidia ir, t erwijl, · zo h et bestrede~
vomlis bij de toepassing van ar t ikel 2
v an d e v erordening van 1960 slechts d at
deel ':'an d a t artikel h eeft will en toep assen
waarm, m plaa t s van de bouwwerken
waarop de affiches worden aangebra cht,
slechts de affiches zelf b edoeld worden
eiser in dit geval niet kon worden veroor~
d eeld om affiches te hebben aangebracht
zonder de v ergunning van h et college
van burgem eester en schep en en, v ermits
« w am1eer h et niet gaat om bouwwerken
d e ver gu,nning van de burgemeest er allee1~
volst aat » :
Over wegende dat eiser voor de polit ier echtbank werd ged agvaard om, zoals op
30 apnl 1969 werd vastgest eld, op t wee
v er sch1llende plaatsen t e Oost e!lde en
zonder voorafgaande schriftelijke v ergunning v an h et college van burgem eest er

en schepenen, op de muren la ngs de openbare weg emg voorwerp t e h ebben aangebracht, namehJk een r eclam ebord met
wit papier, welk misdrijf b ep aald is in de
art1kelen 5, c, 156 en 157 v an d e alo·em ene
bouwverordening v an deze stad ;"'
·
Dat ter terechtzitting v an de politierechtbank op 23 maart 1970, eiser verklaard heeft vrijwillig t e v erschijnen en
zwh tevens te v erdedigen over de overtredmg van d e b epalingen v a n het reo1em ent van 23 september en 25 november
1960 betreffende muurreclam e en opstaande reclameborden ;
Overwegende d at en er zijds h et aanbrengen van opst aande borden voor
affiches bedoeld bij artikel 2 van het re<Ylem en van 1960 niet v er schilt van het
plaatsen van r eclam eborden , zoals zulks
In de overge!lomen zinssnede is vermeld ·
dat bij de politierechter eenzelfde feit: .
hoewel op dubbele wijze omschreven,
aanhang1g werd gem aakt ingevolge de
omstandigheid dat eiser aanvaard heeft
zich te verdedigen op g1;ond van het
r eglement van 1960 ·
Overwegende anderzijds dat blijkens'
de conclus1e van de burgerlijke partij,
thans verweerster, en m ede de bewoordingen van h et b eroep en en h et b estreden
vonnis, de partij en, nadat eiser aanvaard
had voor de politier echter op grand van·
h et reglem ent van 1960 t e v erschijnen ter
t er echtzitting het op htm plaats laten van'
de opstaa11de borden voor affiches zoals
is bepaald tegelijkertijd bij de · artikelen 156 van de bouwverordening en 23
§ 2, van de verordening van 1960 hebbe~
gedebatteerd ; dat de r echter de aanwe-:
zigheid van alle b estanddelen van dit mis~·
drijf heeft vastgesteld en h et op hun·
plaats laten v an de onwettig aange-·
bra chte opstaande b orden voor affiches
heeft omvat in d e enkele straf die hij'
h eeft mtgesproken voor elk van beide
groepen van misdrijven ;
Dat zulk op zijn plaats lat en een voortdurend misdrijf oplevert, d at volgens de
op dat punt niet b ekrit iseerde v astst.ellingen van h et b estreden von nis, niet
beeindigd was op h et ogenblik wa arop
h et vonnis werd uitgesproken ; dat derh alve geen van d e misdrijven, waarvan
h et geheel een enkel strafbaar feit oplev ert, verj aard is ;
D a t de middelen niet kunnen worden
aangenomen ;
Over. het d.erde middel, afgeleid uit de
schendmg v an art1kel 97 v an de Grandw et,
doo?-dat, in het geval d.a t h et , bij toe-
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van 1960, geen andere materiele feiten
dan die bepaald bij artikel 5, c, van de
verordening van 1960 zou hebben willen
bewezen achten, maar enkel de affiche
als dusdanig zou hebben in aamnerking
genomen, het vonnis eisers conclusie niet
beantwoordt waarin deze had doen gelden
dat de onderwerping van het aanbrengen
van aanplakbiljetten aan de voorafgaande toelating van de burgemeester
het opnieuw instellen van de censuur zou
betekenen (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat het middel onderstelt
dat het bestreden vonnis eiser zou veroordeeld hebben wegens overtredin.g van de
gemeenteverordening betreffende de affiches zelf, terwijl de vaststaand verldaarde
feiten betrekking hebben op het op hlnl
plaats laten van reclameborden en opstaande borden voor affiches, die op niet
geoorloofde wijze werden aangebracht;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 50 van het
decreet van 14 december 1789, 3, § 1, van
titel XI van het decreet van 16-24 augus tus 1790, .8, § 2, van de wet van I5 april
1964 (Staatsblad van 15 mei 1965), I van
h et wetsbesluit van 29 december 1945,
houdende verbod tot het aanbrengen van
opschriften op de ope~1.bare weg, 1 va~1.
het koninldijk besluit van 14 december
1959 waarbij regelen worden gesteld op
het aanplakken en r eclame maken, zoals
dat besluit nader wordt verklaard door
het verslag aan de Koning dat het koninklijk besluit van 20 december 1956 vooraf.gaat waarbij regelen worden gesteld op
het aanplakken en reclame ma.ken in
zekere landschappe~1. en langs toeristische
verkeerswegen, koni~1ldijk besluit dat opgeheven en vervangen werd door genoemd koninklijk besluit van 14 december 1959, alsmede uit de schending van
de artikelen 97 en I07 van de Grondwet,
doonlat het bestreden vonnis beslist
dat de artikelen 5, c, van de gemeenteverordening van 14 juli 1908 van de stad
Oostende en ,2 van de gemeenteverordening van ,23 september en ,25 november
1960 van de stad Oostende wettelijk en
terzake van toepassing zijn,
·
te?·wijl, ee?·ste ondenleel, het vom1.is ter
verantwoording van die beslissi~1.g beweert dat genoemde decreten aan de
gemeentelijke overheid een onbegrensde
bevoegdheid toekende om te voorzien in

een goede politie op de zekerheid en de
veiligheid van het verkeer op de openbare
weg en dat genoemde borden de veiligheid
i~1. de straten klU1.~1.en schaden en door ten
grande te vallen de weggebnlikers kunnen
hiJ1.deren (aan de eerste rechter Olltleende
motieven) en dat reclameborden die langs
de openbare weg zij~1. aangebracht, de
veilige en gemakkelijke doorgang in de
straten kunnen hinderen, omdat zij de
aandacht van de autobestum·der s van het
verkeer klHUlen afl.eiden en blootgesteld
zijn aan wind en windstoten, en dat
vonnis derhalve geen rekeni~1g houdt met
artikel 8, § 2, van de wet van 15 april
1964, -waarbij de decreten worden opgeheven in zover zij van toepassing zijn op
de politie van het vervoer en van het wegverkeer en die politie onttrekt aan de
bepalingen van die decreten, voor zover
althans 'die politie betreldcing heeft op
blijvende of periodieke toestanden, daar
een reclamebord nu juist een blijvende
toestand is ;
tweecle onclenleel, het aanbrengen van
opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen op plakborden, vooren zijgevels en muren die zich langs de
openbare weg of in de onmiddellijke
nabijheicl ervan bevinden, geregeld wordt
bij het wetsbesluit van ,29 december 1945
waarbij uitdrukkelijk beslist wordt dat
de voorafgaande en schriftelijke verglmning van de eigenaar van het panel en
eve~1tueel de bewoner ervan volstaat,
zodat bij dit wetsbesluit elke voorafgaande vergunning vanwege de gemeente
met betrekking tot prive eigendommen
uitgesloten wordt en dat de stad Oostende
haar bevoegdheid heeft overschreden
door de voorafgaancle vergu.nning van de
gemeen teraad of zelfs van de bm'gemeester voor het aanbreJlgen achtereenvolgens
va~1. enig voorwerp en van elke affiche
verplicht te stellen :
Betreffende het eerste ondercleel :
Overwegende dat artikel 5 van de
gemeentelijke bouwverordening en artikel 2 van de verorclening betreffende
muurreclame en opstaande borden voor
affiches van 23 september en 25 november
1960 geen betrekking hebbe n op de politie
van het wegverkeer, die aileen wordt
becl.oeld in de bepalingen van artikel 10
van de wet van 15 april I964, ter vervanging van artikel 8 van de wet van I augustils I899, bepalingen -welke nu het voorwerp uitmaken van artikel IO van de wet
betreffencle de politie van het wegverkeer
(gecoordineerd op I6 maart 1968);
Dat de wettelijkheid van die verorde-

J.
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zoals h et vonnis dat doet, aan de hand
van d e bepalingen van het decreet van
I4 d ecemb er I7 89 betre:ffende de inrichting van de gemeentebesturen, h et decreet van 22 d ecember I7 89 betreffende
de oprichting van de primaire en van de
administratieve colleges , het decreet van
I6 en 24 augustus I790 op de r echterlijke
organ isatie en van artikel 78 van de
gemeentewet van 30 maart I 836;
B etreffende het tweede onderdeel

2°

CASSATIE. 0MVANG . STRA.I<' ZAKEN . 0 NWETTELIJKE VERVANGENDE GEVANGE NISSTRAF . 0ASSATIE
EN VERWIJZING BEPERKT TOT DIT PUNT
VAN RET BESCHIKKENDE GEDEELTE .

3°

STRAF. GELDBOETE . GEEN
TOEPASSING VAN DE CUffiS . 0 NWETTELIJKHEID.

4°

CASSATIE. O J\iVANG. STRAFZAKEN. 0ASSA,TIE HIEROP GEGROND
DAT EEN GELDBOETE MET GEEN DECIMES IS VERMEERDERD.- 0ASSATIE EN
VERWIJZI NG BEPERKT TOT D EZE PUNTEN .

Overwegencle dat het wetsbesluit van
29 december I 945 beperkt b lijH bij h et
verbod affiches aan te brengen op andere
plaatsen dan die welke door de gem eente- I 0 De ve1·vcmg~nde gevangenisstTaj voo·r een
co1'1·ectionele geldboete mag niet lctge1·
overheden daartoe zijn bestemcl of worzijn dan acht dagen (1). (S.W., art. 40.)
den vergund door de eigenaar of de gebruiksgerechtigde ;
Overwegende dat die bepaling niet tot 2° W annee1· een ve1·oo1·delend vonnis vm·nietigd w01·dt omdat de 1·echte1· een lage1·e
gevolg heeft d e bevoegdheid te ontnemen
ve1·vangende gevangenisst1·aj heejt ttitof te beperken, die de gemeenten in het
gesp1·oken dan die welke hij wettelijk
decreet van I 6 en 24 augustus I 790 putcliende ttit te sp1·eken, wo1·den de cassatie
ten om het aanplakken in openbare
en cle venvijzing bepe1·kt tot dit punt van
plaatsen en langs verkeerswegen te rege- '
het beschiklcende gedeelte (2).
l en ; dat, integendeel, voornoemd wetsb esluit van de tussenkomst van de 3° Onwettelijk is de beslissing die een stmfg em eenteoverh eden gewaagt bij h et bepa1'echtelijke geldboete ~titsp1·eekt, d·ie met
l en van de plaatsen voor het aanplakk en
decimes kan ve1'11Me1·dm·d w01·den, zonde1·
b estemd;
vast te stellen dat deze geldboete aldtts
D at beide onderdelen van het micldel
we1·d vennee1·de1'Cl (3). (vVet van 5 maart
naar r echt falen ;
I952, art . l.)
En overwegende dat, in zover de voorziening gericht is tegen de beslissing 4° W annee1· het H of, op het cassatiebe1·oep
van de pTocwre~t1' des [( onings, een vonop de strafvordering, de substantiele of
nis van cle C01'1'ectionele 1·echt banlc in
op straffe van n ietigh eid voorgeschreven
hogeT be1·oep ve1·nietigt omdat de 1·echte1·
rechtsvormen werden n ageleefd en dat
onwettelijk nagelaten heejt vast te stellen
de b eslissing overeenkomstig de wet is ;
dat de geldboete met decirnes we1·d ve1·Om die redenen, verwerpt de voorziemeeTde1·d, w01·den de cassatie en de ve1·ning; veroordeelt eiser in de kosten.
wijzing bepe1·lct tot dit punt (4).
20 september I97l. - 2e kamer.
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Ligot. - Gelijkltticlende conclttsie,
de H. D elange, a dvocaat-gener aal. Pleite1·, de H . Mathei (van de balie te
Antwerpen) .
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20 september 1971.

STRAF.- VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF . 00RRECTIONELE GELD BOETE.- MINIMUM VAN DE GEVANGEN I SSTRAF.

(PROCUREUR DES KON I NGS TE VERVIERS,
T. PIRONT.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 2I januari I971 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Verviers;
(1) en (2) Cass ., 11 september 1967 en
26 februari 1968 (A?'I'. cass ., 1968, biz. 48
en 854); 22 september 1969 (ibid., 1970,
biz. 81).
(3) en (4) Cass., 26 mei 1952 (Bt£ll. en PAsrc.,
1052, I, 627).
-Artikel 1 van de wet van 5 maart 1952

- 70 I. Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 25, 38 en 40
van het Strafwetboek;
Overwegende dat de geldboete van
30 frank, die alleen door het bestreden
vonnis ten laste van de verweerder werd
uitgesproken, een correctionele straf is;
dat het vonnis derhalve de voornoemde
wetsbepalingen heeft geschonden, wanneer het bij ontstentenis van betaling van
die geldboete, een verva~1gende gevangenisstraf van vier dagen heeft bevolen ~
II. Over bet middel ambtshalve afge leid uit de schending van artikel 1 van
de wet van 5 maart 1952 betre:ffende de
opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten:
Overwegende dat het bestreden vonnis,
waarbij de straf van 25 frank geldboete
vermeerderd met 190 decimes die door
de eerste rechter wegens de overtredingen
van het wegverkeersreglement welke op
4 jlmi 1969 werden gepleegd, op 30 fi.·ank
wordt gebracht, niet heeft vastgesteld
door aanduiding van het cijfer dat door
die verhogi11g verlu·egen werd, dat met
toepassing van de voornoemde wet van
5 maart 1952 de geldboete van 30 frank
d ie aldus werd uitgesproken, vermeerderd
werd met 190 decimes ;
Dat het vmmis aldus artikel 1 van
genoemde wet heeft geschmi.den ;
En overwegende voor het overige dat
de substantiele of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vom1is, in zover het tegen de verweerder Emile Piro~1t een vervangende
gevangenisstraf van vier dagen uitspreekt
en nagelaten heeft op de geldboete de
vermeerdering van 190 decimes toe te
passen, zoals voorzien bij artikel 1 van
de wet van 5 maart 1952 ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernictigcle beslissing ; veroordeelt de
verweerder in een vierde van de kosten,
en laat de overige kosten ten laste van
de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak

betreffende de opclecimes op de strafrechtelijke geldboeten is gewij zigd bij het enig
artikel van de wet van 22 december 1969 dat
voorziet in een vermeerdering van 290 deci-

naar de Correctionele Rechtbank te
Luik, zitting houdende i~1 hoger beroep.
20 september 1971. - 2e kamer. Vooi·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H . Delange, aclvocaat-generaal.

2e KAMER. -

20 September 1971.

1° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OlVI ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN.
- VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ TEGEN DE BESLISSING OP DESTRAFVORDERING.
BURGERLIJKE
PARTIJ NIET VEROORDEELD IN KOSTEN
VAN DEZE RECHTSVORDERING. - NIET'
ONTVANKELIJKE VOORZIENING.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BESLISSING DIE DE FEITELIJKE GEGEVENS AANDUIDT WAAROP ZIJ IS GE GROND. - BESLISSING ANTWOORDT ALDUS OP DE CONCLUSIE WAARBIJ VERSCHILLENDE OF STRIJDIGE FEITELIJKE
GEGEVENS WORDEN UITEENGEZET. REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.
3° WEGVERKEER.- VooRRANG.WEGVERKEERSREGLEMENT VAN
14 MAART 1968, ARTIKEL 16-1 EN 17.
- VOOR RET STATIONEREN BESTEJ\IDE
PLAATS. - BETREKKINGEN TUSSEN DE
BESTUURDERS.
VOORRANG VAN
RECHTS BEHOUDENS IN GEVAL VAN
MANEUVERS.
l

0

De btwge1·lijlce pa1·tij die niet in kosten
vcm de st?·ajvonle?'ing is ve?'oonleelcl, is
niet ontvanlcelijk om zich in cassatie te
voo1·zien tegen cle beslissing op deze
?'echtsvonle?·ing (1).

2° Regelmcttig gemotivee?'d is de beslissing

clie de jeitelijke gegevens actnclttidt wcta?'op zij is geg1·ond en aldus antwoonlt op
mes. Deze laatste wet is in werking getreden
de 10• jannari 1970,
(1) Cass., 5 april, 7 en 14 juni 1971 (An·.
cetss., 1971, blz. 740, 1001 en 1025).

-71een conclusie, tvam·bij ve1·schillende of
st1·ijdige jei telijlce gegevens to01·den ttiteengezet ( 1).
3° Wannee1· twee voe1·tuigen zich bewe gen
in een voo1· het statione1·en bestemde
plaats en geen van de bestuw·de1·s een
manettve?' ttitvoe1·t, heejt clegene die van
1·echts lcomt voo?Tan g op cle ancle1·e (2).
(vVegverkeersreglement, art. 16-1 en
17.)
( NAAMLOZE VENNOOTSCH.AP « UNION ET
PREVOYANCE ll E N C.APELLEN, T. L.ANGENAKEN.)
ARREST

(Ve1'taling) .

RET HOF ; - Gelet op h et b estr eden
arrest, op 8 januari 1971 door h et Hof
van beroep t e Luik gewezen;
I. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen d e b eslissing op de strafvordering:

Overwegende dat de eisers, burgerlijke
partijen , in geen enkele kosten van de
strafvordering werden v eroordeeld en
niet bevoegd zijn om cassatieberoep in te
stellen tegen de beslissing waarbij de
v erweerder L angenaken wordt v rijgesprok en ;
D at de voorzieninge:ri niet ontvank elijk
zijn;
II. In zover de voorzienin gen gericht
zijn tegen d e b eslissingen op d e bm·gerlijke rechtsvorderingen ingesteld door d e
eisers tegen de verweerder L angenaken ;
Over h et middel a.fgeleid uit de sch ending van de ar t ikelen 97 van de Grondwet
en 17 van h et koninklijk b esluit van
14 m aart 1968 houdende algemeen r eglem ent op de politie van het wegverkeer,

doo1·dat ter afwijzing van de burgerlijke
r echtsvorderingen van de eisers, h et
b estreden a rrest geoordeeld h eeft d at
geen gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg · t egen verweerder kan worden aangevoerd, op grond dat blijkens de b estanddelen van de zaak, met name blijkens de bestaande verkeerstekens op h et
ogenblik van het o~1geval en de plaatsgesteldheid, de aanrijding h eeft plaats(1) Cass., 5 april 1971 (A1'1'. cass., 1971,
biz. 738) en 14 september 1971, S1t1J1'a, biz. 5 1.
(2) Men r aadplege cass., 3 februari 1969
(A1·r. cass., 1969, biz. 529).

gehad op een gelijkgrondse berm ingericht als p arkeerplaats voor voertuigen
en d erhalve d e bmgerlij ke partij Capellen
die op die plaats r eed, de van rechts
komende beklaagde L angen a ken moest
Iaten voorgaan,
te1·wijl h et bestreden arrest derwijze
heeft geoordeeld zonder de conclusie van
eiser Capellen te b ean twoorden in zover
hij betoogd heeft dat, wat ook kan ondersteld worden, beklaagde L angenaken, die
uit een parkeerplaats kwam ger eden, a rtik el 17 van het algemeen r eglem ent op het
wegverkeer had overtreden, volgens welk
artikel hij voorrang moest verlenen aan
de andere b estuurders,
en te1·wijl d erhalve de b eslissing van h et
b estr eden arrest niet wettelijk is gerechtvaardigd, waarin gesteld wordt d at eiser
Capellen, daar hij op de gelijkgrondse
berm reed waar h et ongeval is overkomen, gehouden was de b eklaagde Langenaken te laten voorgaan en geen enkel
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
tegen laatstgenoemde kon worden aangevoerd :
Overwegende dat h et arrest vaststelt,
zonder dat enige kritiek hierop werd uitgebracht, dat de aamijding tussen de
motorfiets van eiser en de wagen van verweerder heeft plaatsgeh ad op een gelijkgrondse b erm die als parkeerplaats voor
voertuigen is ingericht en hieruit afleidt
d at eiser, rijdende op die plaats, de rechts
van hem komende b eldaagde moest Iaten
voorgaan;
Overwegende dat eisers conclusie welke
steunt op h et betoog dat verweerder uit
de publieke p arkeerplaats kwam ger ed en
terwij l hij zelf op de rijbaan reed, door
h et arrest op passend e wijze wordt b eantwoord;
Overwegende overigens dat, door erop
te wij zen dat de twee voertuigen in b eweging waren in een voor parkeren b est en1de
zone, het arrest aldus vaststelt dat verweerder , hoewel hij op het punt stond
d eze zone te verlaten, niettemin er nog
niet kwmn uitgereden en derhalve geen
maneuver heeft uitgevoerd zoals bepaald
in artikel 17 van h et wegverkeersreglelnent;
Overwegende d at h et middel derhalve
niet kan worden aangenomen ;
Om die r eden en, verwerpt de voorzien ingen ; veroordeelt iedere eiser in de
helft van de kosteJl.
20 september 1971. - 2e kamer. TToo1'zitte1·, de H. Perri chon, raadsheer

-72waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Capelle. Gelijkluidende conclusie, de H. D elange, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. DeBruyn en Simont.
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DESKUNDIGENONDERZOEK.
STRAFZAKEN . -BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. .ARTIKEL 315 EN 317
VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING. GEEN TOEPASSING OP DE DOOR EEN STRAFGERECHT
BEVOLEN DESKUNDIGE NONDERZOEKEN.

In zove1· de a1·tilcelen 315 en 317 van het
W etboelc van bw·ge?"lijlce ?"echtsvo1·de1·ing
de op1·oeping voo1·sclwijven vnn de pa?·tijen voo1· cle ve?"?"ichtingen van de deshmdigen, zijn zij niet van toepctssing
op de doo1· een st?·ajge1·echt bevolen deslcundigenonde?·zoeken ( 1).

vertrouwd die moest worden vervuld
overeenkomstig de regels van het Wetboek van strafvordering,

te?·wijl, zo de deskundige een van de
hem gegeven opdrachten niet verV11lt,
hetzij door de partijen niet persoonlijk op
te roepen, hetzij door een verslag neer te
leggen zonder de voorbereidende punten
die als basis van de voor te dragen feiten
moeten dienen, ~laar voren te brengen,
hij een daad van onderzoek verricht die
nietig moet worden verklaard ;
en dom·dat, door een onclerzoek geldig
te verklaren dat nietig diende te worden
verklaard wegens niet-inachtnenling van
een van de hoofdregels van de opdracht
van de deskundige en door te overwegen
dat de tegenspraak kon worde~l gevoerd
~laclat het clesku.ndigenverslag wercl neergelegd, het b estreden vonnis de rechten
der verdediging heeft geschonden :

doonlat, d aar de Politierechtbank te
Dinant een d eskundige h eeft aangewezen
met als opdracht, de gewonde te o~lder
zoeken ... de door de partijen voorgedragen feiten te beantwoorden en aldus de
deskundigen gelast heeft een onderzoek
op t egenspr aak te verrichten, het b estreden vonnis ten onrechte h eeft aa~lgeno
men dat de rechter in d e politierechtb ank
aan de d eslmndige een opdracht had toe-

Overwegende dat de tijdens het opmak en van h et verslag van kracht zijnde
bepalingen van het W etboek van bmgerlijke rechtsvordering betreffende de deskundigenonderzoeken die in burgerlijke
zaken worden gelast, in zover zij de
oproeping van de partijen voorschreven of de k euze voor de partijen om ter
inlichting feiten voor te dragen, niet
toepasselijk waren op de onderzoeken
die door een strafgerecht werden bevolen ;
Dat d e r echten d er verdediging niet
zijn geschonden door h et feit dat de
beklaagde eventueel niet kon aanwezig
zijn op het onderzoek van de deskundige,
vermits diens verslag kon worden besprok en en tegengesproken door eerstgenoemde tijdens de debatten ter terechtzitting;
Overwegende dat het vonnis 'beslist
dat de eerste rechter die k emlis h eeft
genmnen van h et bezwaa.r va~l verweerder, statueerde overeenkomstig de regels
van het strafgeding, dat de deskundige
verplicht was de door dit wetboek gestelde regels na te leven en clat hij slechts
de verplichting had de bmgerlijke partij
op te roep en, deze te onderzoeken en een
rapport op te maken ;
Dat d e correctionele r echtbank aldus
passend de conclusie van eiseres heeft
beantwoord, haar beslissing wettelijk

(1) Cass., 13 maart 1961 (Bull. en PASIC.,
1961, I, 753).
De b epalingen van het W etboek van burgerlijke rechtsvordering b etreffende de d eskundigenonderzoeken in burgerlijke zaken

zijn thans vervangen door de artikelen 962
en volgencle van het Gerechtelijk Wetboek
clie evenmin van toepassing zijn op de door
de strafgerechten bevolen deskundigenonclerzoeken.

(DELOBBE, T.
ARREST

FRANyOIS.)

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden
vonnis, op 26 januari 1971 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Dinant ;
Over h et middel afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet en
van het algemene beginsel van de rechten
der verdediging,

-73heeft gerechtvaardigd en de rechten der
verdediging niet heeft geschonden ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
20 september 1971. - 2e kamer. Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Closon. - Gelijklttidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Remy (van de balie te
Dinant).

2e KAli'I:ER. -

20 september 1971.

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST) .
WEGVERKEERSONGEVAL. - VOETGANGER DIE
PLOTSELING DE RIJBAAN OVERSTEEKT .
- NIET TE VOORZIENE HINDERNIS. BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG DIE
NIET ZO DIOHT MOGELIJK BIJ DE REOHTERRAND VAN DE RIJBAAN BLIJFT. FOUT VAN DE BESTUURDER STAAT IN
VERBAND MET RET ONGEVAL.- VERDELING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID.
- WETTELIJKHEID.

Hoewel de 1'echte1· vaststelt dat een voetganger, die de 1·ijbaan ove1·steekt, voo1· de
besttttwde?' van een voe1·tuig een niet te
voo1·ziene hindernis heejt opgeleveTd, mag
hij wettelijlc beslissen dat de doo1· deze
bestuw·de?' begane fout doo1· niet zo dicht
mogelijk bij de ?'echte?'J'and van de 1'ijbaan te blijven, in ve1·band staat met het
ongeval (1). (B.W., art. 1382 en 1383.)
(HERRY, T. TULLIO.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op S februari 1971 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Nijvel,
(1) Over bet begrip « oorzakelijk verband »
tussen cle fout en de schade raadplege men
cass., 12 februari 1971 (A1·r. cass., 1971,
b iz. 566).

rechtdoende in hoger beroep en uitsluitend over de burgerlijke belangen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 48, 3, S0 , van het koninklijk besluit
van 14 maart 1968 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverlmer, 23, 24, 2S, 26, 27 en 28 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de
wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het vVetboek van
stra.fvordering,

doo1·dat, na er enerzijds op gewezen te
hebben dat eiser op het ogenblik van de
feiten minstens op 1,SO meter van de
rechterrand van de rijbaan reed en dat
zonder deze fout het ongeval waarschijnlijk niet zou zijn gebeurd, en anderzijds
verhlaard te hebben dat verweerder,
definitief veroordeeld wegens overtreding
van artikel 48, 3, S0 , van het wegverkeersreglement, voor eiser een onvoorzienbare hindernis is geweest, het bestreden vonnis beslist dat de eerste rechter
terecht de twee derde van de aansprakelijkheid ten laste van de beklaagde, thans
verweerder, heeft gelegd, en bet overige
derde ten laste van eiser laat en, na in
zijn beschikkend gedeelte het beroepen
vonnis teniet te hebbe}~ gedaan, zegt dat
de twee derden van de aansprakelijkheid
van het ongeval ten laste van verweerder
en h et overige derde ten laste van eiser
kmnen, en aan eiser slechts de twee derde
van het bedrag ter vergoeding van zijn
schade toekent,
tenvijl, ee1·ste onde1·deel, het tegenstrijdig is te verklaren dat eiser weliswaar
voor een onvoorzienbare hindernis is
kon1en te staan, 1naar een deel van de
aansprakelijkheid moet dragen, vermits
niet kan worden bestreden dat het ongeval waarschijnlijk niet 11ou zijn gebeurd,
zo eiser zo dicht mogelijk de rechterrand
van de rijbaan had gereclen (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede ondeTCleel, niettemin definitief
beslist wordt dat verweerder de bepalingen van artikel 48, 3, S0 , van het wegverkeersreglement heeft overtreclen, zodat
de vaststelling niet ter zake is, volgens
welke e iser niet zo dicht mogelijk bij de
rechterrand van de rijbaan zou hebben
gereden, vermits het rijgedrag van de
weggebruikers de voetgangers niet kan
vrijstellen van de verplichtingen die hun
bij artikel 48 voornoemd van het wegverkeersreglement worden opgelegd , zodat het bestreden vonnis niet regelmat.ig
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met redenen is ornldeed en het de bepalingen van artikel 48, :l, so, van het
wegverkeersreglement schendt, alsm.ede
het gezag van het rechterlijk gewijsde
van verweerders veroordeling welke definitief is geworden
Over het eerste onderdeel :
Overwegende d at het geenszins tegenstrijdig is enerzijds vast te stellen dat een
voetganger, door plots over te steken,
een niet te voorziene hindernis is voor de
bestuurder van een voertuig, zodat aan
laatstgenomnde niet kan worden verweten artikel 27-1 van het wegverkeersregleInent te hebben overtreden, en anderzijds
te beslissen dat die autobestuurder, door
nieb zo clicht mogelijk bij de rechterrand
van de rijbaan te rijden, een rijfout heeft
begaan die eveneens de oorzaak is van
het ongeval ;
Da.t het eerste onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, indien voetgangers
die een rijbaan oversteken onder de voorwaarden bepaald bij artikel 48, 3, S0 ,
van het wegverkeersreglem.ent, niet alleen dienen rekening te houden 1net de
aanwezigheid van voerbuigen die op normale wijze in beweging zijn, de feitenrechter niettemin n1.ocht b eslissen, zonder
het gestelde door voornoemcl artikel of
het gezag van het rechterlijk gewijscle
van de definitieve veroordeling te misken nen, clat eiser, door op de rijbaan zonder
zo dicht mogelijk bij de rechterrand
hiervan te rijden, eveneens een rijfout
heeft begaan die in oorzakelijk verband
staat met het ongeval ;
Dat het tweede onderdeel van het middel niet kan worden am1.genmne11. ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
20 september 1971. - 2e kamer.
Vom·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waan1.emend voorzitter. - VeJ·slaggeve1·,
de H . Capelle. Gelijklttidende conclusie, de H. Dela11ge, advocaat-generaal. PleiteT, de H . Ansiaux.
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CASSATIEMIDDELEN.

STRAFZA-

KEN. MIDDEL GERICRT TEGEN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING EN
TEGEN DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECRTSVORDERING. BESLISSINGEN BLIJVEN vVETTELIJK GERECRT V AARDIGD ZELFS AL IS RET MID DEL
GEGROND .
NIET
ONTVANKELIJK
MID DEL.

N iet ontvanlcelijk is het miclclel ge1·icht
tegen de besliss1:ng op cle stmjvonle1·ing
en tegen cle beslissing op cle buTgeJ·lijke
J'echtsvonleJ·ing, inclien cle st1·aj en cle
bw·geJTechtelijlce veJ·ooJ·cleling wettel'ijk
geTechtvacwcligcl bz.ij-ven , zelfs al was het
miclclel gegroncl (1).
(DEROUSSE, T . D ... )
ARREST

(ve1·taling) .

HET HOF; '--- Gelet op de twee bestreden arresten., op 27 mei 1971 gewezen
door het Hof van assisen van Brabant ;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 38S en 386teJ' van
het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,

doorclctt de vragen, zoals zij waren opgesteld, omtrent de beschuldiging, misdrijve11. te hebben gepleegd waardoor de
zeden in het openbaar werden geschonden, telkens a.ls getuige van die feiten
n1.elc1i11g maakten van de persoon zelf die
het slachtoffer was van de verkrachting
en eiser schuldig aan cleze feite11. werd
bevonden,
tenvijl, door die vragen aldus op te
stellen, het hof van assisen impliciet heeft
aangenomen, wat trouwens in elk opzicht
door het strafdossier wordt bevestigcl ,
dat de zedenmisdrijven door eiser in een
priveplaats werclen gepleegd, nl. de woonof verblijfplaats van eiser, waar hij ingevolge de plaatsgesteldheid n iet kon worden gezien door een persoon vanuit een
plaats toegankelijk voor het publiek ;
terwijl om de openbare zedenschennis te
bewijzen vereist is dat bedoelde daad
gepaard gaat met openbaarheid en wanneer het feit gepleegd wordt in een priveplaats, voor d ergelijke openbaarheid de
onopzettelijke aanwezigheid van een getuige nodig is ; en terwijl als getuigen niet
(1) Cass., 9 juni 1969 (A1'1'. cass., 1969,
blz. 987); men raadplege cass., 20 april 1971
(ibid., 1971, blz. 774) .

-75kunnen worden beschouwd zij die het
slachto:ffer zijn geweest van de oneerbare
daden, vermits zij i=ers geen slachto:ffer zijn geweest van de " openbaarheid »,
maar wel van de schennis zelf :
Overwegende dat eiser enerzijds veroordeeld werd tot een enkele straf wegens
de feiten bedoeld bij de telastleggingen A,
1 en 2 (verkrachting met behulp van
geweld door geslachtelijke omgang gepleegd op de persoon van de kinderen M ...
en V ... , beneden de voile leeftijd van
tien jaar op het ogenblik van de feiten},
B, 1 en 2 (openbare schennis van -de zed en
in aanwezigheid van dezelfde kinderen
beneden de voile leeftijd van zestien jaar
op het ogenblik van de feiten), en 0
(opzettelijke slagen en verwondingen toegebracht aan M ... , feiten gepleegd tegenover een kind van ten voile zestien jaar
oud door een persoon die over het kind
gezag had of aan wie het werd toevertrouwd);
Overwegende dat, zelfs indien het middel dat uitsluitend betrekking heeft op
de feiten der telastlegging B, 1 en 2,
gegrond zou zijn, de enkele straf wettelijk
gerechtvaardigd blijft wegens de feiten
van de telastleggingen A, 1 en 2, die
bewezen werden verklaard ;
Overwegende dat eiser anderzijds veroordeeld werd om aan verweerder, burgerlijke partij, 1 frank schadevergoeding
te betalen als vergoeding voor de morele
schade door V ... op het ogenblik van de
feiten geleden ;
Overwegende dat die veroordeling wettelijk gerechtvaardigd blijft door de feiten
van de telastlegging A, 2, die bewezen is
verklaard;
Dat dientengevolge het middel niet
ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang;
En overwegende ·voor het overige dat,
in zover de voorziening gericht is tegen
het arr est, waarbij uitspraak wordt gedaan op de strafvordering, de substantii:ile 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.
20 september 1971. - 2° kamer.
Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal. -

Pleiters, de HH. J.-J. Evrard en M. Pierreux (van de balie ·te Brussel).
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HERZIENING. VEROORDELINGEN
WEGENS EEN ZELFDE FElT BIJ ONDERSOHEIDENE BESLISSINGEN TEGEN VERVERSOHILLENDE
BESCHULDIGDEN OF
BEKLAA,GDEN UITGESPROKEN.- WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ARTIKEL 443, 1°. VEROORDELINGEN, - BEGRIP.
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HERZIENING. VEROORDELiNG
DOOR DE OORREOTIONELE REOHTBA,NK
VAN EEN PERSOON WEGENS EEN 1\fiSDRIJF.- VONNIS VAN DE JEUGDRECHTBANK W AARBIJ TEN AANZIEN VAN EEN
ANDERE PERSOON, NAJ\1ELIJK EEN l\11NDERJARIGE BENEDEN DE LEEFTIJD VAN
A,CHTTIEN
JAAR,
EEN
1\iAATREGEL
WORDT BEVOLEN, BEPAALD BIJ DE \VET
VAN 8 APRIL 1965 BETREFFENDE DE
JEUGDBESCHERJ\1ING. IN KRACHT
VAN GEWIJSDE GEGANE VONNISSEN.FElT DA.T AAN DEZE TWEE PERSONEN
WORDT TEN LASTE GELEGD, BLIJKT
SLEOHTS DOOR EEN ENKELE PERSOON
TE ZIJN GEPLEEGD.- 0NVERENIGBARE
BESLISSINGEN. HERZIENING AANGE VRAAGD OP BEVEL VAN DE MINISTER
VAN JUSTITIE. VERNIETIGING EN
VERWIJZING NAAR EEN HOF VA,N BEROEP, EEN JEUGDKAl\fER KENNIS NE1\fENDE VAN DE ZAA.K TEN LA.STE VAN
DE l\1INDERJARIGE.

1° A1·tikel 4.43, 1°, van het Wetboek van
stmfvorde1·ing staat de he1·ziening niet
alleen toe wannee1· onde1·scheidene a1·1·esten of vonnissen wegens een zelfde feit
ve1·oordelingen hebben uitgesp1·oken tegen
ve1·schillende beschuldigden of beklaagden en het bewijs van de onsclmld van
een de1· ve1·oordeelden uit de tegenst1·ijdigheid van deze beslissingen volgt, mam·
oolc wannee1· een cle1·gelijlc bew~js hientit
blijkt dat onde1·scheidene beslissingen,
die onve1·enigbaa1· zijn, aan ve1·schillende
beschttldigden of belclaagden een zeljde
feit hebben ten laste gelegd, dat doo1· de
wet als rnisd1·ijf wo1·dt ornsch1·even, te1·wijl e1· geen ve1·ooTdelingen tot st1·afjen
zijn uitgesp1·olcen ( 1).

(1} Men raadplege cass., 24 januari 1887

-762° W annee1· achte?'eenvolgens de C01'1'ectionele ?'echtbank een pe1·soon wegens een
misd1·ijj heeft ve?·oo?·deelcl en de jengd?'echtbanlc, na te hebben vastgesteld dat
een ande1·e pe1·soon, namelijlc een minde?'jarige beneden cle leeftijd van achttien jaar, hetzeljde jeit heejt gepleegd, te
zijnen aanzien en nit dien hoofde een
maat1·egel heeft bevolen, bepaald bij
a1·tilcel 37 van de wet van 8 ap1·il 1965
bet1·efjende de jettgdbesche1·ming, beide
vonnissen in lcmcht van gewijscle zijn
gegaan en het jeit, dat aldus tegelijlce?'tijcl aan deze twee pe1·sonen wo1·dt ten
laste gelegd, slechts do01' een pe?'SOOn
blijlct te zijn gepleegcl, zodat beicle beslissingen onve1·enigbaa1· zijn, ven~ietigt het
H of van cassatie, op ve1·zoelc tot he?·ziening ingediend op bevel van de 1VIiniste1·
van Jttstit,ie cloo1· een vonle1·ing van de
p?·ocu?'ettr-gene?·aal, beicle vonnissen en
ve1·wijst de zaalc nact?' een hof van beroep,
een jettgdlcmne?· lcennis nemencle van cle
(Bu ll. en PAsrc., 1887, I, 54); 24 maart 1902
(ibid., 1902, I, 191) en 6 januari 1947 (ibid.,
1947, I, 4).
(1) Men raadplege het arrest van 24 maart
1902 (Bttll. en PASIC., 1902, L 191). Hierin
wordt beslist dat er grond bestaat tot herziening van twee vonnissen, waarbij twee
verschillende p ersonen worden veroordeeld,
de ene - een minderjarige - tot terbeschikkingstelliug van de Regering, zoals deze is
bepaald bij de wet van 27 november 1891,
de andere - een meerderjarige - tot correctionele straffen wegeus een cliefst al, die slechts
door een van beiden kon gepleegd zijn.
Deze terbeschikkingstelling van de Regering, zoals op h et huidige ogenblik de maatr egelen van bewal,'ing, behoecling of opvoecling,
bedoeld bij de wet van 8 april 1965, was geim
straf (men raadplege de memorie van toelichting van het ontwerp dat de wet van
27 november 1891 is geworden, Pasinomie,
1891, biz. 447, en HAUS, P1·incipes genemux
de d1·oit penal, d. I, biz. 481).
(2) Uit het feit dat artikel 447bi,; van het
W etboek van strafvordering - dat ten gevolge
van artikel 30 van de wet van 9 april 1930
in dit wetboek is ingevoegd - uitclrukkelijk
bepaalt dat « de beslissingen, uitgesproken
krachteus de wet tot bescherming van de
maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers en waarbij internering wordt
gelast van verdachten en beschuldigden clie
zich in staat van krankzinnigheid, geestesstoornis of zwakzinnigheid bevinden, kunnen
worden herzien overeenkomstig de artikelen 443 en 447 » (men raadplege cass., 8 april
1963, Bttll. en PASIC., 1963, I, 869) kan niet
worden afgeleid, dat andere beslissingen clie

zaalc ten laste van de minde1'ja1·ige (I) (2).
(Sv., art. 443, 1°, 444 en 445 .)
(PROOUREUR-GENERAAL BI.J HET HOF
VAN OASSATIE, IN ZAKE DETRE EN 0 ... )
A,RREST.

HET HOF ; - Gelet op de hiernavolgende vordering .van de h eer Procureurgeneraal bij het Hof van cassatie :
« Aan de tweede kamer van het Hof
v an cassatie.

" D e ondergetekende procureur-generaal heeft de eer U ter kennis te brengen
dat bij schrijven nr. 113.412/26/AP/CIC
-Bestuur der Wetgeving- van 15 januari 1971, de Minister van Justitie h em
gelast heeft een aanvraag tot herzieni.ng
in te dienen bij toepassing van de artikelen 443, 1°, en 444, 3°, van het Wetboek
vaJ~ strafvordering,

a au een beklaagde een feit ten laste leggen dat
door de wet als misclrijf "·ordt omschreven,
maar die geen veroordeling uitspreken, niet
kunnen worden herzien onder de voorwaarden gestelcl bij artikel 443 van het Wetboek
van strafvordering.
In het ontwerp dat de wet van 9 april 1930
is geworden, had de uitvoerende macht voorgesteld dat de wet nader zou bepalen dat de
vonnissen waarbij maatregelen worden uitgesproken inzake bewaring, opvoecling en behoeding bij de wet van 15 mei 1912 op de
kinderbescherming ook kunnen h erzien worden (Pasinomie, 1930, blz. 86 ). Dat de wetgever dit in de wet van 9 april 1930 niet nader
bepaald heeft, dan is dat aileen omdat hij
oordeelde dat het raadzamer was zich te dien
aanzien uit te spreken bij het onderzoek van
het wetsontwerp betreffende de schuldige
jeugd, dat bij hem toen aanhangig was (men
raadplege de Pm·lementai1·e Handelingen,
Kamer, vergadering van 19 januari 1928,
blz. 295).
De bepaling van artikel 30 van d e wet van
9 april 1930 tot invoering van artikel 447bis
in het Wetboek van strafvordering werd niet
overgenomen door de wet van 1 juli 1964, die
de eerste wet « vervangt >> • .Artikel 1-170° van
de wet van 10 juli 1967 bepaalt echter dat
artikel447bis, zoals het door de wet van 9 april
1930 in h et Wetboek van strafvordering werd
ingevoegd, erin behouden blijft, en dat
deze bepaling uitwerking heeft met ingang
van 1 september 1964, datmn van inwerkingtreding van de wet van 1 juli 1964.

-77» Deze aanvraag is op de volgende feiten gesteund :
» Bij een vonnis op 27 m aart I968, door
de Correctionele Rechtbank te Antwerp en
op tegenspraak geveld, werd D etre F erJland, geboren t e BonheideJl op II september I940, toen wonende teAntwerp en,
Bouvaertlaan, I5, veroordeeld tot een
geldboete v an 50 frank of een subsidiaire
gevangenisstr af van vijftien d agen uit
hoofde van te Antwerpen op 5 november
I967 - naar aanleiding van een autoOJlgeval - door gebrek aan voorzichtigh eid of voorzorg, maar zonder h et oogm erk om de p er soon van een ander aan
te r anden, onopzettelijk slagen of verwondingen veroorzaakt te h ebben aan
Vansan -Fernanda, Verhelst Robert, Vansan J ozef, C. .. H... en B eeldens Roger ;
» Kennis nemencle van de vorderingen
v a n h et openbaar . ministerie dat C ...
H ... , geboren te Beveren-Waas op 7 juli
I95I , en won end e te Zwijnclrecht, Verbranclingsdijk nr. 26, vervolgcle uit
hoofde van te Antwerpen, op 5 november
I967 - naar aanleiding van h etzelfde
reeds hierboven b edoeld autoi:ingeval door gebrek aaJl v oorzichtigh eid of voorzorg, maar zoncler h et oogmerk om de
p ersoon van een ander aan te randen,
onopzettelijk slagen of verwonclingen te
h ebben toegebracht aan Vansan Fernanda , Verhelst Robert, Vansan ,Tozef
en Beeldens Roger, beval de J eugclrech t bank t e Antwerpen, bij een vonnis van
I3 oktober I969, na vastgest eld te hebben dat C... H... zich schuldig had
gemaakt aan de feiten voor d ewelke hij
vervolgd werd, dat " voornoemde minderj arige in zijn milieu zal behouden blijven
onder toezicht van het jeugdbesch ermingscomite : .. mits hij geen verkeersovertredingen meer pleegt »en v erklaarde
zij d e vader, C ... G ... , geboren te Zwijndrecht op 23 april I9I8, burgerrechtelijk
aansprakelijk voor de betaling v an de
kosten van het geding.
» B eide vonnissen zijn in kracht van
gewijsde getreden.
» D etre en C.. . bekennen thans d at,
toen h et hierboven bedoeld auto-ongeval
zich voorcleed en leidde tot de onopzettelijke slagen of verwondingen, h et motorvoertuig door C ... H .. . bestuurd werd.
» Er b estaat onverenigbaarheid tussen
h et vonnis van 27 maart I968 v an de
Correctionele Rechtbank t e Antwerpen
en het vonnis van I3 oktober I969 van de
J eugdrechtbank te Antwerpen die wegens
h etzelfde door de wet als misdrijf om-

schreven feit, dat slechts door een persoon
kon gepleegd worden, r espectievelijk
Detre Fernand tot een geldboete veroordeelt en ten opzichte van C... H ..•
een maatregel, b edoeld door a rtikel 37
van de wet van 8 april I965 b etreffende
d e jeugdbescherming, beveelt en de vader
burgerlijk verantwoordelijk voor de kosten verldaart.
» Het bewijs van de onschuld van een
dezer personen volgt uit d e t egenstrijdigheid tussen b edoelde vonnissen.
» Om deze r edenen, en gelet op de
artikelen 443, I 0 , 444 en 445 van het
W etboek van strafvordering, vordert de
onderget ek end e Procureur-generaal dat
h et aan h et Hof moge b eh agen beide
voormelde vonnissen van d e Correctionele
Rechtbank en van de J eugdrechtbank te
Antwerpen te vernietigen en de zaken in
de staat waarin de r echtspleging zich
b evindt naar een Hof van beroep te verwijzen, een jeu gdkamer kennis nemende
van de zaak ten laste van C ... H ...
» Brussel , 2 ju,ni I97l.
» N amens de Procureur-generaal,
» D e Advocaat-generaal,
» (get.) F. Dumon » ;
Gelet op de artikelen 443 (eerste lid, I o),
444 (eerste lid , 3°), 445 (eerste lid) en
447 van h et W etboek van strafvordering, onder overneming van de gronden
van bovenstaande vordering, vernietigt
de aangegeven vonnissen ;· b eveelt dat
van dit arrest m elding zal worden gemaakt op de k ant van de v ernietigde
beslissingen ; verwijst d e · zaken, in de
staat waarin de rechtspleging zich bevindt, naar h et Hof van b eroep te Brussel waar, zo de t elastlegging ten opzichte
van Detre niet bewezen wordt aangezien,
een jeugdkamer k ennis zal n em en van de
zaak ten laste van Camerier Hendrik.
2I september I97l. - 2e kamer, Voo1·zitter, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Chatel. - Gelijlcluidende conclusie,
de H. Dumon, advocaat-generaal.
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VOORZIENING
STRAFZAKEN .

IN

CASSATIE.
UITLEVERING.

_:_ 78 ARREST VAN DE KAlVIER VAN INBE. SCHULDIGINGSTELLING DAT DE BESCHIKKING VAN DE RAADKAlVIER BEVESTIGT WAARBIJ DEZE ONBEVOEGD
WORDT VERKLAARD OM DE VOORLOPIGE
INVRIJHEIDSTELLING TE BEVELEN VAN
DE VREEMDELING WIENS UITLEVERING
WERD AANGEVRAAGD . - VOORZIENING
VAN DE VREEMDELING. - LA,TERE INVRIJHEIDSTELLING. VooRziENING
HEEFT HAAR BESTAANSREDEN VERLO REN .

De inV?·ijheidstelling van de V?'eemdeling,
wiens uitlevering wenl acmgev1·aagd, ten
gevolge van de ve1·zaking vctn deze ctanV?'aag, ontneemt elke bestaans1·eden aan
de voo1·ziening van deze V?'eerncleling
tegen het a?Test van de kame1· van
inbeschttldigingstelling dat de beschikking van cle madlcame1· bevestigt, wact1'bij
w01·dt beslist dat deze niet bevoegd is
om zijn voo?"lopige inV?·ijheidstelling te
ve1·lenen ( 1).
(WIDAWSKI) .
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest (nr. 1281), op 22 jtmi 1971 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschulcligingstelling ;
Overwegende dat het bestreden arrest
de beschikking van de raadkamer van
15 maart 1971 van de Rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen bevestigt die
deze raadkamer onbevoegd verklaarde
om de voorlopige invrijheidstelling te
bevelen, .van eiser w iens uitlevering door
de Verenigde Staten van Noord-Amerika
werd aangevraagd op grand van een aanhoudingsbevel verleend door een rechter
van San-Antonio (Texas), uitvoerbaar
verklaard door beschikking van 27 november 1970 van dezelfde raadkamer;
Overwegende dat, de Verenigde Staten
van Noord-Amerika hun verzoek om nitlevering verzaakt hebbende, eiser op

25 augustus 1971 in vrijheid werd gesteld ;
Dat de voorziening bij gebreke van
bestaansreden niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten..
21 september 1971. - 2e kamer.
Voorzitte1·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter . - Ve1·slaggever,
de H. Janssens. - Gelijlcluiclende conclttsie, de H. Duman, advocaat-generaal.

2e KAll'IER. -

21 september 1971.

CASSATIEMIDDELEN.
STRAFZAKEN. MIDDEL WAARBIJ AAN DE
RECHTER IN HOGER BEROEP WORDT
VERWETEN EEN NIETIG VONNIS TE
HEBBEN BEVESTIGD . 0NREGELMATIGHEID EIGEN AAN DE BESLISSING VAN
DE EERSTE RECHTER WAARDOOR DE
BESLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER
BEROEP NIET WORDT AANGETAST.
MIDDEL VAN BELANG ONTBLOOT.

Van belang ontbloot en de1'l~alve niet ontvanlcelijlc is het midclel dat aan de 1'echte1·
in hoge1· be1'0ep venvijt een ve1'oo1·delend
vonnis te hebben bevestigd clat op het
ve1·hoo1· van getttigen is geg1·oncl, hoewel
ttit geen p1·ocesstttlc blijlct clat deze getui gen de wettelijlce eecl hebben ajgelegd,
wanneer cle alcltts aangegeven on?·egelmatigheid eigen blijjt aan de beslissing
van de ee1·ste 1·echte1·, aangezien de 1'echte1·
in hoge1· be1·oep zijn beslissing op ancle1·e
1·eclenen heeft geg1'0ncl dan die van de
ee1·ste 1'echte1· en hij geen acht heeft kunnen slaan op de ve1·lcla1·ing van getttigen
die in ee1·ste aanleg zouclen gehoorcl zijn,
oTnclat geen enlcel p1·ocesstulc melding
maalct van enig ve1·hoo1' van een getttige (2) (3).

(1) Men raadplege cass., 12 januari 1070

(A1'1', cass., 1070, blz. 428).
(2) Cass., 10 december 1066 (An·. cass.,
1967, blz. 503) en 16 februari 1070 (ibid., 1070,
blz. 555).
(3) Men raadplege cass., 2 maart 1064
(Bull. en PAsrc., 1064, I, 705) : hoewel het
proces-verbaal van een ter echtzitting van een
strafgerecht niet op straffe van nietigheid de
naam, voornaam, leeftijd, beroep .en woon-

plaats van de getuigen moet vermelden, toch
moet het de iclentificatie van de gehoorde
getuigen mogelijk maken. Men raadplege ook
cass., 2 februari 1070 (An·. cass., 1970,
b lz. 405).
Men raaclplege cass., 20 juni 1036 (Bttll. en
PASIC., 1036, I, 320) : nit de processtukken
moet blijken dat de gehoorde getuigen de
wettelijke eed hebben afgelegd.
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ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het b estreden
arrest, op 21 april 1971 gewezen door het
Hof van beroep te Gent ;
Over h et middel afgeleid uit d e schending van de artikelen 154, 155, 189 en 211
van het vVetboek van strafvordering,
doonlat de zittingsbladen van de vijfde
kamer van de rechtbank van eerste aanlag te Gent, zetelende in correctionele
zaken, die onderhavige zaak heeft behandeld, geen enkele vermelding inhouden
van een eedafiegging door een getuige,
doordat h et beroepen vonnis van 18 november 1970 vermeldt clat de verklarin
gen van de getuige onder eed werden
gehoord, zonder nochtans te vermelden in
welke bewoordingen die eed werd afgelegd, doordat het bestreden arrest zonder
deze onregelm atigheicl te weren, beslist
h eeft dat de burgerlijke partij 143.488 fr.
te vee! h ad betaald zoals onder m eer door
het aangevochten vonnis werd aangetoond, en doordat het b estreclen arre ot op
grond van deze beschouwing eiser op
strafrechtelijk en op burgerlijk gebiecl
veroordeelt, en de tegenvordering van
eiser t egen de burgerlijke partij onontvankelijk .verklaart,
tenvijl gezegde verme ldi~1gen van de
zittingsblaclen van de correctionele rechtbank en van h et beroepen vonnis niet
toelaten te weten of de onclerhoorcle
getuige de eed h eeft afgelegd in bewoorclingen welke vo _cloen aan wat door de
hoger ingeroepen wettelijke b epalingen
vereist worclt,
terwij l dienvolgens h et beroepen vonnis
van 18 november 1970 nietig is,
en t erwijl het bestreden arrest, door te
verwijzen naar d e motivering van de
eerste rechter, zich de nietigheid van het
beroepen vonnis toeeigent :
Overwegende clat uit de in h et middel
aangehaalde zittingsbladen b lijkt dat
geen enkele getuige verhoord werd, de
enig opgeroepen getuige (Heyndryckx
Edmond) niet verschenen zijnde ; dat
niettemin de eerste rechter zijn beslissing
st eunt onder m eer op « het getuigenverhoor ter terechtzitting n;
Overwegende dat, nu geen enkel van de
aan de rechter in hoger beroep overgelegde bescheiden een verklaring van een
getuige inhoudt, gezegde rechter niet lmn
gesteund hebben op zulkdanige verkla-

ring en de beweerde nietigheid ervan n iet
kan overgenomen hebben ;
Overwegende dat h et bestreden arrest
de motivering van de eerste rechter niet
tot. de zijne maakt ;
D at het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende, wat d e beslissing over
de strafvordering betreft, dat de substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt e iser in de kosten.
21 september 1971. - 2e kamer.
Voo1·zitter en Ve1·slaggever, de H. Dela haye, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon,
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Bayart.
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KAii'I.ER . -

VOORZIENING

IN

CASSATIE .

STRAFZAKEN . VEROORDELEND ARREST. BEVEL TOT ONM:IDDELLIJKE
AANHOUDING. VoORZIENING TEGEN
DE VEROORDELENDE BESCHIKKING VERWORPEN. VOORZIENING TEGEN HET
BEVEL TOT ONlVIIDDELLIJKE AANHOU·
DI NG ZONDER BELANG.

I ndien de ve1·oo1·deelde zich in cassatie
heeft voo1·zien tegen een ve1·oo1·ddend
an·est waa1·bij zijn onmiddellijke aanhouding wonlt bevolen en, ten gevolge
van de venverping van de voo1·ziening
tegen de vm·oonlelencle beschilclcing, deze
in kmcht van gewijsde is gegaan, leve1·t
de vooniening tegen het bevel tot onmiddellijlce aanhottding geen belang m ee1·
op (1).
(HERVET.)
ARREST.

RET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Cass. , 3 mei 1971 (A.1T. cass., 1971,
blz. 857).

-

80

arrest, op 20 april 1971 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;

(VAN DEN BRANDEN.)

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de b eslissing over de strafvordering:

ARREST.

Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de b eslissing overem1komstig de wet is ;
II. ·In zover d e voorzienin g gericht is
tegen de beslissing waarbij d e onmiddellijke aanhouding van eiser wordt b evolen:
Overwegende dat, wegens het verwerpen van de ertegen ingestelde voorziening, de veroordelende beslissing kracht
van gewijsde verkrijgt ; dat aldus de
voorziening tegen de beslissing waarbij
de onmiddellijke aa~1houding v an eiser
wordt b evolen, bij gebrek aan b elang l1iet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, v erwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
21 september 1971. - 2e k amer.
Voorzitte1·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H . Chatel. - Gelijklttidende conclttsie,
de H. Dumon , advocaat-generaal.

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden
arrest, op 17 februari 1968 gewezen door
het Hof van b eroep te Gent :
Overwegende d at eiser zich l.'eeds tegen
dit arrest in cassatie h eeft voorzien en dat
die voorziening bij arrest van 9 februari
1970 verworpen werd;
Overwegende dat, in strafzaken, behoudens het geval bepaald bij artikel 40
van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik d er talen in gerechtszaken, h et
geval van regehnatige afstand of het
geval waarin een voorziening tegen een
arrest van verwijzing n aar h et hof van
assisen nog kan ingesteld worden l1a het
arrest van vei'Oordeling, gevallen welke
zich ten deze niet voordoen, een partij
zich ingevolge artikel 438 van het Wethoek van strafvordering geen tweede
maal tegen dezelfde beslissing in cassatie
kan. voorzien ;
Dat de voorziening, d erh alve, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzien.ing ; veroordeelt eiser in de kosten.
21 september 1971. - 2e kamer .
Voo1·zitte1·, de H . D ela h aye, r aaclsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Hallemans. - Gelijkluiclende conclttsie, de H. Dmnon, a clvocaat-generaal.

2e

KAMER. -

21 september 1971.

VOORZIENING

IN

CASSATIE.

S'l'RAFZAK.EN . NA EEN EERSTE VOORZIENING WORDT GEEN ANDERE VOOR ZIENING TOEGELATEN. UITZONDE RING.

Buiten het toepassingsgeval van a1·tilcel 4.0,
lid 4., van de wet van 15 j uni 1935 op
het geb1·uik de1· talen in genchtszalcen,
het geval van 1·egelmat·i ge afstancl of het
geval waa1·in, na het veroonlelencl a1·rest,
tegen een a?Test van venvijzing nam· het
hof van assisen nog een voo1·ziening ka;n
w01·den ingesteld, kan een JJm·tij zich
geen tweede maal in cassatie voo1·zien
tegen dezelfcle beslissing in stmfzaken (1). (Sv., art. 438 .)
(1) Caas., 22 juni 1971
biz. 1068).

(A,~·.

cass., 1971,

2°

KAl'VIER. -

22 september 1971.

ARBEIDSBESCHERMING.

-

Dmrn

V Al'f DE ARBEID. 0 NDERGRONDSE
l\'[I JNWERKERS. ARBEIDSREGLEJ\IIENT
DA1' HUN OPLEGT TIEN l\'[INUTEN V OOR
RET AFDALE N IN DE PUT ZICH VOOR DE
JVIIJNLIFT TE BEVINDEN. ARBEIDSDUUR . BEGRIP .

D e 1·echter clie vaststelt clat het m· beicls1'eglement van een mijn aan cle onde?·gmndse mijnwe1·ke1·s oplegt zich tien
mimtten v661· het afdalen in de put voo1·
de mijnlift te bevinden, te1· beschiklcing
van de we1·lcgeve1·, kan beslissen dat deze
wachttijd moet ge1·elcend w01·den tot cle

-
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m·beidsduur en aanleiding geeft tot
.bezoldi ging . (Wet van 15 juli 1964
b etreffende de arbeidsduur in de openbare en particuliere sector van 's Lands
bedrijfsleven, art. 4, lid 2, en 5 [ 1] ;
wet van 8 a pril 1965 tot instelling van
de a rbeidsreglementen, art. 6, 1°,
lid 3.)
{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « CH.ARBONNAGES DU BOIS -DU-LUC », T. OU BLAL
l\L BAREK . )
ARREST

(veTtaling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 13 juni 1970 door de W erkrechtersr aad van beroep te Bergen, kamer
voor werklied en, gewezen ;
Over h et eerste m iddel , afgeleid uit de
scheriding v an de artikeler1 97 van de
Grondwet en 780, 3°, van het Gerechtelijk W etboek,
doo1·dat, op grond van artikel 15, lid 4,
van het arbeidsreglement van d e onderneming, de bestreden sententie acht d a t
de ondergrondse mijnwerkers ter beschikking van .de werkgever staan en d at
zij b evelen kunnen ontvangen b etreffend e
de plaats en de aard van de te verrichten
werken, zulks van af de aanvang van d e
tien minuten v66r h et dalen v an de mijnlift tijdens welk e zij desgevraagd aanwezig zijn in de nabijheid van de mijnput; da t zij d erhalve verklaart dat die
tien minuten moet en worden gerekend
tot de arbeidsdmu· en eiseres veroordeelt
tot de bezoldiging ervan, door aan v erweerder h et door h em geeiste bedrag te
betalen,
te1·wijl die r edenen niet of alth ans niet
op p assende w ij ze h et middel beantwoorden , waarin eiser es, om h et bindend
kar akter van d e litigieuze b ep aling te
betwisten, deed gelden dat deze nooit
werd toegepast en hierop geen str af werd
gesteld, d at zij een loutere mogelijkheid
uitmaa.kte waarvan de werknemer s in
hun eigen b elang mochten gebruik
m ak en ; dat trouwens de latere schrapping van d eze b ep a ling hun gedraging
geenszins h a d gewijzigd en dat v erweerder zelf pleegde aanwezig te zijn m eer d a n

(1) D e wet van 15 juli 1964 is opgeheven bij
artikel 64, 4°, van de a rbeiclswet van 16 maa.r t
1971, waarvan a rtikel 19 de tekst h eeft overgenomen van a rtikel 14 van die wet.

een uur alvorens in de mijnput af te
dalen; de sententie evenmin de impliciete verwerping rechtvaardigt van het
door eiseres in ondergeschikte orde ged a ne aanbod deze feiter1 te bewijzen ; de
feitenrechter d erhalve de verplichting
niet is nagekomen, zijn b eslissing, overeenkomstig de w et, m et r edenen te omkleden :
Overwegende dat de b estreden senten tie erop wijst, enerzijds, dat luidens artik el 15, lid 4, van h et arbeidsreglement
v an eiseres : " V oor de ondergrondse
mijnwerkers b egint de arbeidsdag op het
ogenblik dat zij p laat s nemen in de mijn lift aan de oppervlakte ; . . . de ondergrondse mijnwerkers voorzien van hun
werktuigen en lampen, moeten tien minu ten v66r de tijcl bepaald voor h et afdalen
in de pu t zich in de nabijheid van de
mijnput bevinden », en anderzijds, " dat
krachtens artikel 4 van de wet van
15 juli 1964 waarbij onder arbeidsduur
wordt verstaan de tijd gedurende welke
het p ersoneel ter b esch ikking is van de
werkgever, de duur van tien minuten die
h et afdalen m et de mijnlift voorafgaat
en tijdens welk e de ondergrondse mijnwerkers zich in d e n abijheid van de mijnput moeten bevinden om onderrichtingen
te ontvangen b etreffende de plaats en de
aard van de te v errichten werken, moet
worden gerekend tot d e arbeidsduur, en
dientengev olge aanleidi~1g geeft tot bezoldiging »;
Dat de sententie aanstipt d at, naar wat
eiseres zelf beweert, voornoemde bepaling
van het arbeidsreglement tot doel h eeft
" te verkrijgen dat de arb eiders te gepast en tijde zich in de n abijheid van de mijnputten b evinden, zodat de opzichters h en
tussen de verschillende werkplaatsen zouden kunnen verdelen en hun h et te verri chten werk aanduiden »;
Dat door aldus d e r edenen op te geven
waarom moet geacht worden dat de
arbeiders ter b eschikking van hun werkgever moesten zijn tien minnten alv orens
m et de mijnlift in de mijn af te d alen,
de sententie een p assend antwoord geeft
op de conclu sie van eiseres, waarbij zij
het dwingend k arakter van v oornoemd
artikel 15, lid 4, b etwistte en voorstelde
h et bewijs t e lever en van wat zij b etoogde ;
D at h et middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 4 (inzonderheid laatste lid) van de wet van
15 juli 1964 betreffende de arbeidsduur

-82in de openbare en particuliere sectors van
's Lands bedrijfsleven, 4, 6, 1°, van de
wet van 8 april 1965 tot instelling van de
arbeidsreglementen, 1134, 1135, 1319 tot
1322 van het Burgerlijk Wetboek,

doonlat de bestredeJl sententie voor
recht zegt dat de tien minuten v66r het
voor de afdaling in de mijn vastgestelde
uur, tijdens welke de OJldergrondse mijnwerkers, met toepassing van artikel 15,
laatste lid, van het arbeidsreglement, zich
in de nabijheid van de mijnput moeten
bevinden, tot de arbeidsdum· dienen gerekend te worden en eiseres veroordeelt om
aan verweerder als bezoldiging hiervoor
het b ech·ag van 2.843 frank te b etalen ;
dat volgens de redenen die ten grondslag
van die beslissi1lg liggen, bij artikel 4 van
de wet van 15 juli 1964 onder arbeidsduur wordt verstaan de tijd geclurende
welke h et personeel ter beschikking van
de werkgever staat ; de duur van tien
minuten aanwezigheicl die de afdaling
m et d e mijnliH voorafgaat en die aan de
ondergrondse 1nijnwerkers wordt opgelegd, tot de arbeiclsduur client gerekend
te worden en derhalve aanleiding tot
bezoldiging moet geven ; in voormelde
wettelijke bepaling niet wordt gezegd dat
voor die werknemers de arbeiclsdum'
slechts begint met het hfdalen in de mijn ;
en artikel 15 van het arbeidsreglement,
luidens hetwelk de arbeidsdag begint op
het ogenblik van het plaats nemen in de
mijnlift aan de oppervlakte, tegen de
gebiedende bepalingen van de wet van
15 juli 1964 niet mag ingaan,
te?·wijl, ee?·ste onde?·deel, de wetgever,
afwijkende van het gemene recht, de
arbeidsduur van de werknemers werkzaam in de mijnen h eeft willen berekenen,
door uitzonderlijk bij die dum' de normale
tijd te r eke11en die deze nodig hebben om
naar de plaats van het werk af te dalen
e1l om ervan naar hoven te komen ; hij
echter t.egelijlrertijd het aanvangen van
d e arbeid, alsmede het ter beschikking
staan van htnl werkgever van de ondergrondse mijnwerkers slechts h eeft willen
vaststellen op het ogenblik van de afdaling in de mijn (schending van artikel 4,
inzoJlderheid laatste lid, van de wet van
15 juli 1964 en van de artikelen 4 en 6,
1°, van de wet van 8 a pril 1965) ;
tweede ondenleel, a rtikel 15 van het
arbeidsreglement van eiseres overeenstemt zowelmet artikel 4 van de wet van
15 juli 1964, alzo verstaan, als met artik el 6, 1o, van de wet van 8 april1965 tot
instelling van de arbeidsreglementen;
door om de voormelde redenen de toepas-

sing ervan te weigeren, de bestreden sententie de bindende kracht van het arbeidsreglement miskent (schending van
alle bepalingen die in het middel zijn
vermeld, met uitzondering van de artikelen 1319 tot 1322 van h et Burgerlijk Wethoek), of althans er een clraagwijdte aan
verleent die onver enigbaar is met de
bewoorclingen ervan en aldus de bewijskracht ervan miskent (schending van alle
bepalingen die in het middel zijn verIneld, 1net uitzon dering van de artikelen 1134 en 1135 van h et Burgerlijk W ethoek):
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, zo voor de werknemers te werk gesteld in de mijnen, groeve1l en graverijen, volgens artilrel 4,
lid 5, van de wet van 15 juli 1964 en 6,
1°, lid 3, van de wet van 8 april 1965,
de arbeidsduur de tijd is die norm.aal
loopt vanaf het uur waarop het afdalen
naar de plaats van h et werk begint en het
tun' waarop het opstijgen een einde
neemt, dit bijzonder voorschrift geen
afbreuk doet aan h et algemee1l beginsel
dat bij artikel 4, lid 2, van de wet van
15 juli 1964 wordt uitgedrukt in de volgende bewoordingen : « onder arbeidsduur
wordt verstaan de tijd gedm·ende dewelke het p er soneel ter beschikking van .
de werko·ever is » ·
Overw~gende dat, na soeverein vastgesteld te hebben dat verweerder tijdens
de tien minuten, die de afdaling met de
mijnlift voorafgaan, ter beschikking van
zijn werkgever was, de sententie wettelijk
beslist dat de arbeidstijd van verweerder
die duur van tien mint~ten omvat ;
Dat het onderdeel van het middel naar
recht faalt ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende d at uit h et a11twoord op
het eerste onderdeel van h et middel volgt
dat het tweede onderdeel ervan zonder
voorwerp wordt ;
Om die r edenen , verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres i11 de kosten,
22 september 1971. - 3e kamer. Vom·zitte?·, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve?·slctggever, de
H. Legros. Gelijkltticlende concltts'ie ,
de H. Duchatelet, a dvocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Philips en Bayart.

-
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1°

2°

KAJVIER . -

22 september 1971.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. CONCLUSIE. BESLISSING
DIE DE EIS VERWERPT ZONDER EEN
PASSEND ANTWOORD OP DEZE CONCLUSIE TE VERSTREKKEN.- NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.
HUUR vAN WERK. ARBEIDSOVEREENKOlVIST VOOR BEDIENDEN. SCHORSING. AABEIDSONGESCHIKTHEID . RECHT OP BEZOLDIGING. - .
BEDIENDE BETAALD IN COMMISSIELOON.- BEREKENING VAN DE BEZOL DIGING.

3°

HUUR vAN WERK. ARBEIDS. OVEREENKOl\iST. ARBEIDSOVEREENBEEINDIKOl\'lST VOOR BEDIENDEN. GING VAN DE
OVEREENKOMST.
SCHADE VLOEIT VOOR DE BEDIENDE
HIERUIT VOORT DAT HIJ NIET lVIEER
AAN DE SOCIALE ZEKERHEID IS ONDERWORPEN EN DAT HEM HET V AKANTIEGELD NIET WERD BETAALD.- RAJ\UNG
« EX AEQUO ET BONO "· - WETTELIJKHEID . VOORWAARDEN.

4°

HUUR VAN WERK. ARBEIDSOVEREENKOMST. STATUUT VAN DE
HA.NDELSVERTEGENWOORDIGERS.
UITWINNINGSVERGOEDING. BEWIJS
DAT ER VOOR DE VERTEGENWOORDIGER
GEEN NADEEL BESTAAT. NADEEL.
BEGRIP.

1o N iet regelmatig gemotivee1·d is de beslis-

ten gevolge van een m·beidsongeschiktheid, be?'ekend op basis van cle gemidclelde maanclelijkse commissielonen die
hem tijdens cle twaalf maanden, die de
ongeschiktheicl voo1·ajgingen, we1·den toegelcend (2). (Gecoordineerde wetten
betreffende
het
bediendencontract,
art . 12qttate?', gewijzigd bij de wet van
10 december 1962.)

3° De ?'echte?' mamt slechts dan wettelijk
ex aequo et bono de schade wegens de
beeindiging zonde?' opzegging van de
a?·beiclsove?·eenlcomst van een bediende,
die voo1· hem hientit voo1·tvloeit dat hij
niet mee1· aan cle sociale zelce1·heid is
onde?'Wo?·pen en clat hem het vakantiegeld
en het loon voo1· de feestdagen niet we1·d
betaald, inclien hij de 1·edenen opgeejt
waa1·om de 1·aming van deze schade
slechts ex aequo et bono lean geschie den (3) . (Grondwet, art. 97; B.W.,
art. 1382 .)
4° De 1·echte1' lean uit het feit dat een handelsve?·tegenwoO?·dige?' onmiddellijk een
bet1·ekking heeft gevonden en dat hij
dezelfde klanten mag bezoeken om hun
ande1·e produlcten aan te bieden, niet
afleiden dat hij geen enkel nadeel heejt
geleden wegens de beeindiging van zijn
ove1·eenkomst en clat hij bijgevolg geen
1·echt heeft op de uitwinningsve1·goeding
clie hij vo1·de1·t (4). (Wet van 30 jul i
1963, art. 15.)
(DESART,

T.

ARREST

BERTOUILLE.)

(ve1·taling).

sing die het bedmg vaststelt van de ve?·goeding, die geldt als de aan een bediende
ve1·schuldigde opzeggingsve1·goecling, zande?' een antwoo1·d te ve?·st?·eklcen op de
conclusie waa1·in de elementen wo1·den
opgegeven, die volgens de becliende moesten in acht wo?'den genomen om dit
bedmg vast te stellen (1). (Grondwet,
art. 97.)

Over het eerste middel, afgel eid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,

2° Wannee1· de bediende in commissieloon
. wo1·dt betaald, wo?'dt de ve1·goeding die
hem ve1·schuldigd is tijdens de scho1·sing
van de uitvoe1·ing van de ove1·eenkomst

doo1·dat, nadat eiseres bij conclusie had
gestel d dat h aar bezol diging van de laatste twaalf maanden 367.995 frank bedroeg, dit is 317.968 frank commissie-

(1) Cass., 2 oktober 1970 (A?'?'. cass., 1971,
biz. 112).
·(2) PAPIER-JAuouLLE, Rep . pmt. d1·. belge,
Comp!ement T. III, v° Cont1·at de t?·avail et
cont1·at d'emploi, nr. 451.
(3) Vgl. cass., 10 november en 1 december
1969 (A1'1'. cass ., 1970, biz. 249 en 317).

(4) Cass., 6 februari 1970 (A1~·. cass., 1970,
b iz. 524); PAPIER-JAMOU=E, Le statut des
?'ep?·esentants de cormnm·ce, FactuM de droit
de Liege, 1965, biz. 149, en Rep. pmt. d1·.
belge, bijv ., III, v° Cont1·at de tmvail et cont1·at
d'emploi, m•. 764; CoLENS, Le cont?·at d'emploi,
4• uitg., nr. 191, biz. 362.

HET HOF ; Gel et op de bestreden
sententie, op 28 mei 1970 gewezen door
de Werkrechtersraad van beroep te Luik ,
kamer voor bedienden ;

-84lonen, 10.599 frank bezoldigingen van
feestdagen en 39.428 frank vakantiegeld,
de sententie, waarbij verweerder veroordeeld werd onder meer tot de betaling
van een opzeggingsvergoeding, van bijkomend vakantiegeld voor het boekjaar
1967, van de wedde voor de feestdagen
van 1967 en van de bezoldiging voor
achtentwintig dagen arbeid.songeschiktheid, het bedrag van d eze veroordelingen
vaststelt op basis van een maandelijkse
bezoldiging van 11.941,50 frank op grond
dat " de m aandelijkse bezoldiging moet
worden vastgestelcl op 161.310 frank 53.937 frank, dit is 107.473 frank : 9 =
11 .941,50 frank "•
tenvijl de rechter noch door deze noch
door eJ1ige andere reden de conclusie van
eiseres regehuatig beantwoordt, en de
sententie niet aanduidt om welke reden
in feite of in r echte de bezoldiging, waarvan eiseres de verschillende bestanddelen
aan de hand van bewijsstukken nader
bepaalde, niet in aanmerki.ng kan worden
genomen:
Overwegende dat eiseres in h aar conclusie in hoger beroep zekere bestanddelen van de opzeggingsvergoeding van
twaalfmaanden, die van v erweerder werd
geeist en waarvan h et totaal 367.995 fr.
bedroeg, J1.auwkeurig bepaalde; dat zij
voor het overige een d eskundigenoJlderzoek vorderde ;
Overwegende dat, door de bezoldiging
van eiseres zonder andere overweging
vast te stellen op de in het micldel vermelde wijze, de sententie bedoelde conclusie niet passeJld b ean twoordt ;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 12quater
(wet van 10 december 1962, artikel 29),
opgenomen in de bij koninklijk besluit
van 20 juli 1955 gecoi:irdineerde wetten
betreffende het bediendencontract, en 97
van de Grondwet,
do01·dat de sententie verweerder veroordeelt om aan eiseres de bezoldiging
voor achtentwintig dagen arbeidsongeschiktheid te betalen en h et daarvoor
verschuldigde bedrag naar rato van de
commissielonen die gedurende n egen
maanden zouden toegekend zijn op
11.941 frank vaststelt,
te1·wijl h et commissieloon waarop de
bediende i~1 geval van arbeidsongeschiktheid recht heeft, moet worden berekend
op basis van de gemiddelde maandelijkse
commissielonen die hem tijdens de
twaalf m aanden, die de ongeschiktheid

voorafgaan, werden toegekend (schending
van bedoeld artikel l2quate1' van de wetten betreffende het bediendencontract),
hetgeen eiseres trouwens in haar conclusie
h eeft doen gelden, waarop de rechter in
ellc geval n alaat een passend en r egelmatig antwoord te geven (schending van
artikel 97 van 'tie Grondwet) :
Overwegende dat artikel 12quatm· van
de gecoi:irdineercle wetten b etreffende het
bediendencontract bepaalt dat h et commissieloon, waarop d e bediencle recht
heeft, berek end wordt op grond van h et
maandelijks gemiddelde der commissielonen, die tijdens de laatste twaalf maanclen wellce de ongeschiktheid voorafgaan,
werden toegekend ; dat derh alve door aan
eiseres een bezoldiging toe te k ennen ,
berekend op grond van de cmumissielonen
die hem tijdens de laatste negen maanden
v66r de h em gegeven opzegging werden
toegekend, de b estreden sententie voormeld artikel 12quate1· schendt;
Dat h et middel gegrond is ;
Over h et derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1147, 1149,
1319, inzonderheid alinea 1, 1320, 1322
van h et Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet a lsmede van h et algemeen
r echtsbeginsel dat wordt gehuldigd in
artikel 1138 van het Gerecht~lijk Wethoek en d at d e rechter verbiedt uitspraak
te doen over niet gevorderde zaken,
do01·dat, nu eiseres a) in haar exploot
van rechtsingang de veroordeling van
verweercler vorderde om verschillende
bedragen te b etalen als vergoeding
van de feestdagen en van vakantiegeld
vanaf de maand augustus 1963 en bij
conclusie de rechter verzocht een deskundigenonderzoek te bevelen aivorens over
die eisen d efu1itief uitspraak te doen,
b) in haar exploot van rechtsinga]Lg en bij
conclusie de v eroordeling van verweerder
vorderde tot betaling van 10.000 frank
schadevergoeding bij gebreke haar toestand ten opzichte van d e sociale zekerheid en het pensioenfonds sinds augustus 1963 te regulariseren, de sententie
beslist "dat de schade geleden tengevolge
het niet nakomen van de bijdrageplicht
tot de Rijksdienst voor maatschappelijke
zekerheid sinds augustus 1963 en de nietbetaling van het vakantiegeld en van de
wettelijke feestdagen vanaf die datum
tot 1 januari 1967, ex aequo et bono moet
worden geraa.md en rekening gehouden
met de bestanddeien van de zaak in
totaal op 40.000 frank moet worden
vastgesteld >>,

-85te1·wijl eiseres, met betrekking tot de
van de feestdagen en het
vakantiegeld, datgene wat haar daarvoor
verschuldigd was geeist heeft en geen
vordering tot schadevergoeding hee~t
ingesteld, waaruit volgt dat de sentent1e
de bewijskracht van het exploot van
rechtsingang en van de conclusie yan
eiseres miskent (schending van de artikelen 1319, inzonderheid lid 1, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek alsmede van
het algemeen rechtsbeginsel, gehuldigd
bij artikel1138 van het Gerechtelijk Wethoek, waarbij het de rechter verboden JS
over niet gevorderde zaken mtspraak te
doen);
en teTwijl de rechter de schade veroorzaakt door een font slechts ex aequo et
bono mag ramen, wanneer, enerzijds, hij
de redenen aangeeft waarom de elementen, die als grondslag van de raming worden voorgesteld, moeten v erworpen worden en, anderzijds, vaststelt dat het onmogelijk is het juiste bedrag van de
_schade te bepalen wegens het ontbreken
van vaste beoordelingselementen, wat de
sententie nalaat te doen (schending van
de artikelen 1147, 1149, 1382, 1383 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet):

staat uit de beeindiging van de overeenkomst en, om dezelfde redenen, haar
vordering tot bijJ.wmende schadevergoeding niet gegrond is »,
te1·wijl, eensdeels, de rechter met betrekking tot de beeindiging van het bediendencontract erop wijst dat de firma
Spaas waarvoor eiseres reeds werkte,
breigoedartikelen verkoopt en geen concurrent van verweerder is, die pantalons
verkoopt, en, anderdeels, dat uit de omstandigheid dat de handelsvertegenwoordiger onmiddellijk een nieuwe betrekking
in een andere verkoopssector heeft gevonden niet mag worden afgeleid dat het
nadeel waarvan het herstel bij voormeld
artikel 15 wordt voorgeschreven, niet
bestaat (schending van de artikelen 15 en
17 van de wet van 30 juli 1963);

Overwegende dat eiseres weliswaa.r
geen enkel gegeven als grondslag voor de
raming van de bezoldiging van de feestdagen en de toekenning van vakantiegeld
verstrekte, zich beperkend tot het vermelden van een bedrag, onder voorbehoud dit te lmnnen vermeerderen, en tot
het vorderen van een deskundigenonderzoek;
Maar overwegende dat de sententie d e
reden niet opgeeft waarom de rammg
hiervan slechts ex aequo et bono kon geschieden;
Dat het middel gegrond is ;

Overwegende dat eiseres niet zegt
waarin de sententie artikel 17 van de wet
van 30 juli 1963 h eeft geschonden ;
Da.t rlerhalve het middel, in zover het
de schending van dat artikel aanvoert,
niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat luidens artikel 15
van de wet van 30 juli 1963 de vergoeding
wegens uitwinning aan de handelsvertegenwoordigei- niet verschuldigd is, wanneer de werkgever bewijst dat uit de
beeindiging van de overeenkomst geen
enkel nacleel voortspruit voor de vertegenwoordiger;
Overwegende dat de rechter uit de
enkele omstandigheid dat eiseres onmiclclellijk een nieuwe betrekking heeft gevonden en dat zij dezelfde klanten kon
bezoeken om hun produkten van een
andere aard aan te bieden, niet mocht
afieiden dat zij geen enkel nadeel heeft
geleden ingevolge de beeindiging van de
overeenkomst ;
Dat het eerste ondercleel van het middel, in zover het artikel 15 van de wet
van 30 juli 1963 aanvoert, gegrond IS;

be~>:oldigin.g

Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 15 en 17 van
de wet van 30 juli 1963 tot installing van
het statuut van de handelsvertegenwoordigers en 97 van de Grondwet,
dom·dat, om de vordering tot betaling
van een vergoeding wegens uitwinning en
de bijkomende schadevergoeding te verwerpen, de sententie verJdaart «. dat de
vergoeding wegens mtwmnmg met verschuldigd is vermits appellante (thans
eiseres) een betrekking van handelsvertegenwoordiger-bediende heeft gevonden
bij de firma Spaas waar zij haar klanten
gaat bezoeken; dat het bewezen is dat
aldus geen enkel nadeel voor haar ont-

en te1·wijl de uitdruldring "waar zij haar
klanten gaat bezoeKen » op zijn minst
dubbelzinnig is, vermits hierbij in het
onzekere wordt gelaten of het bier om de
klanten gaat die zij voor rekening van de
verweerder v66r de beeindiging van de
overeenkomst ging bezoeken of de hiervan onderscheidene klanten, clie zij voor
rekening van de firma Spaas bezocht
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

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

-86kosten aan ; zegt dat erover door de
feiteneechter uitspraak zal worden gedaan ; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
22 september 197 1. - 3e kamer. Voo1·zittm·, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Legros. Gelijlclwiclencle concl~tsie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HR. Fally en Ansiaux.
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HUUR VAN GOEDEREN. -

PACHT.

BEST.A,AN EN VOORWAARDEN VAN DE
HUUROVEREENKOlVIST. BEWIJSlVIIDDELEN.

Bij ontstentenis van een gesch?-ift tot vaststelling van een pacht, kan clegene die in
het bezit is van een lancleigenclom het
bewijs leve1·en van het bestaan vctn een
pacht en van cle pachtvoo1·wam·clen,
wact?'oncle1· b'eg1·epen het tijclstip van ingebntikneming en cle pachtsom, door alle
?'echtsmiclclelen, met inbeg1·ip van getuigen en ve?'moeclens. (Artikel 3 vervat in
afdeling III van het hoofdstuk II,
titel VIII van boek II van het Bm·gerlijk Wetboek; wet van 4 november
1969, art. l.)
(DESllffiDT,
ARREST

T.

LANNOY.)

(ve?'tctling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 maart 1970 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te N amen ;
Over het eerste en het tweede middel,
afgeleid,
het ee1·ste, uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 1315,
1316, 1353, 1715 van het Burgerlijk Wethoek, welk artikel 1715 gewijzigd werd
bij artikel 2-1° van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving eJl van de wetgeving betreffende
het recht van voorkoop ten gunste van
huurders van landeigendommen, 1, 3 van
de afdeling III van boek III, titel VIII,

hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek,
getiteld " Regels betreffende de pacht in
het bijzonder » en gewijzigd bij artikel l
van genoemde wet van 4 november 1969,
4 van deze zelfde wet,
doonlat het bestreden vonnis, dat het
vonnis van de eerste rechter bevestigt
en diens gronden overneemt, verldaart
dat eiser het bewijs niet heeft geleverd
dat hij een pachtovereenkomst heeft, en
vervolgens eiser tot sohadevergoeding
veroordeelt wegens zijn weigering een
gedeelte van de door hem in gebruik
genomen gronden terug te geven, op
grond dat eiser door uit de door hem aangevoerde feiten het bewijs van een nieuwe
pacht zonder geschrift af te leiden, met
vermoedens te werk gaat, dat de regels
van het gemeen recht van toepassing zijn
op het bewij s van het bestaan zelf van
de pacht, dat eiser in de voormelde omstandigheden niet kan worden toegelaten
mu door getuigen eJl, bijgevolg, door
vermoedens (artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek) te bewijzen dat een
begin van uitvoering van een pacht heeft
plaatsgebad, daar bierdoor het verbod
van artikel 1715 van bet Burgerlijk Wethoek onrechtstreeks zou worden ontweken, en dat het van geen belang is na te
gaan of een overeenkomst van 17 maart
1957, waarop verweerder zich beriep, een
?'es inte1· alios acta is welke zonder uitwerking zou gebleven zijn, daar de partijen voor bet tussen hen bestaande geschil beheerst blijven door de gebiedende
bewoordingen van genoemd artikel 1715,
terwijl artikel 3 van de nieuwe regels
betreffende de pacht in bet bijzonder,
uitgevaardigd bij de wet van 4 november 1969, uitdruldcelijk afwijkt van bet
gemeen recht inzake het bewijs van de
huur zonder geschrift, door te bepalen
dat de pacht " schriftelijk moet worden
vastgesteld, ·anders kan degene die in het
bezit is van een landeigendom het bewijs
leveren van het bestaan van een pacht
en van de pachtvoorwaarden, waaronder
begrepen het tijdstip van ingebruikneming en de pachtsom, door alle rechtsmiddelen, met inbegrip van getuigen en
vermoedens n, en terwijl de rechtbank,
die op 3 maart 1970 uitspraak heeft
gedaan, ten deze de nieuwe regels betreffende de pacht in het bijzonder moest
toepassen die in de wet van 4 november 1969 vervat zijn, op 5 december 1969
in werking getreden zijn en bij ar.tikel 4
van genoemde wet van toepassing verklaard zijn op alle pachten die bij deze
inwerkingtreding liepen of verlengd waren;

-87het tweede, uit de schending van de
a rtikelen 97 .van de Grondwet, 780 van
het Gerechtelijk Wetboek, ll08, ll34,
1135 en 1165 van hetBurgerlijk Wetboek,
doo1·dat het bestreden vonnis, dat het
vonnis van de eerste rechter bevestigt,
verklaart dat eiser het bewijs niet heeft
geleverd dat hij een pachtovereenkomst
heeft, vervolgens eiser tot schadevergoeding veroordeelt wegens zijn weigering
een gedeelte van de door hem in gebruik
genomen gronden terug te geven en, 01n
aldus te beslissen, weigert a ls bewijs van
de door eiser aangevoerde pacht aan te
ne1nen de erke1ming van zijn recht van
voorkoop en, bijgevolg, van zijn hoedanigheid van pachter in de akte van verlwop van de grond aan verweerder, op
grond dat de rechtspraak volgens welke
« zo in een notariele verkoopakte wordt
bepaald dat de koper de rechten van de
pachter moet eerbiedigen, de pacht daardoor ten aanzien van de koper vaste
datum heeft verkregen n, kan worden
aangenomen wanneer het gaat om een
pachter en een pachtovereenkomst, wat
ten deze bet geval niet is, << daar deze
begrippen onbetwistbaar indruisen tegen
de
welbepaalde overeenkomst van
15 maart 1957 die betreklci.ng heeft op
een overdracht van weiden, wat heel wat
anders is n,
tenvijl eiser in verband met genoemde
overeenkomst in zijn regelmatig in boger
beroep genomen conclusie had doen gelden « dat dit stuk aileen door Oscar
Desmedt en niet door de rentmeester is
ondertekend, dat kan vermoed worden
dat dit stuk enkel een ontwerp-overeenkomst is ... , dat dit antwerp geen enkel
gevolg had en clat Oscar Desmeclt de
grond nooit in gebruik heeft genomen ... ,
dat gedaagde in boger beroep (thans
verweerder) geenszins het tegendeel bewijst .. . (of) het bewijs leve~·t dat cleze
ontwerp-overeenkomst in werkin g zou
getreden zijn en dat Oscar D esmedt
ooit de prijs voor bet gebruik van de
gronden zou hebben betaald n, en terwijl
door niettemin rekening te houden met
de
zogenaamde overeenkomst van
15 maart 1957 en door te beschouwen dat
ze werkelijk bestond en aan eiser kon
worden tege1>geworpen, zonder acht te
slaan op genoemde beweringen van eiser
en zonder er de gegrondheid of het pertinent karakter van te betwisten, h et vonnis zonder reden een regelmatig voorgedragen verweermiddel heeft verworpen,
zodat de beslissi1>gen die h et op de door
eiser ontkende overeenkomst van 15 maart

1957 heeft gegrond niet wettelijk met
redenen zijn omkleed :

Overwegende dat het bestreden vonnis, om aan de ingebruikneming van de
litigieuze grond door eiser het karakter
van een pacht te ontzeggen, hierop stetmt
dat de aanspraak van eiser « onbetwistbaar indruist tegen de ·welbepaalde overeenkomst van 15 maart 1957 die betrekking heeft op een overdracht van weiden,
wat heel anders is >> ;
Overwegende echter dat eiser bij co.nclusie had doen gelden « dat dit stuk
(vorenbedoelde overeenkomst) aileen
door Oscar Desmedt en niet door de rentmeester is ondertekend, dat kan worden
verondersteld dat dit niet r egelmatig
ondertekend stuk enkel een ontwerpovereenkomst is die, om een of andere
reden, door de eigenaars niet werd goedgekeurd .. . dat dit on twerp geen enkel
gevolg had en dat Oscar Desmedt de
grond nooit i.n gebruik nam .. . dat gedaagde in hoger beroep (thans verweerder) geenszins het tegendeel bewijst, niet
het bewijs !evert dat die ontwerp-overeenkmnst in werlci.ng zou getreden zijn
en dat Oscar Desmedt de prijs voor het
gebruik van de gronden zou hebben
betaald >>;
Overwegende dat h et bestreden vonnis
dit verweer zonder antwoord laat;
Dat, weliswaar, het beroepen vonnis,
waarvan de bestreden beslissing de granden overnee1nt, erop wijst « dat het van
geen belang is na te gaan of de door eiser
(thans verweerder) aangevoerde overeenkomst een 1·es inte1· alios acta is welke
zonder uitwerking zou gebleve1> zijn >> ;
dat het deze beoordeling verantwoordt
door de overweging « dat ook al was dit
zo, de pa.rtij en voor bet tussen hen
bestaande geschil beheerst blijven door
de nauwkeurige en gebiedende bewoordingen van artikel 1715 van h et Burgerlijk vVetboek n, welke bepaling ten tijde
dat de beslissing van de eerste rechter
werd gewezen, nam.elijk op 2.2 november
1968, het bewijs door getuigen of vermoedens van het bestaan van een huur
verbood;
Doch overwegende dat op 3 maart
1970, op welke datum het bestreden VO!'lnis werd uitgesproken, het bezwaar van
de eerste rechter vervailen was, daar bij
toepassing van de in het middel bedoelde
bepalingen van de wet van 4 november
1969, die op 5 december 1969 in werlci.ng
is getreden, bet bewijs van de pacht
waarop eiser zich beriep door aile rechtsmiddelen kon worden geleverd ;

-88Overwegende dat uit deze overwegingen volgt dat de middelen gegrond zijn ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat hierover door de feitenrechter wordt beslist ; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Dinant, zittin g houdend in hoger beroep.
23 september 197 1. 1e kamer. Vom·zitter· en Ver-slaggever·, de H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.Gelijkluidende conclusie, de H . D epelchin, advocaat-gener aal. - Pleiter·s, de
HH. De Bruyn en Simont.
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AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST).
PE ZAAJL -

(BUITEN
GEBREK VAN

BE GRIP.

Voor· de toepassing van het eer·ste lid van
ar·tilcel 1384 van het Btwger·lijlc Wetboek
lean een abnonnaal kenmer·k van de zaalc
een gebr·elc van de zaak zijn (1).

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « L:U:S ASSURANCES NATIONALES ,, T. PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
ETABLISSEMENTS
HOOKE "·)
ARREST

(ver·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 januari 1970 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1315, 1319,
1320, 1322, 1382, 1383 en 1384 van h et
Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 3, 6 van de wet
(1) Raadpl. cass., 27 november 1969 (Ar·r.
cass., 1970, blz. 306), de conclusie van Procureur-generaal Ganshof van d er Meersch, en
de noot getekend R.O. DALCQ, in Revue
cr·itique de jur·ispr·udence belge, 1970, blz. 61 ;

v an 1 juli 1956 betreffende de verplichte
aanspral~elijkheidsverzekering inzake motorrijtuigexl en 97 van de Grondwet,
dom·dat het bestreden arrest, na eraan
herimlerd te h !'lbben dat Derijcke, aangestelde van verweerster, van het ongeval
volgend relaas had gegeven : " Ik kwam
uit de richting Brussel naar N amen ... In
de rechte Jij1T ben ik op de middenstrook
gekomen om een vrachtauto (toebehorend
aan Coulier en bestt~md door Przybyl)
in te halen die goed rechts reed ... Ik heb
een wagen opgemerkt die uit de tegenoverg.e stelde richting kwam en goed op
zijn r echterkant. Op d at ogenblik was ik
aan 't inhalen en mijn cabine was bijna
ter hoogte van de vrachtauto Coulier
waarvan de aanhangwagen r eeds gedeeltelijk was ingehaald. Op dat ogenblik is
de tegenligger rechtstreeks schuin op mij
afgekomen ... " en uit diverse overwegingen soeverein te hebben afgeleid dat « het
verhaal van Derijcke geloofwaardig bleek
en dat deze man moet worden geloofd,
hoewel hij rechtstreeks bij het ongeval
betrokken is geweest ,, beslist, door wijziging van de beslissing van de eerste r echter, dat de rechtsvordering van verweerster tot vergoeding van de materiele
schade die zij bij die botsing had' geleden
gegrond was en, bijgevolg, eiseres veroordeelt om haar het gevraagde bedrag te
betaleJ.l 1net de intresten en de kosten,
op grond " dat daar gedaagde in hoger
beroep (thans eiseres), krachtens de verzekeringsovereenkomst die door de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « A.B.C. Service " bij haar
werd afgesloten, verplicht is de schade
te vergoeden door derden, zoals eiseres in
hoger beroep (thans verweerster), geleden
naar aanleiding van ongevallen die zowel
door de mechanische defecten van h et
voertuig van h aar verzekerde als door de
fouten van de bestuurder van dit voertuig worden veroorzaakt, het niet onontbeerlijk is nauwkeurig vast te stellen om
welke reden het door wijlen Jardin bestum·de voertuig de r echterkant van de
weg heeft verlaten mu op de vrach tauto
te botsen die op de middenstrook van de
weg reed ; dat in elk geval ten deze
overmacht ten gevolge van weersomstandigheden moet worden uitgesloten ... (en)
dat, eveneens, ermee geen rekening kan
worden gehouden
dat Jardin het
cass., 22 oktober en 2.4 december 1970 (An·.
cass., 1971, blz. 174 en 416); VANRYN,« R esponsabilite du fait des chases n, J otmwl des
t1"ibtmcmx, 1946, blz. 184.

-89slachtoffer zou geweest zijn van een
plotselinge ongesteldheid ... ,,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, krachtens voormelde verzekeringsovereenkomst, die
werd afgesloten bij toepassing van de in
artikel 2, § 1, van de wet van 1 juli 1956
bedoelde verplichting, eiseres enkel de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekte
waartoe het door Jardin bestuurde voertuig aanleiding kon geven (artikelen 1 en
3 van de wet, 1 en 3 van de polis van
1 april 1964, met haar aanhangsels dd.
20 september 1965 en 26 april 1966) en
verweerster tegen haa.r slechts een eigen
recht had binnen de perken van dit risico
(artikel 6 van de wet, 1 van de polis en
1134 van h et Burgerlijk Wetboek); door
te verldaren dat eiseres verplicht is de
schade van verweerster te vergoeden
« naa.r aanleiding van ongevallen die zowel
door de mechanische defecten van het
voertuig van haar verzekerde als door de
fouten van de bestuurder van dit voertuig
worden veroorzaakt ,, 'het arrest de deklung en de vergoedingsverplichting uitbreidt hoven de bij de artikelen 1382 tot
1384 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde burgerrechtelijke aanspra.kelijkheid en, bijgevolg, de verbindende kracht
van de verzekeringsovereenlwmst (scherrding van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek) en van h et gerechtelijk contract (schending van dezelfde wettelijke
bepaling), de bewijskracht van de alden
van de rechtspleging (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk vVetboek) en van de polis
(schending van dezelfde wettelijke bepalingen) miskent, en voormelde artikelen
van de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake J;llOtorrijtuigen schendt (schending van de artikelen 1, 2, 3 en 6 van de wet van 1 juli
1956) ; althans de algemeenheid van de
gebruikte bewoordingen twijfel laat bestaan omtrent de juiste draagwijdte van
de reden, wat gelijkstaat met h et ontbreken van redenen (schending van artikel 97 van de Grondwet);
VVat het eerste onderdeel b etreft :
Overwegende dat de feitenrechter, door
gewag te maken van de mechanische
defecten van het voertuig, zich klaarblij(1) Over het wezen van de uitkering tot
onderhoud waarvan sprake in artikel 301 van
het Burgerlijk Wetboek, zie cass., 22 jnni
1967 (A1'1'. cass., 1967, blz. 1285) en de noot
b 3treffende dit arrest verschenen in Revue

kelijk heeft beroepen op artikel 1384
van het Burgerlijk Wetboek dat het
overigens uitdrukkelijk aanhaalt en aldus
h eeft gedoeld op een abnormaal kenmerk
van de zaak, dat wil zeggen op een gebrek
van deze zaak ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eiseressen in de kosten.
23 september 1971. 1e kamer. Voo1·zittm· en Ve1'slaggeve1·, de H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de
HH. Dassesse en De Bruyn.
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BEVOEGDHEID

EN

AANLEG.

BEVOEGDHEID « RATIONE l\'IATERIAE "·
BURGERLIJKE ZAKEN . . RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN DE UITKERING TOT ONDERHOUD WAARVAN
SPRAKE IN ARTIKEL 301 VAN HET BURGERLIJK WE'l'BOEK. RECHTSVORDERING INGESTELD NADAT HET VONNIS,
W AARBIJ DE ECHTSCHEIDING WORDT
TOEGESTAAN, IN KRACH'£ VAN GEWIJSDE
IS GEGAAN. BEVOEGDHEID VAN DE
VREDERECHTER.

De V?'ede?'echte?' is bevoegcl om lcennis te
nemen van de ?'echtsvO?·de?·ing tot betaling
van de uitke1·ing tot onde1·houd wam·van
spmke in a1·tikel 301 van het Bu,·ge?·lijk
W etboek, clie is ingesteld nada.t het vonnis, waa1·bij de echtscheiding wo1'dt toegestaan, in kmcht van gewijsde is gegaan (1). (G.W., art. 591, 7°.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE LUIK, INZAKE SKIROLF.
T. DEGEYE.)
ARREST

HET HOF ; -

(v,e1·taling ).
Gelet op het bestreden

critique de jw·isp1·udence belge van 1969,
blz. 131 ; zie ook Chronique XIII ondertekend door Es:~mm in Dalloz H ebdomadai>·e
van 1953 : " Le double visage et les singularites de la pension apres divorce ».

-90vonnis, op 13 mei 1971 door de Arrondissementsrechtbank te Luik gewezen ;
Over het 1uiddel afgeleid uit de schending van de artikelen 301 van het Bnrgerlijk Wetboek, 2 en 591, 7°, van het Gerechtelijk W etboek,
doo1·dat het bestreden vonnis beslist dat
de vrederechter bevoegd is om kennis te
nemen van een rechtsvordering tot betaling van een uitkering tot levensonderhoud die gegrond is op artikel 301 van
het Bm·gerlijk W etboek en werd ingesteld
na de datum waarop het vonnis dat de
echtscheiding toestaat in kracht van
gewijsde is gegaan,
tenvijl dit artikel aan de rechtbank van
eerste aanleg uitdrukkelijk bevoegdheid
toekent om van een dergelijke vordering
kennis te nem.en, zonder onderscheid te
maken naargelang ze is ingesteld v66r of
na het vormis dat de echtscheiding en de
overschrijving van dit vonnis toestaat;
deze wettelijke bepaling niet werd opgeheven en artikel 591, 7°, van h et Gerechtelijk W etboek enkel doelt op uitkeringen
tot onderhoud die in hoofdzaak op een
alimentatiever plichting gegrond zijn, terwijl de in artikel 301 .van het Burgerlijk
vVetboek bedoelde uitkering, hoewel ze
de vorrn van een alimentatie heeft, wezenlijk een vergoeding is :
Overwegende dat, in het kader van een
rechtsvordering die op grond van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek na
de overschrijving van de echtscheiding
was ingesteld en voorgelegd aan de
Rechtbank van eerste aanleg te Lt·\ik die
de echtscheiding tussen de partijen had
toegestaan, de Arrondissementsrechtbank
te Luik met toepassing van artikel 639
van het Gerechtelijk "\Vetboek kennis
1uoest ne1nen van een exceptie van onbevoegdheid 1·atione mate1·iae ;
Dat de arrondisseruentsrechtbank bij
het bestreden vonnis de exceptio van
onbevoegdheid heeft aangenornen en de
zaak heeft verwezen naar de vrederechter
die bevoegd was on1 ervan kennis te
neruen;
Overwegende dat het rechtsbeginsel
betrefl'ende de bevoegclheid inzake uitkeringen tot onderhoud wordt vastgest eld bij artikel 591, 7°, van het Gerechtelijk W etboek dat bepaalt dat de vrederechter, ongeacht het bedrag van de
vordering , kennis neemt van alle desbetrefl'ende geschillen, met uitsluiting
evenwel van geschillen op grond van de
artikelen 340b, 762 en 763 van het Burgerlijk "\Vetboek en van die in verband

met een rechtsvordering tot echtscheiding
of tot scheiding van tafel en bed waarover
geen einduitspraak is geveld bij een in
kracht van gewijsde gegaan vonnis of
arrest;
Dat uit deze tekst blijkt dat het aldus
gestelde beginsel een algemeen karakter
heeft en hierop geen andere uitzonderingen bestaan dan die welke daarin beperkend worden venneld ;
Dat er, weliswaar, karl worden opgemerkt dat de in artikel 301 van het Bm·gerlijk Wetboek bedoelde uitkering een
vergoedings- en alimentatie-aspect vertoont daar ze er tegelijkertijcl toe strekt,
enerzijds, het nacleel te herstellen aan de
onschuldige echtgenoot toegebracht door
de opheffi11.g van het gemeenschappelijk
leven en, anderzijds, hBiu onderhoudsmiddelen te verschafl'en dank zij periodieke uitkeringen ;
Dat echter geen onderscheid moet worden gemaakt daar waar de wetgever dat
niet heeft gedaan en dat d8l·halve client
te worden beschouwd dat de bij artikel 301 van het _Burgerlijk Wetboek
ingestelde uitkeri11.g, die trouwens door
de wetgever zelf uitkering tot levensonderhoud wordt genoemd, binnen het
kader van de in artikel 591, 7°, van het
Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsvorderingen valt ;
Dat overigens uit de beperking in deze
laatste bepaling, namelijk dat, opdat
sornmige uitkeringen tot onderhoud in
verband met een rechtsvordering tot
echtscheiding of tot scheiding van tafel
en bed aan de bevoegdheicl van de vrederechter worden onttrokken, het nodig is
dat over die rechtsvordering geen uitspraak is geveld bij een in kracht van
gewijsde gegane beslissing, a cont1'Cwio
client te worden afgeleicl dat voor die
waarin een eindbeslissing is gewezen, het
beginsel van de bevoegdheid van de
vrederechter opnieuw toepassing vinclt ;
Dat het immers niet denkbaar is dat
de wetgever de voorwaarde heeft bepaald waaraan de door hem ingestelde
beperking was onderworpen, indien hij
hetzelfde had willen doen gelden voor de
gevallen die cleze zelfde voorwaarde niet
vervullen ;
·
Overwegencle dat uit deze overwegingen volgt dat het toekennen van bevoegdheid aan de rechtbank van eerste aanleg
in de reehtsvorderingen gegrond op artikel 301 van het Burgerlijk "\Vetboek niet
verenigbaar is met het rechtsbeginsel
vastgesteld bij artikel 591, 7°, van het
Gerechtelijk Wetboek;
Dat het middel naar recht faalt ;

-
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Om die r edenen, verwerpt de voorziening ; laat de kosten ten laste van de
Staat.
23 september I971. - I • kamer. Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.Gelijlclttidende conclusie , de H. Depelchin,
advocaat-generaal.

I • KAMER.- 23 september 1971.
I° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGERLIJKE ZAKEN. MID DEL AFGELEID
UIT DE JVIISKENNING VA.N DE BEWIJSKRACHT VA.N DE CONCLUSIE. - RECHTER DIE BESLIST HEEFT OVER HET BIJ
CONCLUSIE VOORGESTELD MIDDEL ZOALS HIJ RET HAD MOETEN DOEN INDIEN
HIJ, ZOALS AANGEGEVEN, DE CONCLUSIE
~UET JVIISKEND HAD. MIDDEL VAN
BELANG ONTBLOOT.

2° CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL A.FGELEID
UIT RET GEBREK AAN ANTWOORD OP
EEN CONCLUSIE WAARIN EEN FElT
WORDT AANGEVOERD. BESLISSING
WAARIN DE REDEN WORDT OPGEGEVEN
WAAROM DIT FElT TER ZAKE NIET
DIENEND IS. MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.
I o In bu1·ge1·lijke zaken is van belang ant-

bloat het cassatiemiddel ajgeleid uit de
miskenning van de bewijslcmcht van de
conclusie van een pa1·tij, wannee1· de
1·echte1· over het bij conclusie voo1·gesteld
middel beslist heejt zoals h1:j het had
moe ten doen indien hij, zoals aangegeven, de conclusie niet miskend had (I).
2° Ji'eitelijke g1·ondslag mist het middel
waa1·bij aan de 1·echte1· wo1·dt ve1·weten
niet te hebben geantwoo1·d op een conclttsie 1vaa1·in een jeit wonlt aangevoenl,
wannee1· de beslissing de 1·eden opgeeft
waa1'0m clit jeit te1· zake niet dienend
is (2).
(1) Cass., ·10 mei 1969 (A1'1·. cass.,
blz. 875) ; 15 april 1971 (ibid., 1971, blz.
vgl. in strafzaken : cass., 18 januari
(A1'1'. cass., 1971, blz. 80).
(2) Cass., 15 oktober 1970 (A1T. cass.,
blz. 151).

1969,
761);
1971
1971,

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « MARBRALYS », T. LEKEUCHE EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « A. PARENT ET FILS ».)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op h et bestreden
a rrest, op 22 n.ovember 1969 door h et
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over h et eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen I3I9, I320
van het Burgerlijk Wetboek, I75, I83,
443 en 470 van h et Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
doo1·dat het bestreden arrest het hoger
beroep van eiseres tegen verweerder niet
ontvankelijk verklaart op grond dat tussen deze partijen geen enkele rechtsband
zou hebben bestaan,
te1·wijl, eerste onde1·deel, uit de dagvaarding tot vrijwaring van I oktober I965
blijkt dat eiseres niet a ileen was gedagvaard om zich te horen veroordelen tot
vrijwaring van verweerster, maar ook
om zich te horen veroordelen in de tussen
verweerder en verweerster hangende zaak
tussen te komen en te horen zeggen dat
het vonnis tussen die twee partijen gemeen zou zijn en aan eiseres tegengeworpen zou ktmnen worden , terwijl uit de
door eiseres voor de eerste rechter genamen conclusie blijkt dat eiseres voor deze
rechter de gegrondheid van de hoofdvordering van verweerder had betwist,
terwijl hieruit volgt dat h et arrest, in
de mate dat het h eeft beslist dat eiseres
vreemd was aan het geschil tussen verweerder en verweerster, de bewijskracht
heeft miskend die krachtens voormelde
artikelen van het Burgerlijk W etboek aan
de dagvaarding tot vrijwaring van I oktob er I965 en aan de door eiseres voor de
eerste rechter genomen conclusie is gehecht;
tweede onde1·deel, uit de artikelen 17 5
en 183 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering voortvloeit dat de opgeroepene in vrijwa.ring mag tussen.komen
in de zaak tussen eiser en verweerder iii
de hoofdzaak,
en terwijl hieruit volgt dat krachtens
de artikelen 443 en 470 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering het hoger
beroep van de opgeroepene in vrijwaring,
die is tussengekomen in de zaak tussen
eiser en verweerder in de hoofdzaak, in
strijd met wat het arrest beslist, betrekking kan hebben op het gedeelte van het
vonnis dat uitspraak doet op de rechts-

vordering van eiser in de hoofdzaak,
zelfs indien deze rechtsvordering niet
tegen de opgeroepene in vrijwarin.g is
gericht :
Overwegende dat het arrest, hoewel dit
het hoger beroep van eiseres niet ontvankelijk heeft verklaard in zover het
tegen verweerder was gericht, niettemin
heeft geantwoord op de middelen die
eiseres, tot staving van haar beroep,
tegen verweerder deed gelden, en ze xtiet
gegrond heeft verklaard;
Dat, derhalve, welke ook de waarde
van de beslissing over de ontvankelijkheid van het tegen verweerder gericht
hoger beroep zij, het middel niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van belang;
Over het tweede middel , afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Gi·ondwet,
cloonlat het bestreden arrest de hoofdvordering van verweerder tege~1. verweerster en de rechtsvordering tot vrijwaring
van verweerster gegrond verklaart, zo~l. 
der te antwoorden op de middelen waarbij eiseres, in haar voor het hof van
beroep genomen conclusie, had doen gel den 1° welke ook de fabricagewijze van de
door eiseres geleverde tegels was ge·weest,
de moeilijkheden welke verweerder heeft
o~1.dervo~1.den zich tach zouden voorgedaan hebben, daar die moeilijkhede~l. hun
enige oorzaak vo~1.den in de keus van een
m.ateriaal dat geenszins geschikt was voor
het kapsalon waarvoor het was bestemd,
en dat die slechte keus te wijten was h etzij aan de architect die de opdrachtgever
van het werk raad had gegeven, hetzij
aan verweerster die de aandacht van ver.weerder had moeten vestigen op de eigenschappen van bedoelde tegels ; 2° dat het
van 23 december 1962 tot 7 februari 1963
OJ.l.onderbroken had gevroren, dat ~l.iette
min de fabriek van eiseres gedurende deze
periode was blijven werken, dat echter
eiseres buiten het onderhavige geschil
gee~l. enkele klacht had ontvange~l. en dat
de deskundige deze feiten had moeten
onderzoeken ; en 3° dat verweerder de
mnvang van zijn schade kon vermincleren
door de· nodige werken gedurende de
jaarlijkse sluiting van het salon uit te
voeren,
te?"wijl dit gebrek aan antwoord gelijkstaat met een ontbreken van de bij
artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat de door verweerder geleden schade

92 geen andere oorzaak heeft dan het gebrek
waardoor de door eiseres geleverde tegels
waren aangetast; dat, volgens de besluiten van de door eerste rechter aaJ.Igestelde deskundige, hun gebrek aan weerstand te wijten is aan het niet in acht
nemen van de fabricagevereisten ter
zake ; dat de door eiseres voorgebrachte
gegevens niet kunnen aaJ.l.tonen dat de
teclu1.ische beschouwingen waarop genoemde besluiten steunen verkeerd zijn ;
Dat tenslotte het arrest beslist dat
eiseres geen rechtvaardiging geeft voor
de gegro~1.dheid van haar aanspraak tot
vennindering van de door de em·ste rechter aan verweerder toegekende vergoed ingen ; dat deze rechter ze verstandig
heeft beoordeeld en dat ze als zod:mig
aangenon1.e~1. Inoeten worden ;
Dat het arrest aldus passend antwoordt
op de in het m iddel overgenmneJ.l. conclusie;
Dat dit middel feiteli jke gro~1.dslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
23 september 1971. 1e kamer. Voo?·zitte?·, de H. Valentin, raaclsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Busin. - Gelijk l~ticlencle conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HR. Bayar t en Fally.

Je

KAMER. -

24 september 1971.

RECHTERLIJK GEWIJSDE . -

BUR-

GERLI.JKE ZAKEN. BI.J OVEREENKOMST BEDONGEN ERFDIENSTBAARREID
VAN UITWEG. VROEGER VONNIS
BETREFFENDE DE Ol\'IVANG VAN DEZE
ERFDIENSTBAARHEID.-00NOLUSIE TEN
BETOGE DAT RET GEZAG VAN RET
REOHTERLI.JK GEWI.JSDE VAN DIT VON NIS l\'IISKEND WERD .. BESLISSING DIE
DE REDENEN AANGEEFT WAAROJ\'[ ER
GEEN l\HSKENNING VAN RET REOHTERLI.JK GEWI.JSDE IS. l\1ET REDENEN
OlVIKLEDE BESLISSING.

De conclusie ten betoge clctt cle bewijslcmcht
van een v1·oegen beslissing met bet?·elcking tot cle omvang van een e?jclienstbacwheicl van uitweg worclt geschonclen
cloo1· het vonnis clat e1·op wijst clat
gevonnist wenl clat het em·tijcls beclongen

-931·echt van uitweg slechts bestemcl was
om de ttitweg van .ka1'1·en en paa1·den
mogelijlc te maken en beslist dat dit
1·echt de1·wijze dient te wo1·den uitgelegd
clat de e1jdienstbaa1·heid nag enig nttt
behoudt en dat het geb1'ttik van een
auto of een vmchtwagen geen zwam·de1·e
last betelcent voor het lijdend e1j, wo1'dt
passend beant1.voorcl doo1· ditzelfde vonnis (1). (Grondwet, art. 97; G .W.,
art. 23.)
(HEBBERECHT, T. DURIEUX.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 juni 1970 in boger beroep
gewezen door de Rechtba.nk van eerste
aanleg te Gent;
Over h et middel afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,

doo1·dat h et bestreden vonnis, recht
sprekende op de tegenvordering van eiser
strel~kend tot het lwren zeggen voor
recht, onder meer, dat verweerder zijn
uitweg op de grand van eiser a.lleen mag
gebruiken voor paard en kar met uitsluiting van auto en vrachtwagen, bij
bevestiging van het vo~mis van de vrederechter beslist dat « voor paard en kar »
thans ook inhoudt « met een auto, een
camion of een aanhangwagen », zulks op
grand van de overwegingen « dat het
eertijds bedongen recht van uitweg voor
paard en k ar derwijze client gei'nterpreteerd te worden dat h et ook thans nog
enig rmt vertoont, dat h et vervoermiddel
van paard en kar op onze dagen i~1 onbruik is geraakt ·om plaats te maken voor
een auto of vrachtwagen, dat h et gebruik
van een at~to of vrachtwagen overigens
geen zwaardere last betekent v oor het
lijdend erf »,
te1·wijl eiser in zijn tweede conclusie

zegd werd » en de hierboven geciteerde
overwegingen geen antwoord geven op
dat middel, zodat het vonnis niet naar
behoren met redenen is omkleed :
Overwegende dat eiser zich in zijn conclusie beriep op het gezag van rechterlijk
gewijsde van een vonnis van 6 november
1964 waarbij de vrederechter beslist had
dat het eertijds b edongen recht van uitweg slechts voor kar en pam·d bestemd
was;
Overwegende dat het bestreden vonnis
erop wijst dat bedoeld recht derwijze
client gei'nterpreteerd te worden dat de
erfdienstbaarheid nog enig mit behoudt
en dat het gebruik van een auto of vrachtwagen geen zwaardere last betekent voor
het lijdend erf;
Overwegende dat het vonnis, door er
zich aldus toe te beperken de beslissing
van 6 november 1964 uit te leggen , wei
rekening houdt m et het r echterlijk gewijsde en de conclusie passe~1d b eantwooi·dt;
. Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in d e kosten.

24 september 1971. - 1e kamer.
Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
Ridder d e Schaetzen. Gelijlcluidende
conclttsie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. van Heeke.

1e KAllmR.- 24 september 1971.
1° BEVVIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSKRACHT VAN DE AK~'EN. BURGERLIJKE ZAKEN. DESKUNDIGENVERSLAG. - UITLEGGING STROOKT
NIET l\IET DE BEWOORDINGEN VAN HET
VERSLA,G . MISKENNING VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN DIT S'l'UK .

had laten gelden dat de vrederechter bij
vonnis van 6 november 1964 « bevestigd
had dat de uitweg slechts voor kar en
paard bestemd was » en dat het vonnis
« lu·acht van gewij sde heeft e~1 een bindende uitleg geeft aan de notariele akte
waaraan alle uitbreidende betekenis ont-

2° CASSATIE . -

(1) Cass ., 17 september 19G4 (B1<ll. en PAsrc.,
1965, I, 57) ; men raaclplege cass., 3 december
1970 (A1'1·. cass., 1971, blz. 325).
(2) 111en raaclplege cass., 13 maart en 8 mei
1070 (A?T. cass., 1970, blz. 067 en 832) .

1° De bewijskmcht van een deslcundigenve?·slag wo1'clt mislcend doo1' de beslissing

OliiVANG. LIJKE ZAKEN. 0ASSA,TIE
BESLISSING. - BRENGT DE
lHEDE VAN DE BESLISSING
GEYOLG IS VAN DE EERSTE.

BURGERVAN EEN
CASSATIE
DIE HET

-94die een ttitlegging e1·van geejt die niet
st1·ookt met de bewoo1·clingen m·van (1).
(B .W. , art. 1319, 1320 en 1322.)
2° De casscbtie van de beslissing op de hoofdvonleTing b1·engt de cassatie mede van cle
beslissing op cle vonle1·ing tot m·ijwa7'ing
clie het gevolg e1·van is (2).
(MILPAS EN DE MESSEMAECKER, T. 1\ffiLIS
EN LITISCONSORTEN; MELIS T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BROUWERIJEN
ARTOIS ll ; NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP
« BROUWERIJEN ARTOIS ll, T. 1\'lELIS EN
LITISCONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 30 juni 1970 in hoger beroep
ge·wezen door de R.echtbank van eerste
aa~1.leg te Antwerpen;

dom Coppens in de keldering, wel degelijk
voortkomen van het eigendom Milpas ;
... 2° dat de grote kelder aldaar, welke
niet beklampt is op de zijmuren, en als
beerput dienst doet, hiervoor niet opgericht is en niet beantwoordt aan de daartoe gestelde eisen, 3° dat bijgevolg de
opening tussen d e grote kelder en kleine
beerput terug client dichtgemaakt te
worden en beklampt om het doordringen
van nat te voorko1ne~1., 4° dat Milpas aile
maatregelen client te treffen opdat zijn
ondergrondse kelder i11 droge toestand
zou behouden blijven en niet meer als
beerput of dergelijke gebruikt worden ;
dat uit dit besluit kan afgeleid worden
dat deze beerput niet aileen als overloop
diende voor de kleine beerput van h et
cafe Kamina, doch ook als beerput van
het eigendom. Milpas "•

dom·dat het bestreden vonnis het beroepen VOJlnis bevestigt en de eisers veroordeelt om aan Coppens te betalen de som
van 49.780 frank vermeerderd met
2.400 frank en met 600 frank per maand
v an maart tot juni 1970 en t evens de
vordering tot vrijwaring van Milpas tegen
Melis, de naamloze vennootschap " Brouwerijen Artois " en de p ersonenvennootschap "Kamin a" afwijst om de reden dat
" de d esku,ndige vaststelde d at deze grote
kelderruimte niet beklampt was op de
zijmuren en grotendeels gevtdd was met
water eJl beerstoffen; clat naast deze keld erruimte, en ermede in verbinding, een
kleine beerput gelegen was, eigendom van
Melis (cafe Kamina), en waarin de W.C.'s
van cafe Kamina de beerstoffen en water
lieten lopen ; dat de deskundige doet opmerken : " daar deze kleine beerput in
verbinding stond met de grote kelder van
het perceel Milpas, kwamen beide tegelijk
onder water en beer " ; dat de deskundige
besluit als volgt : 1° dat de doorsijpelingen langs de achtermuur van het eigen-

te1·wijl 1° uit de besluiteJl van de gerechtelijke deslnmdige niet kan worden
afgeleid dat de kelder onder het eigendom
van Milpas, waaruit de doorzijpelingen
in de kel<;ler van Coppe11s kwamen, aangewend wordt als beerput van het eigendom M.ilpas, daar de deskundige vaststelt
dat de kleine beerput (van Melis en gebruikt door Kamina) in verbindiJ1g stond
met de grote kelder van Milpas en ze
beide tegelijk onder water en beer kwamen en hij, om het doordringen van aile
nat te voorkomen, voorstelt de opening
tussen de kelder (van Milpas) en de kleine
beerput (van Melis) terug dicht te maken
en te beldmnpen (sche11ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) ; 2° de motieven van het
vonnis welke enerzijds uitwijzen dat de
zich in d e kelder van Milpas bevindende
beerstoffe11 voortkomen van de overloop
van de beerput van Melis in de kelder
van Milpa.s en de deskundige voorstelt
die opening te dichten om bet doordringen van nat te vermijclen en anderzijds
aan Milpas opleggen a ile maatregelen te
treffen opdat zijn kelder niet meer als
beerput of dergelijke zou gebruikt worden, hoegenaamd de zogezegde gevolgtrekking niet rechtvaardigen dat Milpas
de kelder als beerput van zijn eigendmn
zou aanwenden, zodat deze 1notieven
duister, dubbelzinnig en tege~1strijdig zijn
(schending van artikel 97 van de Grondwet), en het vonnis de in het middel aangewezen bei:alingen schendt :

(1)
(Bttll.
(2)
1966,

Overwegende dat de deskundige in zijn
verslagen geenszins vaststelt dat de eisers.
de grote kelder >velke onder hun eigendmn
gelegen is, als beerput voor dit eigendom.
zouden gebruiken ; dat hij integendeel in

I. Ten aanzien van de voorziening vaJ1.
d e eisers Milpas en D e Messemaecker :
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,

Cass., 2 september en 6 oktober 1960
en PASIC., 1961, I, 1 en 130).
Cass., 21 januari 1966 (Bttll. en PAsrc.,
I, 657).

-95zijn tweede verslag, na vastgesteld te
hebben dat " de put n onder h et gebouw
Milpas feitelijk eext grote kelder is e~1. dat
die kelder grotendeels gevuld was met
water en beerstoffen, erop wijst dat
« naast deze kelderruimte, en ermede in
verbinding door een lage opening of dem·gat, en onder het eigendom " Kamina n
gelegen, . een kleine beerput was van
2.00 m. x 0,80 m. breedte, waarin de
W.C.'s van het cafe Kamina beerstoffen
en water lieten lopen ; claa.r deze kleine
beerput in verbinding stond met de grote
kelder van het p erceel Milpas, beide
gelijktijdig onder water en beer kwamen;
daar deze vroegere kelder van Milpas,
thans als beerpt~t dienstdoende, niet beldamp t was, het water gemakkelijk door
de mm·en dringen kon en de kelders bij
Coppens onder water zetten; Coppens
verklaarde dat er vroeger nooit geen
water in zijn kelder was gekomen, zodat
dient verondersteld te worden dat deze
beide putten (beerputje Kamina en g1·ote
kelder Milpas) maar de laatste jaren in
verbinding werden gebracht n ;
Ov erwege~1.de dat uit deze vaststellingen en overwegingen van de deskundige
blijkt dat, wanneer hij spreekt van het
dienstdoen van de kelder van de eisers
als beerput, hij dat in verband brengt met
en afhankelijk stelt van de tussen deze
kelder en het beerputje van het cafe
" K amina n bestaande verbinding;
Overwegende, derhalve, dat het vonnis
niet zonder schending va~1. de bewijskracht van het deskundigenverslag, uit
de in het middel overgenomen besluiten
heeft kunnen afleiden " dat deze beerput
(de grote kelder onder het eigendom va~1.
de eisers) niet aileen als overloop die~1.de
voor de kleine beerput van het cafe
« Kamina n, doch ook als beerput va~1. het
eigendom Milpas n ;
Dat het middel gegrond is ;
II. Ten aa~1.zien van de oproepingen in
tussenlwmst en tot bindendverklaring
van arrest :
Overwegende dat, nu de beslissing over
de aansprakelijkheid voor de schade vernietigd wordt, deze vernietiging zich moet
uitstrekken tot de beslissing over de verscheidene vorderingen tot vrijwaring
welke in de loop van de procedure ingesteld werde~1. en het arrest voor a l de
partijen client bindend verklaard te wor- den;
Om die recle~1.en, vernietigt het bestreden vonnis in zover het de eisers tot
schadevergoeding veroordeelt en uitspraak doet over de ingestelde vorderin-

ge~1. tot v rijwa ring en over de kosten;
verklaart het arrest bindend voor al de
partijen; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
houdt de kosten aan ; zegt dat erover door
de feitenrechter zal beslist worden ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen ,
zetelende in hoger beroep.

24 september 1971. - 1e kamer. Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Wauters. - Gelijlcluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Houtekier, Philips en
Fally.
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KAMER. -

1o BEWIJS.- BEWIJS

DOOR GESCHRIFT .
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 0NJUISTE UITLEGGING VAN EEN WETTELIJKE BEPALING. GEEN SCHENDING
VAN DE ARTIKELEN 1319, 1320 EN 1322
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK.

2° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN) .
DOORZOEKING VAN EEN OP DE
OPENBARE WEG GEPARKEER.DE WAGE N
DOOR POLITIEAGENTEN ZONDER DAT ZIJ
DAARTOE EEN BEVEL HADDEN GEKRE GEN VAN DE ONDERZOEKSRECHTER.
IVETTELIJKHEID.

1° De onjttiste uitlegging van een wettelijlce
bepaling leve1·t geen schending op van de
a1·tilcelen 1319, 1320 en 1322 van het
Bu7·ge1·lijlc Wetboelc.

2° Wettelijlc is de doo1·zoelcing van een op
de openba1·e weg gepa1·lceenle wcbgen doo1·
politieagenten zonde1' dat zij dam·toe een
bevel haclden gelc7·egen van de onde7·zoelcs7·echte7· ( 1).
(SURQUIN.)
ARJ}EST

HET HOF ; -

(ve1·tcbling).
Gelet op het bestreden

(1) lVIen raaclplege cass., 11 janua.ri 1971
(.A?'?'. cass ., 1971, blz. 447); cass. fr., 11 sep tember 1933 (Dctll . ph·., 1937, I, 40) en cle
noot; RIGAUX en TROUSSE, Les crimes et les
clelits dt' Cocle penal, II, bl7.. 133, noot 2.
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arrest, op 13 november 1970 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Gro~ld
wet,
doo1·dat het arrest de misdrijven bewezen verklaart en op dat punt het beroepen
vonnis bevestigt, zonder het middel te
beantwoorden dat eiser hij regelmatig
voor het hof van beroep genomen conclusie heeft aangevoerd en waarin hij
betoogt « dat in een rechtsstaat de openbare overheid in tegenstelling met de
particuliere personen slechts rechten kan
doen gelden binne~l de strikte perken van
de bevoegdheden, zoals zij uitdrukkelijk
bij de wet zijn bepaald ; dat door op te
treden zonde'r dat er een tekst bestaat, de
openbare ambtenaren hlUl 1nachten te
buiten gaan en handelulgen verrichten
die volstrekt nietig en bovendien foutief
zijn ; dat ten deze geen enkele tekst aan
een politieagent de bevoegdheid geeft het
interieur en de gesloten delen van een
voertuig, dat het prive eigendom is van
een particuliere persoon, te doorzoeken,
zonder de toestemm.i~lg van deze laatste ;
... dat de openbare overheid, bij ontstentenis van een tekst die haar bevoegd
m.aakt, niet kan optreden zonder de
rechten van de bm·gers te schenden " :
Overwegende dat het arrest, na erop
te hebben, op grond van bepaalde beschouwingen, « dat het element
braak dat beklaagde zo maar tegen de
verbalisanten heeft aangevoerd, kan worden geweerd "• stelt dat « door terecht te
beslissen dat politiele doorzoeking van
een voertuig op de openbare weg geen
opsporing is die onderworpen is aan de
beperkende voorwaarden waardoor de
onschendbaarheid van de woning wordt
gewaarborgd, de eerste rechter op passende en volleclige wijze het verweermiddel van beklaagde heen bea.ntwoord " ;
dat het arrest aldus impliciet doch zeker
b eslist dat geen enkele wetsbepaling politiele doorzoekiug van op de ope~lbare weg
geparkeerde open wagens aan een bepaalde form.aliteit onderwerpt, zodat het
op die wijze het verweer van beklaagde
regelm.atig heeft beantwoord en voldaan
heeft aan de vormvereiste opgelegd bij
artikel 97 van de Grondwet ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
geweze~l

Over het tweede midclel, afgeleid nit de
schendi1lg van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk vVetboek en
97 van de Grondwet,

do01·dat het arrest beslist dat beklaagde
« ter illustratie van het verwijt tegeu het
bestreden vonnis, niet volledig of passend
de argmnentatie te hebben beantwoord,
die hij had afgeleid uit de onwettelijkheid
van de opsporing, de nadruk erop legt
dat hij nooit heeft beweerd dat een wagen
een woni1lg is ; ... dat de draagwijdte van
dat verwijt niet wel bepaald is,. zo overwoge1l wordt dat de 01lschendbaarheid
die wordt gewaarborgd door de Grondwet
en door artikel 8-1 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fu.nclam.entele vrijheden en waarop
beklaagde zijn verweenniddel steunt, « de
onschendbaarheid van de woning " is "•
teTw-ijl het arrest niet heeft kunnen
beslissen clat de beldaagde zijn verweermiddel heeft doen steunen op het beginsel
va11 de « onschenclbaarheid van de waning "•
eeTste ondenleel, zonder de bewijskracht
van de conclusie van eiser te miskennen,
waarbij deze in werkelijklleid heeft betoogcl dat « doorzoeking en opsporing
geregeld worden bij het 'iiVetboek van
strafvordering zonder dat daarbij llitsluitend verwezen wordt naar het begrip
van woning (argum.e~lt : de artikelen 88
en 87 van het Wetboek van strafvordering) " en dat « de openbare overheid bij
ontstentenis van een tekst die haar bevoegd maakt, niet kan optreden zonder
de rechten van de burgers te schenden " ;
en, tweede onde1·deel, zonder de bewijskracht van de officiele tekst van artikel 8-1 van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhede1l te miskennen, waarbij
niet allee1l de woning wordt bescherm.d
1naar tevens « het priveleve1l en het
gezinsleven "• noch die van artikel 7,
lid 2, van de Belgische Grondwet waarbij
wordt voorgeschreven dat vervolgingen
niet kmmen geschieden «dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die
zij voorschrijft " :

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, in strijd met wat in
het middel wordt betoogd, het arrest niet
zegt dat eiser zijn verweermiddel heeft
gegrond op het beginsel va1l de onschendbaarheid van de woning, maar beslist dat
«de onschenclbaarheid die door de Grandwet en artikel 8-1 van het V erdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fu.ndamentele vrijheden wordt gewaarborgd en die ten grondslag ligt van
het verweer van beldaagde, de onsche11dbaarheid van de woning is », zodat bet

-97aldus de verdediging van eiser beantwoordt in zover deze aan voornoemde
bepalingen een bredere draagwijdte wilde
geven, zonder van de conclusie van eiser
een interpretatie te geven die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan ;
Dat dit onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat een verkeerde interpretatie van een wetsbepaling geen
schending oplevert van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Bmgerlijk Wethoek;
Dat het tweede onderdeel van het
middel aldus naar recht faalt, in zover
het op grond van de voornoemde artikelen van het Bmgerlijk W etboek tegen
het arrest als kritiek aanvoert dat het de
artikelen 8-1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en van de fundamentele vrijheden en 7,
lid 2, van de Grondwet niet in acht
genomen heeft ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 35, 36, 37,
38, 39, 87, 88 en 90 van het Wetboek van
strafvordering, 1 van de wet van 7 juni
1969, 7, lid 2, 11 en 12 van de Grondwet,
8 van het Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, va~1 de algemene rechtsbeginselen en van artikel 97 van de
Grondwet,
doo1·dat het arrest beslist " . . . dat een
wagen klaarblijkelijk niet a ls waning
diexit; dat hij dus niet wordt beschermd
door het recht van onschendbaarheid,
. welk recht --'--- en hierop moet de nadruk
worden gelegd - niet verbonden is aan
de hoedanigheid van bmger maar wel
aan de waning zelf; .. . dat door terecht
te beslissen dat politiele doorzoeking van
een autovoertuig op de openbare weg geen
opsporing is die onderworpen is aan de
beperkende voorwaarden waardoor de
onschendbaarheid van de waning wordt
gewaarborgd, de eerste rechter dus passend en volledig het verweermiddel van
beklaagde heeft beantwoord »,
te1wijl, ee1·ste onde1·deel, door aldus te
beslissen, het arrest volledig de draagwijdte van de in het middel vermelde
teksten miskent en de algemene rechtsbeginselen schendt die in plaats van alleen
de waning te beschermen, tevens de
menselijke persoon en de burger tegen
elke onwettelijke of willekeurige nieteerbiediging van zijn persoon, zijn goedeCASSATIE, 1972. - 4
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ren, zijn roerend of onroerend prive
eigendom, zijn priveleven, zijn gezinsleven, zijn briefwisseling, enz . vrijwaren;
tweede onde1·deel, het arrest aldus eveneens het begrip " opsporing · » · miskent,
zoals dat in rechte wordt aangenomen,
en dat geenszins mag verward worden
met het begrip van '' huiszoeking », waarvan het geen synoniem is ;
de1·de onde1·deel, het a.r rest aldus bovendien de draagwijdte van de teksten miskent waarin de regelen worden gesteld
betreffende de " inbeslagneming », die
ressorteert onder de bevoegdheid van de
onderzoeksrechter of van de Procmem
des Konings, zonder dat de woonplaats
het criterium oplevert van deze uitsluitende bevoegdheid ;
vie1·de onde1·deel, het arrest de draagwijdte van artikel 7, lid 2, van de Grandwet miskent, door impliciet te beslissen
dat politiele doorzoeking van een autovoertuig op de openbare weg aan geen
enkele bij de wet voorgeschreven vorm
onderworpen is en dat naar aanleiding
hiervan vervolging kan worden ingesteld
en strafrechtelijke veroordeling kan worden uitgesproken, zonder dat de gevallen
of de vorm waarin die doorzoeking rn._ag
geschieden, bij de wet zijn voorgeschreven:
Over de vier onderdelen samen :
Overwegende dat, verre van de draagwijdte van de aangevoerde bepalingen en
beginselen alsmede de begrippen va~l opsporing en inbeslagneming te miskennen,
het arrest een juiste toepassing ervan
heeft gemaakt door een onderscheid te
maken tussen politiele doorzoeking, vorm
van opsporing in de brede zin van ·het
woord, en de opsporingen en in beslagnemingen die bij de wet aan beperkende
voorwaarden zijn onderworpen ;
Dat immers de opsporingen en de inbeslagnemingen in de brede zin van die
woorden behoren tot de algemene opdracht van de politie, hetzij van de
gerechtelijke politi!3 voor het opsporen
van de misdrijven en het verzamelen van
de bewijzen ervan, hetzij van de administratieve politie om de openbare veiligheid te verzekeren ; dat, zo zij binnen dat
kader worden verricht, zij wettelijk zijn ;
Overwegende weliswaar dat ter vrijwaring van bepaalde ftmdamentele rechten, onder meer de onschendbaarheid van
de waning, de wet die politiele opdracht
aan beperkende voorwaarden onderwerpt;

-98Dat evenwel zulks niet het geval is bij
de politiele doorzoeking van een op de
openbare weg geparkeerde wagen;
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. redenert, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
27 september 1971. - 2e kamer.
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarneme11d voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Trousse. - Gelijkltddende conclusie, de H. Depelchin, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. S. Moureaux (van de
balie bij het Hof van beroep te Brussel).
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CASSATIEMIDDELEN.
STRAFZAKEN. MIDDEL DAT EEN REDEN
BEKRITISEERT WAA,ROP HET BESTREDEN
ARREST STEUNT OM TE BESLISSEN DAT
DE ElSER, BEKLAAGDE, MET EEN BEDRIEGLIJK OPZET HEEFT GEHANDELD .
BESLISSING DIENAANGAANDE WETTELIJK GEREOHTVAARDIGD DOOR EEN
ANDERE REDEN . NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk, ~vegens het ontb1·eken
van belang, is het middel dat een 1·eden
belcritisee1·t waamp het best1·eden mTest
steunt om te beslissen dat de eise1·, beklaagde, met een bedrieglijk opzet heeft
gehandeld, indien de beslissing dienaangaande wettelijk gerechtvaa1·digd is door
een ande1·e 1·eden.
(NEWMAN.)
ARREST

artikelen 154, 189 en 211 van het "\Vethoek van strafvordering,
dom·dat, om eiser te veroordelen wegens
de hem ten laste gelegde feiten, het arrest
verklaart dat het bestaan van de misdrijven het gevolg is van het fiktief
karakter van de tussenkomst van de holding-maatschappij e11 dat het feit dat
eiser deze simulatie blijft ontkennen zijn
bedrieglijk opzet voldoende bewijst,
te1·wijl de vrijheid waarover een beklaagde beschikt om de h em verweten
feiten niet te erkennen en zelfs te ontkennen onafscheidbaar is van de rechten
van de verdediging en de strafrechter
derhalve een blijvende ontkenning niet
als bewijsgrond tegen beklaagde kan in
aanmerking nemen :
Overwegende dat, om te beslissen dat
eiser met bedrieglijk opzet heeft gehandeld, het arrest niet aileen steunt op de
reden die in het middel wordt bestreden,
maar eveneens op de omstandigheden
waaronder en de reden waarmn eiser een
bezoek heeft gebracht aan de voorzitter
van de Bankco=issie op 20 oktober
1966, dit is vooraleer een onderzoek te
zijnen laste werd ingesteld ;
Overwegende dat deze in aanmerking
genomen gegevens Vl'eemd zijn aan de
ontkenning van eiser en de b eslissing, in
zover zij het bedrieglijk opzet van eiser
vaststelt, wettelijk rechtvaardigen ;
Dat het middel niet ontvankelijk is
wegens het ontbreken van belang;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de J;>eslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
27 september 1971. - 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Clason.- Gelijkluidende conclttsie,
de H. Depelchin, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Jacques Willocx (van de
balie bij het Hof van beroep te Brussel).

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 maart 1971 door het Hof
van ber.o ep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel afgeleid uit de
schending van het algemeen beginsel van
de rechten van de verdediging en van de
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STRAFZA- .
CASSATIEMIDDELEN.
KEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDE-

-99RING. VEROORDELING TOT SCHADEVERGOEDING WEGENS DE SCHADELIJKE
GEVOLGEN VAN ' EEN ONGEVAL DAT
ALLEEN DOOR DE FOUTEN VAN DE BEKLAAGDE WERD VEROORZAAKT.- MIDDEL DAT HET BESTAAN VAN EEN DEZER
FOUTEN BETWIST.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

W annee1· een ve?'Oonleling tot schadeve?·goeding wegens de schadelijke gevolgen van
een ongeval hie1·op is geste~tnd dat het
ongeval alleen doo1· de fouten van de
beklaagde we1·d ve?'OO?'Zaakt, is niet ontvankelijk, wegens het ontbTelcen van
belang, het middel dat enlcel het bestaan
van een deze1· Jo~tten betwist (1). (B.W.,
art. 1382 .)
(ARCHAMBEAU,
ARREST

T.

HOUBION.)

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 april 1971 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;
I. Wat de voorziening van eiser in zijn
hoedanigheid van beklaagde betreft :
1. In. zover de voorziening gericht is
tegen de vrijspraak uitgesproken op de
strafvordering ingesteld tegen de verweerder, medebeklaagde :

Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om zich in cassatie te voorzien ;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
2. In . zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen eiser :
Over de drie middelen samen, afgeleid,
het ee1·ste, uit de miskenning van de
bewijskracht van de alden,
dom·dat het vonnis steunt op feiten
waarvan het tegenbewijs wordt geleverd,
zoals blijkt uit het strafdossier, uit de
· vermeldingen van de schets en uit de verldaring van de getuige J acquemin ;
het tweede, uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
dom·dat het vonnis de door eiser aan-

gevoerde argumentatie niet beantwoordt
die hij liet steunen op objectieve gegevens
en in elk geval doordat de redenen dubbelzinning zijn ;
het deTde, uit de schending van artikel25, 2-d, van het wegverkeersreglement,
dat de weggebruiker ertoe verplicht, zo
hij links afslaat op een rijbaan met verkeer in beide richtingen, zich naar links
te begeven :
Overwegende dat eiser vervolgd werd
wegens drie telastleggingen, te weten, de
eerste en de tweede, onderscheidenlijk,
wegens overtreding van de artikelen 25,
2-a, en 25, 2-d, van het wegverkeersreglement, de derde wegens overtreding van
artikel27- 1, lid 2, van genoemd verkeersreglement;
Overwegende dat uit de middelen blijkt
dat deze slechts betrekking hebben op de
plaats die eiser op de rijbaan heeft ingenomen, in verband met de telastleggingen 1 en 2;
Overwegende dat de enkele straf die
werd uitgesproken wegens de drie tegen
eiser bewezen verklaarde telastleggingen,
wettelijk gerechtvaardigd is door de
telastlegging 3, met name het feit nagelaten te hebben zijn snelheid te regelen,
ten einde te kunnen stoppen onder aile
omsta~1.digheden voor een hindernis die
kan worden voorzien, zodat de middelen
niet ontvankelijk zijn wegens het ontbreken van belang ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat .
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
3. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering door verweerder ingesteld tegen eiser
Over de drie hiervoor overgenomen
middelen :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de algehele aansprakelijlrneid voor
het ongeval berust bij eiser ;
Dat de middelen, die slechts betrekking
hebben op enkele van de ten laste van ·'
eiser aangevoerde misdrijven, geen belang
opleveren en derhalve niet ontvankelijk
zijn;
Dat eiser voor het overige geen enkel
bijzonder middel aanvoert;
II. Wat de voorziening van eiser als ·
burgerlijke partij betreft :

(1} Cass., 12 september 1966 (A1·r. cass.,
1967, blz. 38); 20 oktober 1969 ·(ibid., 1970,
biz. 176).

.Overwegende dat uit de stuld{en waarop het Hof vermag acht. te. slaan, niet •
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blijkt dat eiser zijn voorziening heeft
betekend aan verweerder, tegen wie zij
gericht is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
27 september 1971. - 2e kamer.
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter.- Gelijlcluiclencle conclttsie, de H . Depelchin, advocaat-generaal. Pleite1·,
de H. Rensonnet (van de balie bij het
Hof van be.roep te Luik) .
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LIJFSDWANG . STRAFZAKEN. BEKLAAGDE MINDERJ.ARIG OP DE DAG
VAN DE FElTEN .
VEROORDELING
TOT LIJFSDWA,NG. 0NWETTELIJKHEID.

2° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN.- LIJFSDWANG ONWETTELIJK UITGESPROKEN. GEDEELTELIJKE CASSATIE ZONDER VERWIJZING.

1o De lijjsclwang mag niet wo1·clen ttitge-

sp1'0lcen tegen een ve?'oo?·cleelde wegens
miscl1·ijven die hij heejt gepleegd toen
hij nog minde1ja1·ig was (1) . (Wet van
27 juli 1871, art. 6.)

2o De gecleeltelijlce cassatie, die bevolen
wo1·dt omclat de lijjsdwang onwettelijlc is
uitgesp1'olcen om de invo1·de1·ing van de
lcosten van de st1·ajvo?·de1·ing te ve?'zelce?'en, geschiedt zonde1· ve1·wijzing (2) .

T.

(PAPIN,
CALUWAERT EN LITISCONSOORTEN. )
.ARREST

(1) en (2) Oass., 20 november 1967

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 6 van de wet
van 27 juli 1871 :
Overwegende dat het arrest vaststelt :
1° dat eiser geboren is op 1 maart 194 7 ;
2° dat ·de te zijnen laste bewezen verklaarde feiten op 26 november 1967 gepleegd werden, dit is toen hij nog rninderjarig 'was;
Overwegende dat het arrest niettemin
ter inv.o rdering van de kosten van de
strafvordering die ten laste van eiser
worden gelegd, de lijfsdwang uitspreekt ;
Overwegende dat lijfsdwang niet kan
worden toegepast op een minderjarige
wegens de feiten die hij heeft gepleegd
toen hij nog minderjarig was;
Dat het arrest derhalve de wetsbepaling heeft geschonden die in het middel
aangehaald is ;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen ingesteld door Caluwaert en Dewilde :
Overwegende dat het arrest aan de
verweerders provisionele vergoedingen
toekent en, alvorens uitspraak te doen
over het overige van de burgerlijke
rechtsvorderingen, desktmdigenonderzoekingen beveelt ; dat die beslissingen geen
eindbeslissil1gen zijn in de zin van artikel 416 van het W etboek van strafvordering en geen uitspraak doen over een
geschil inzake bevoegdheid ;
Dat de voorziening voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is ;

m . In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de andere burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser geen enkel middel aanvoert ;

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 juni 1971 door het Hof van
beroep te Brussel ·gewezen ;

cass., 1968, biz. 406).

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de strafvordering:

(A1~·.

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het ten laste van eiser
de lijfsdwang uitspreekt ter invordering
van de lwsten van de strafvorclering ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
zegt dat er geen aanleiding is tot verwij zing; veroordeelt eiser in de helft van de
kosten van zijn voorziening tegen het

- -,
-
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openbaar ministerie ; laat de andere helft
van die kosten ten laste van de Staat.
27 september 1971. - 2• kamer. Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Legros. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Depelchin, advocaat-generaal.

2•
l

KAMER. -

27 september 1971.

o BEWIJS. -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT .
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. STRAFZAKEN . MIDDEL TEN BETOGE
DAT DE BESTREDEN BESLISSING DE
BEWIJSKRACHT MISKENT VAN EEN BEPAALDE AKTE DIE ZEKERE VERKLARINGEN VAN EEN GETUIGE INHOUDT. BESLISSING NIET GEGROND OP DEZE
AKTE. MIDDEL DAT FEITELIJKE
GRONDSLAG MIST.

:2° VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN. VE;ROORDELEND ARREST . BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE
AANHOUDING. VoORZIENING TEGEN
DE VEROORDELENDE BESCHIKKING VERWORPEN.- VoORZIENING TEGEN RET
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING ZONDER BELANG.

l

° Feitelijke

g1·ondslag mist het rniddel ten
betoge dat de best1·eden beslissing de
bewijsk?·acht miskent van een akte die
zeke1·e ve1·lcla1'ingen van een getuige inhoudt, wannee1· de beslissing niet op deze
alcte steunt ( 1).

·2o Indien de ve?·oo1·deelde zich in cassatie
heeft voo1·zien tegen een ve1·oo1'delend
a?Test waa1·bij zijn onmiddellijlce aanhouding wm·dt bevolen en dit a1'1'est, doo1·
de venve1·ping van de voo1·ziening tegen
de ve?·oo1·delende beschilclcing, in lcmcht
van gewijsde is gegaan, dan wm·dt de
voo1·ziening tegen het bevel tot onmiddelZijlce aanhottding zonde1· belang (2).
(FILIEUX, T. DELBUR.)
ARREST

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de veroordelende beslissing op de
strafvordering :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 505 van het Strafwetboek, 154, 155, 189 van het Wetboek
van strafvordering, 1315, 1317 tot 1320,
1322, 1382, 1384 van het Burgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
doordat, om de telastlegging wegens
overtrading van artikel 505 van het Strafwetboek bewezen te verklaren, het arrest
overweegt dat, volgens de gegevens van
het dossier en het onderzoek verricht ter
t~rechtzitting van het hof van beroep,
e1ser kennis heeft gekregen van de mis?.adige herkomst van de platen in gietIJzer,
.
te1·wijl het aldus slechts kon beslissen,
met miskenning van de bewijskracht van
de door de medebeklaagden Van den
Berghe en Duperoux afgelegde en in conclusie overgenomen verklaringen, volgens
~elke genoemde medebeldaagden aan
~.Iser verklaaro hadden die p laten in gietIJzer te hebben gekocht :
Overwegende dat, blijkens het arrest,
om te beslissen dat eiser kennis heeft
gehad van de misdadige herkomst van de
p~aten in gietijzer, het hof van beroep
met heeft gesteund op de verldaringen
van de medebeklaagden Van den Berghe
en Duperoux, volgens welke zij aan eiser
hadden gezegd de platen in gietijzer
te hebben gekocht ;
Dat het arrest derhalve de bewijskracht
van genoemde verklaringen niet heeft
miskend;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen warden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding:
Overwegende dat, daar de veroordelende beslissing in kracht van gewijsde is
gegaan ingevolge het verwerpen van de
voorziening die tegen haar is gericht, het
rechtsmiddel dat wordt ingesteld tegen
het bevel tot onmiddellijke aanhouding
geen belang meer oplevert en derhalve
niet ontvankelijk is ;

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
.arrest, op 28 juni 1971 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;

(1) Cass., 12 december 1966 (Arr. cass.,
1967, biz. 460).
(2) Cass., 21 september 1971, sup1·a, biz. 79.

-
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III. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvorderil1g :

niet ve1'zwm·en, zonde1· de eenstemmigheid
van haa1· leden vast te stellen (1). (Sv.,
art. 2llbis.)

Overwegende dat eiser geen enkel middel aanvoert ;

2° Op de voo1·ziening van de p1'0CU1'eU1'gene?'aal, ingestelcl op bevel van de
Ministe1· van J~tstitie, ve1·nietigt het Hof
het vonnis van de C01'1'ectionele ?'echtbank,
~titspmak doende in hoge1· be1'0ep, dat
de doo1· de politie1·echtbanlc ~titgesp1'olcen
st1·aj ve1·zwaa1·t zonde1· de eenstemmigheid van de leden van de 1·echtbank vast
te stellen.

Om die redenen, verwerpt de voorzieniJ1g; veroordeelt eiser in de kosten.
27 september 1971. - 2e kamer.
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H . Trousse. Gelijkl~tidende conclusie, de H. Depelchin, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. Laffi.neur (van de balie
te Dinant) .

2e KAMER. -

27 september 1971.

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- VERZWARING DOOR DE CORRECTIO NELE RECHTBANK, IN HOGER BEROEP
UITSPRA,AK DOENDE, VAN DE DOOR
DE POLITIERECHTBANK UITGESPROKEN
STRAF. --:--- EENSTEMMIGHEID VEREIST.
2° CASSATIE . -BEVEL VAN DE MINISTER VAN J USTITIE. - STRAFZAKEN. CORRECTIONELE RECHTBANK, IN HOGER
BEROEP UITSPRAAK DOENDE, VERZWAART DE DOOR DE POLITIERECHTBANK UITGESPROKEN STRAF ZONDER
DE EENSTEMMIGHEID VAN HAAR LEDEN
VAST TE STELLEN. VERNIETIGING
VAN RET VONNIS.

3° De ve1·nietiging doo1· het Hof, op de V001' ziening van de JJ1'0CU1 'e~w- gene1'aal, ingesteld OJJ bevel van cle JJ!I iniste1· vctn J ustitie, van de ve1'001'delende beslissing op de
st1·ajvo1·de1·ing geeft geen aanleiding tot
de ve1·nietiging van de beslissing op de
bw·gm·lijlce ?'echtsvonle?·ing (2).

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN
CASSATIE, IN ZAKE AUBERT.)
ARREST (Ve1'taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 november 1970 in h oger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te N eufchateau ;
Gelet op de hierns. volgende vordering
van de Procurem·-gen eraal bij het Hof
van cassatie :
« Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie :

be1·oep uitspmalc doende, kan de dom·
de politie1·echtbank uitgesp1'07cen stmj

» De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de :Minister van Justitia hem bij
schrijven van 21 juni 1971, Bestu ur der
Wetgeving, nr . 130.836/196/AP/Div., bevel heeft gegeven bij het Hof overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van
strafvor dering aangifte te doen van het.
in kracht van gewijsde gegane vonnis,.
dat op 18 november 1970 in hoger beroep
werd gewezen door de Correctionele
Recht ban k te N eufchateau, in zover dat
vonnis Au bert Felix, a r beider, geboren te·
L acuisine op 1 juni 1911, a ldaar woonachtig, Martue 53, tot 50 fraJ1k geldboete

(1) Cass., 7 en 14 juni 1971 (A1·r. cass., 1971,
biz. 997 en 1034) .
(2) Men raadpiege cass., 22 mei 1950 (Bull.
en PAsrc., 1950, I, 661); 15 september 1969
(A1·r. cass., 1970, biz. 43 ) en noot 3; piechtige

openingsrede van 1 september 1964 van
Procurem·-generaai Hayoit de Termicom·t :.
" Les pourvois dans !'interet de !a loi et les
denonciations . sur ordre du Ministre d e la.
justice », nrs. 21 tot 23.

3° CAS SATIE. 0MvANG. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL OP BEVEL VAN DE
MINISTER VAN JUSTITIE . - VERNIETIGING VAN DE VEROORDELENDE BESLIS SING OP DE STRAFVORDERING. - GEEFT
GEEN AANLEIDING TOT DE VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
1o De co1'1'ectionele 1'echtbanlc, in hoge1·

-
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veroordeeld beeft wegens overtredingen
van de politie van bet wegverkeer (telastleggingen 1 en 2).
" Ret beroepeit vonnis had voor dezelfde misdrijven een geldboete van
20 frank uitgesproken.
" Ret aangegeven vonnis verboogt die
straf zonder vast te stellen dat de recbtbank ten deze, overeenkomstig artikel 2llbis van bet Wetboek van strafvordering, met eenparigbeid van de stemmen van zijn leden uitspraak doet.
Derbalve scbendt het die wetsbepaling.
" Hetzelfde vonnis veroordeelt Aubert
Felix om, op grond van de telastleggingen 1 en 2, aan de burgerlijke partij
Van Langendonck Frangois, schadevergo'eding te betalen, maar onderhavige
voorziening heeft geen betrekking op die
beslissing, vermits de met toepassing van
het artikel 441 van het Wetboek van
strafvordering uit te spreken nietigbeid
de belangen niet mag schaden van de
burgerlijke partij, jegens wie de bestreden
beslissing blijft bestaan en bet gezag van
het recbterlijk gewijsde blijft bebot~den.
" Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het bet
Hof gelieve bet aangegeven vonnis, in
zover bet Aubert Felix tot een geldboete,
tot eeJl. vervangende gevangenisstraf en
in een deel van de kosten van de strafvordering wegens de telastleggingen 1 en
2 veroordeeld heeft, te ven1ietigen, te
bevelen dat van zijJ1 arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing en de aldus beperkte zaak te verwijzen naar een
andere correctionele recbtbank, zitting
:houdende in boger beroep.
" Brussel, de 23e juni 1971 ,
" V oor de Procureur-generaal,
" De Advocaat-generaal,
" (get.) Depelchin ";
Gelet op artikel 441 van bet W etboek
van strafvordering, met aanneming van
de gronden van deze vordering, vernietigt het voormelde vonnis, in zover bet
Aubert Felix tot een geldboete, tot een
vervangende gevangenisstraf en in een
dee! van de kosten van de strafvordering
wegens de telastleggingen 1 en 2 veroordeelt ; 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 Recbtbank te Aarlen, zitting boudende in boger beroep.

27 september 1971. - 2e kamer.
Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Capelle. - Gelijlclt~idende conclusie,
de H. Depelchin, advocaat-generaal.

2e

KA.MER. -

28 september 1971.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BESLISSING DIE DE FEITELIJKE GEGE VENS VERMELDT WAAROP ZIJ IS GE GROND.- BESLISSING DIE ALDUS ANTWOORDT OP DE CONCLUSIE WAARBIJ
VERSCHILLENDE OF STRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS WORDEN UITEENGE ZET. REGELMATIG GEMOTIVEERDE
BESLISSING.

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- MISDRIJF.DODING.- WEDUWE VAN DE GETROFFENE DIE RECHT HEEFT OP EEN OVERLEVINGSPENSIOEN. PENSIOEN DAT
GEEN VERGOEDING IS VOOR DE SCHADE
DIE DOOR EEN ONRECHTlVIATIGE DAAD
WORDT VEROORZAAKT. PENSIOEN
ZONDER INVLOED OP DE VERPLICHTING
VAN DE DADER VAN HET ll'liSDRIJF OM
DE SCHADE TE VERGOEDEN.

1° Regelmatig gemotivee1·d is de beslissing
die de jeitelijlce gegevens ve1·meldt wam·op
zij is gegrond en aldt~s antwoordt op een
conclusie wam·bij ve1·schillende of st?·ijdige gegevens wm·den t~iteengezet (1).
(Grondwet, art. 97.)
2° W annee1· een misd1·ijj de dood van de
getm ffene ve1·oo1·zaalct en dit ovedijden
aanleiding geeft tot de betaling van een
ove1·levingspensioen aan de weduwe, dan
is deze betaling, die geen ve1·goeding is
voor de schade die doo1· een o?u·echtmatige
daad wm·dt vm·oo1·zaalct, zonde1· invloed
op het bedmg van de door de dade~· van
het misd1·ijj ve1·schuldigde vergoeding (2).
(B.W., art. 1382.)
(1) Cass., 20 september 1971, sup1·a, blz. 70.
(2) Cass., 10 juni 1963 (Bull. en PAsiC.,
1963, I, 1071) ; 9 december 1968 (Arr. cass.,
1969, blz. 361); men raadplege cass., 25 mei
1971, twee arresten (ibid., 1971, blz. 952 en
954); 6 september 1971, sttp1·a, blz. 9.

104(DE WOLF, T. MEERSOHAUT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden
arrest, op 20 september 1969 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Gro~ld
wet,
doo1·dat het bestreden arrest, het beroepen vonnis bevestigend, beslist dat eiser
de enige aansprakelijke voor het ongeval
is en dit op grond van de overwegingen :
« dat al deze vaststellingen, getoetst aan
de verklaring van de objectieve getuige
Van Steen, toelaten te besluiten dat beklaagde een inhaalmaneuver begom1.en is
op een v66r h em rijdend voertuig, terwijl
het voertuig van Slagmttlder, gevolgd
door dit van Van Steen en van Van de
Winkel, zich nog schrijlings op het middenvak en h et r echterbaanvak bevond ;
dat op dit ogenblik Van de Winkel aanstalten maakte om een inhaalmaneuver
uit te voeren, cloch, gezien de gevaarlijke
beweging van beklaagde, onmiddellijk
terug normaal zijn plaats innam op het
rechter baanvak, wat 'niet belette dat
beklaagde rijdend volgens zijn eigen verklaring aan 100 km per uur, slippend en
al remmend, naar liJilis uitweek, aldus
in botsing komend met het voertuig van
Van de Wi~1.kel "•
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, eiser in zijn
regelmatig neergelegde conclusie stelde
dat « nit de verklaru1.g van Slagmulder
blijkt dat, nadat hij Van Steen had ingehaald en toen hij r eeds op het rechter
baanvak reed, het voertuig van De Wolf
hem op het middenvak kruiste en hij
geen hinder daarvan ondervond. Wannear de wagen van De Wolf hem passeerde, heeft Slagmulder gezien dat de
wagen van D e Wolf naar rechts haakte.
Dit maneuver werd veroorzaakt doordat
Van de Winkel op het middenvak kwam
om de wagen van Van Steen in te halen.
( ... ) Dat er op zijn minst twijfel bestaat
en appellant De Wolf daarom moet
worden vrijgesproken "• zodat het arrest,
door geen rekening te houden met de
verklaringen van een getuige, welke door
eiser te zijner verdediging werden aangehaald, en door niet te verklaren waarom
het geen rekening hield met de~e getuig~
nis, onvoldoende gemot1veerd IS, waarmt
de schending van de aangehaalde grondwettelijke bepalu1.g volgt ;
tweede onde1·deel, eiser bovendien in zijn

conclusie staande hield dat· : « Het vaststaat, door de eerste verldaru1.g van Slagmulder Rene, dat hij in de achteruitkijkspiegel van zijn wagen zag (dus positief
zien en niet interpreteren) dat het slachtoffer op zijn beurt Van Steen wilde inhalen ; het slachtoffer en Slagmulcler volgclen elkaar als leerk.rachten die in dezelfde
schoollesgeven ; het lijdt geen twijfel dat'
Van de Winkel dus ook inhaalde en op
het middenvak kwmn om zulks te doen.
Aangezien het verder vaststaat dat zelfs
indien de aanrijcling niet op h et middenvak plaatshad (quod non), Van de WUiliel
in a lle geval eiser zeer o~1.gepast lweft
gehinderd toen hij inhaalde en hem tot
hevig en onverwachts remmen verplichtte
waardoor h et slachtoffer de aanrijding
1ninstens 1nede veroorzaakte "• zoclat het
arrest, door deze omsta.n dige uiteenzetting van de redenen van het middel van
eiser niet te beantwoorden, niet naar de
wens van artil~el 97 van de Grondwet is
gemotiveerd, waaruit de schencling van
deze wetsbepaling volgt :
Over beide onclerdelen samen :
Overwegende dat het arrest beschouwt
dat « door de gegevens van de zaak, de
vaste aanduidingen verstrekt door de
situatieschets, de sporen van de aanrijding en de aard en de loka lisatie van de
schade "• een reeks vaststelli~1.gen vaststaan die het opsomt ;
Overwegende dat het arrest nit deze
vaststellingen « getoetst aan de verklaringen van de objectieve getuige Van Steen>>
besluit dat de aanrijding is gebeurd op de
wijze beschreven in de i~1. het middel aangehaalcle overwegingen ;
Overwegende dat hieruit blijkt dat het
arrest de verschilleiide versies van de
aanrijding tegen elkander heeft afgewogen en op grand van de elementen die
h et aanhaalt voonnelde wijze van aanrijding als bewezen beschouwt ; dat het
aldus Unpliciet, doch op grand van welomschreven redenen, de door de getuige
Slagmulder gegeven versie verwerpt, de
reden aangeeft waarom het de voorstelling van die getuige niet aanneemt e_n
de in het micldel aangehaalde conclus1e
van eiser beantwoordt ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
sche.nding van de artikelen 1382 , 1383
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest de inkomstenschade van de bu.rgerlijke partij

- 105 Odette Meerschaut berekent zonder reke- integendeel een juiste toepassing maakt
ning te houden met het p ensioen genoten van de in het middel aangehaalde wetsdoor deze bmgerlijke partij ten gevolge b ep alingen ;
van bet vroegtijdig overlijden van b aar
Dat het middel naar recht faalt ;
ecbtgenoot, die rijksambtenaar was, op
En overwegende, wat de voorziening
grond v a n d e beweegreden « dat inder- betreft gericht tegen de beslissing gewedaad dit pensioen niet de vergoeding van zen over de strafvordering, dat de subschade tot doel h eeft welke door de be- stantiele of op straffe van nietigheid voork laagde werd veroorzaakt n,
geschreven rechtsvormen werden nagete1·wijl de rechter er eiser enkel toe kon leefd en dat de beslissing overeenkomstig
verplichten de werkelijk door verweerster de wet is;
geleden schade, dit is het minder inkomen
Om die r edenen, verwerpt de voorzieveroorzaakt door het overlijden van haar
echtgenoot, te vergoeden, zodat bet ning ; veroordeelt eiser in de kosten.
arrest, door in de aangehaalde beweeg28 september 1971. - 2e kamer.
reden geen rekening te houden met h et
Voo1'zitte1·; de H. H allemans, r aadsheer
verlu·egen pensioen, de aangehaalde wetswaarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
bepalingen scbendt :
Overwegende dat het aan de weduwe de H . de Vreese. - Gelijkluidencle convan een rijksa.m btenaar ten gevolge van clttsie, de H. Krings, advocaat-generaal.
bet overlijden van haar echtgenoot toe- . - Pleite1·, de H . Van Ryn.
gekende overlevingspensioen beantwoordt
aan de op de wedde van de man gedane
afboudingen en stetmt op de tussen het
slachtoffer, rijksambtenaar, en de Staat
bestaande bijzondere rechtsverhouding ;
Dat het niet tot voorwerp heeft de vergoeding van de schade veroorzaakt door
2e KAMER. - 28 september 1971.
het onopzettelijk doden waarvoor eiser
aansprakelijk is verklaard;
1o VOORZIENING IN CASSATIE. Overwegende dat het recht van de
VoRJvr. - STRA.FZAKEN. - VooRZIE wedu,we op vergoeding van de schade
NING VAN RET OPENBAAR 1\UNISTERIE.
voortspruitende uit het verlies van het
VOORZIENING NIET BETEKEND.
deel v a n het loon van haar man dat haar
N IET-ONTVANKELIJKHEID.
persoonlijk ten goede kwam, zijn oorzaak
vindt in de schuld van degene die aan2° SOCIALE ZEKERHEID . - ZIEKTEsprakelijk is voor het doden van genoemEN INVALIDITEITSVERZEKERING.- GE de echtgenoot, terwij l diens dood slechts
NEESKUNDIGE VERZORGING.- NOJ\'lENde gelegenheid is die h et recht op het
CLATUUR
VAN DE
GENEESKUNDIGE
overlevingspensioen doet ontstaan, welk
VERSTREKKINGEN. VVIJZIGING DOOR
recht op een afzonderlijke rechtsoorzaak
DE KoNING. VooRWAARDEN. berust en onafhankelijk is van de werkeWET VAN 9 AUGUSTUS 1963, ARTIlijk geleden schade ;
KEL 12, 6°, EN 24. VooRSTELLEN
Overwegende dat, nu het recht op overVAN DE BEVOEGDE TECHNISCHE RADEN.
levingspensioen onafhankelijk is van de
uit het ongeval geleden schade, de rechter 30 SOCIALE ZEKERHEID. - ZIEKTEniet v ermocht, bij het bepalen van het
EN INVALIDITEITSVERZEKERING.- GE bedrag dat overeenkomstig het gemeen
NEESKUNDIGE VERZORGING . NOJI'[ENrecht aan de weduwe toekomt, met dit
CLATUUR
VAN DE
GENEESKUNDIGE
recht op overlevingspensioen en het voorVERSTREKKINGEN.- WET VAN 9 AUdeel dat verweerster, na het overlijden
GUSTUS 1963, ARTIKEL 24. -BEPALING
van het slachtoffer, uit dien hoofde geVAN DE BETREKKELIJKE WAARDE VAN
niet, rekening te houden ;
DE GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN.
Overwegende dat, nu, dit recht aan het
MAAKT DEEL UIT VAN DE NOJ\'lENmisdrijf vreemd is en nu het aan verCLATUUR.
weerster uitgekeerde overlevingspensioen
geen v ergoeding wegens berokkende scha- 40 SOCIALE ZEKERHEID . - ZIEKTE EN INVALIDITEITSVERZEKERING.- GEde uitmaakt, het arrest, door met het
NEESKUNDIGE VERZORGING. NOMEN·
daaruit voortvloeiend voordeel geen r ekeCLATUUR
VAN
DE
GENEESKUNDIGE
ning te houden, geen vergoeding toekent
VERSTREKKINGEN. BETREKKELIJKE
die het bedrag van de door verweerster
WAA,RDE VAN DEZE VERSTREKKINGEN .
werkelijk geleden schade overtreft en
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KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 DECEMBER 1963, ARTIKEL l. BETREKKELIJKE WAARDE AANGEGEVEN DOOR
HET OOEFFIOIENTGETAL DAT VOLGT OP
DE SLEUTELLETTER.

5°

SOCIALE ZEKERHEID. ZIEKTEEN INVALIDITEITSVERZEKERING.- GENEESKUNDIGE VERZORGING.- NOMENOLATUUR
VAN DE
GENEESKUNDIGE
VERSTREKKINGEN. WIJZIGING VAN
DE BET.REKKELIJKE WAARDE VAN DEZE
VERSTREKKINGEN DOOR AAN EENZELF·
DE
SLEUTELLETTER
VERSOHILLENDE
WAARDEN TOE TE KENNEN, ZELFS INDIEN HET OOEFFIOIENTGETAL ONGEWIJZIGD BLIJFT . WIJZIGING VAN DE
NOMENOLATUUR.

60 SOCIALE ZEKERHEID.- ZIEKTE EN INVALIDITEITSVERZEKERING.- GE·
NEESKUNDIGE VERZORGING. KoNINKLIJK BESLUIT VAN 6 JUNI 1966
TOT V ASTSTELLING VAN MAXIMUMTARIEVEN VAN HONORARIA. GEEN VOOR·
STEL VAN DE BEVOEGDE TEOHNISOHE
RAAD. KONINKLIJK BESLUIT DAT
AAN DE SLEUTELLETTER N VERSOHIL·
LENDE WAARDEN TOEKENT. WIJZIGING VAN DE NOl\'I:ENOLATUUR.- 0NWETTELIJKHEID.

EN INVALIDITEITSVERZEKERING.- GENEESKUNDIGE VERZORGING . WET
VAN 14 FEBRUARI 1961, ARTIKEL 52.
BEVOEGDHEID VAN DE KONING OM
MAXIlVIUMTARIEVEN VAN HONORARIA EN
PRIJZEN VOOR DE GENEESKUNDIGE VER·
ZORGING VAST TE STELLEN. WIJZIGING VA,N DE NOMENOLATUUR VAN DE
GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN. VERPLIOHTING DE VOORWAARDEN IN
AOHT TE NEMEN DIE DOOR DE WET
VAN 9 AUGUSTUS 1963, ARTIKEL 12, 6°,
EN 24 ZIJN VOORGESOHREVEN .

9°

SOCIALE ZEKERHEID. ZIEKTE EN INVALIDITEITSVERZEKERING . GENEESKUNDIGE VERZORGING. Ko NINKLIJK BESLUIT VAN 6 JUNI 1966
TOT V ASTSTELLING VAN MAXIl\1UMTA •
RIEVEN VAN HONORARIA. WEERSLAG
OP DE TEGEMOETKOMINGEN DIE DE
VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE
REOHTHEBBENDEN VERSOHULDIGD ZIJN.

1o Niet ontvanlcelijlc is de voo1·ziening in
st1·ajzalcen doo1· het openbaar ministe1·ie
ingesteld, die niet wm·d betelcend aan de
pm·tij tegen wie zij is ge1·icht. De mededeling die de g1·iffie1· aan deze pa1·tij doet,
geldt niet als betelcening (1). (Sv.,
art . 418.)

7°

SOCIALE ZEKERHEID.- ZIEK;TEEN INVALIDITEITSVERZEKERING. GENEESKUNDIGE VERZORGING. KoNINKLIJK BESLUIT VAN 6 JUNI 1966
TOT VASTSTELLING VAN MAXIMUMTARIEVEN VAN HONORARIA. GEEN VOORSTEL VAN DE BEVOEGDE TEOHNISOHE
RAAD. KONINKLIJK BESLUIT DAT
AAN DE SLEUTELLETTER KEEN ENKELE
WAARDE TOEKENT.- GEEN WIJZIGING
VAN DE NOMENOLATUUR. WETTELIJKHEID .

8°

SOCIALE ZEKERHEID.- ZIEKTE-

2° Buiten het geval ve1·meld in w·tilcel 24bis
van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en o1·ganisatie van een 1·egeling
voor ve1·plichte zielcte- en invaliditeitsve?·zelce?·ing (2), lean de Koning geen
wijzigingen b1·engen in de nomenclatutw
van de geneeslctmdige ve?·st1·elclcingen dan
op de voo1·stellen opgemaalct doo1· de
bevoegde technische 1·aden. (Wet van
9 augustus 1963, art. 12, 6°, en 24,
respectievelijk vervangen bij de art. 5,
§ 2 [3], en ll van de wet van 24 december 1963.)

(1) Cass., 14 april 1970 (A1~·. cass., 1970,
biz. 746).
(2) .Artikel 24bis werd ingelast in de wet
van 9 augustus 1963 bij de wet van 7 juli 1966
waarvan melding wordt gemaakt in het bestreden vonnis . Ingevolge dit a r tikel kan de
Koning, nadat het « advies >> van de technische
raden, zo er voorhanden zijn, en van het
·Beheerscomite van de dienst voor geneeskunclige verzorging werd ingewonnen, wijzigingen aanbrengen in de nomenclatulu' van de
« in artikel 23, 4°, van de wet van 9 augustus
1963 » bedoelde geneeskunclige verstrekkingen.
Deze verstrekkingen hebben enkel betrekking
op de levering van toestellen en prothesen.

(3) Het bestreden vonnis steu nt, in zijn
redenen waaraan het eerste middel herinnert,
op de oude tekst van artikel 12, 6°, van de
wet van 9 augustus 1963, waarvan het de
inhoud overneemt. Het maakt geen gewag
van de bepalingen van artikel 12, 6°, zoals
het is gewij zigd bij artikel 5, § 2, van de wet
van 24 december 1963.
Ingevolge deze bepaling, die ten deze van
toepassing was, kan de Koning in de nomenclatum• van de geneeskundige verstrekkingen
geen wijzigingen brengen dan aan de hand
van « voorstellen » van de bevoegde technische
radim, terwijl het Beheerscomite van de clienst
voor geneeskunclige verzorging enkel « acl vie-
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3° De bepaling van de bet?·elckelijke waanle

van de geneeshmdige ve?'strelclcingen
behoort tot de nomenclattttw van die ve?'st?·elclcingen. (Wet van 9 augustus 1963,
art . 24, vervangen bij art. l l van de
wet van 24 december 1963.)
4° De bet?·elclcelijlce wam·de van ellce genees-

lcnndige ve?'st?'eklcing die in de nomenclatutw van die ve?'St?·elclcingen is ve?·meld, wo1·dt aangegeven doo1· het coefficientgetal clat op de sletttellette?' volgt.
(Koninklijk besluit van 24 december
1963 tot vaststelling van de nomenclatuur der geneeskundi ge verstrekkingen van de verplichte ziekte- en
invalicliteitsverzekering, art . 1.)
5o De toelcenning van ve1·schillende waarclen

aldus geen tvijziging b1·engt in de bet?·elclcelijlce wam·de van deze ve?·st?·eklcingen en
bijgevolg e1·vemnin in de nomenclattttt?'
zelf van deze ve?·st?·eklcingen.

/8o

1·tikel 52 van de wet van 14. jeb1·ua·ri
'1961 voo1· economische expans1:e, sociale
voontitgang en financieel he1·stel, ingevolge waa1·van cle Koning maximumta?·ieven van honora1·ia en p1·ijzen voo?'
de geneeslcundige ve?'ZO?'ging en verst?·ekkingen die zijn becloeld in de te?·ugbetalingsta?·ieven van de ve1·plichte iielcteen invaliditeitsve?·zelce?·ing Jean vaststellen, ve?'leent aan cle Koning de macht
niet om wijzigingen te b1·engen in de bij
het lconinklijlc beslttit van 24. clecembe1·
1963 vastgestelcle nomenclattttw van de
geneeskundige ve?·st?·elclcingen, buiten de
voo1·waa?·den gesteld bij a1·tilcel 12, 6°,
van de wet van 9 augustus 1963, ve?·vangen bij a1·tikel 5, § 2, van cle wet van
24. clf!cembe?' 1963. (Wet van 9 augustus
1963, art . 24, vervangen bij art. 11 van
de wet van 24 december 1963.)

aan eenzelfcle slentelletter van de bij het
lconinklijlc beslttit van 24. december 1963
vastgestelde nomenclatutw van de geneeslctmdige ve?'St?·elclcingen wijzigt, zelfs indien het coefficientgetal ongewijzigd
blijjt, de bet?·elclcelijlce waa1·de van cle
geneeshmdige verst1·elclcingen waa1·op
deze sletttellette?' bet?·elclcing heejt en, cle?'- · go Het Jconinlclijk besluit van 6 juni 1966
tot vaststelling . van maximumtarieven
halve, cle nomenclatttur zelj.
van hono?'a?·ia en p1·ijzen voo1· sommige
geneesktmdige ve?·st?'eklcingen inzake ve?'~ Het lconinlclijlc beslttit van 6 jtmi 1966
plichte zielcte- en invalicliteitsve?'zelce?·ing
is onwettelijlc in zove?' het de maximwmheejt oolc zijn wee1·slag op de bet1·eklcingen
ta?·ieven van honora1·ia voo?' de geneestttssen de 1·echthebbenden en cle ve?·zelcelcnndige verst1·elclcingen wam·op de sleu?'ingsinstellingen, daa?' de bedmgen van
tellette?' N bet?·elclcing heejt, vaststelt doo1·,
de tegemoetlcomingen die de verzekebij ontstentenis van een voo1·stel van de
?'ingsinstellingen aan de 1·echthebbenden
bevoegde technische mad tot wijziging
ve1·schuldigd zijn, wo1·clen vastgesteld
van de nomenclattttw van deze ve?'St?·elcmet inachtneming van de alcltts bepaalcle
kingen, aan deze sletttellette?' ve?'schilhonom1·ia. (\Vet van 9 augustus 1963,
lende waa1·den toe te lcennen en aldtts een
art. 25 .)
wijziging te b1·engen in de bet?·elckelijlce
waarde van cleze ve?·st?'elclcingen en, cle?'halve, in cle nomenclatuu?' zelj van cleze
ve?'St?·elclcingen.
(PROCUREUR DES KONINGS TE lliECHELEN
f 70l Het lconinlclijlc besluit van 6 juni 1966
V is tvettelijlc, in zover het de maximttmtm·ieven van hono?'a?·ia voo?' de geneeslcundige ve?'st?·elclcingen waa?'Op ·de sletttellette?' K bet?·elclcing heejt, vaststelt doo1·,
bij ontstentenis van een vom·stel van
de bevoegde technische mad tot wijziging
van de nomenclatttu?' van deze ve?'strelclcingen, slechts een enlcele waa1·de aan
deze sletttellette?' toe te lcennen, daa?' het
zen » over die voorstellen verstrekt. Ret
voorstel , van het B eheerscomite wordt
aileen in stand gehouden voor de wijzigingen
in de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen die worden verleend door
personen die tot beroepen behoren waarvoor
geen technische raad bestaat.
«

EN NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, T . CROTT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 februari 1970 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Mechelen ;

A . Wat betreft de voorziening van het
openbaar ministerie :
Over de grand van niet-ontvankelijkheid door verweerder · afgeleid uit de
schending van artikel 418 van het W ethoek van strafvordering :
Overwegende dat blijkens bericht van
16 februari 1970 de hoofdgriffier van de
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Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen
aan verweerder heeft medegedeeld dat de
procm·eur des Konings beroep in cassatie
tegen voormeld vonnis had ingesteld ;
Overwegende dat deze mededeling niet
voldoet aan de voorschriften van artikel 418 van het Vfetboek van strafvordering;
Dat, vermitq de partij tegen wie het
cassatieberoep gericht is in vrijheid was,
de betekening bij gerechtsdeurwaardersexploot moest geschieden, en het cassatieberoep zelf moest aangezegd worden ;
-Overwegende dat deze formaliteit een
substantiele vorm. is ;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;

B. Wat betreft de voorziening van het
N ationaal Verbond van Socialistische
Mutualiteiten :
a) In zover de voorziening de beslissing
bedoelt gewezen over de tegen verweerder
ingestelde strafvoruering :

Overwegende dat eiser, burgerlijke partij, niet in kosten van de strafvordering
werd veroordeeld, zodat de voorziening
niet ontvankelijk is ;
b) In zover de voorziening de beslissing
bedoelt gewezen over de door eiser tegen
verweerder ingestelde burgerlijke vordering:

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,

doo1·dat de rechtbank, bij bevestiging van de beroepen beslissing, verweerder vrijspreekt en zich onbevoegd
verklaart om van de burgerlijke vordering van eiser kennis te nem.en om de
reden dat verweerder ook voorhoudt dat
de wettelijke vorm.voorschriften vereist
voor de geldigheid van het koninklijk
besluit van 6 jtm.i 1966 niet werden nageleefd, bij gebrek aan voorafgaand voorstel of advies van de bevoegde technische
raa.d ; dat artikel 24 van de wet van
9 augustus 1963 tot installing en organisatie van een r egeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals
het werd vervangen door artikel 11 van
de wet van 24 december 1963, a ls volgt
luidt : « De Koning stelt de nom.enclatuur
van de geneeskundige verstrekkingen
vast. Die nomenclatt~m· som.t die verstrekkingen op, bepaalt htm. betrekkelijke
waarde en stelt met name haar toepassingsregelen vast alsmede de bekwaaml1eid
vereist van de persoon die gem.achtigd is

om elk van de verstrekkingen te verrichten. De Koning kan in genoem.de nom.enclatum· wijzigingen aanbrengen onder de
in artikel 12, 6°, gestelde voorwaarden »;
dat voorm.eld artikel 12, 6°, van de wet
van 9 augustus 1963 luidt: « Het beheerscom.ite van de dienst voor geneeslnmdige
verzorging ... 6° stelt de Koning, op voorstel of advies van de bevoegde technische
raden, de wijzigingen voor in de in artikel 24 bedoelde nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen » ; dat weliswaar
door artikel 1 van de wet van 7 juli 1966
in de wet van 9 augustus 1963 een artikel 24bis werd ingevoegd, luidende als
volgt : « In afwijking van de artikelen 12,
4° en 6°, 16, tweede lid, en 24, derde lid,
kan de Koning, nadat het advies van de
technische raden, zo er voorhanden zijn,
en van het beheerscomite van de dienst
voor geneeskundige verzorging werd ingewonnen, wijzigingen aanbrengen in :
a) de voorwaarden waarvan de terugbetaling van de in artikel 23 bedoelde
geneeskundige verstrekkingen afhangt ;
b) de nomenclatuur van de in artikel 23,
4°, bedoelde geneeskundige verstrekkingen; c) de toepassingsregelen van de
nomenclatuur van de overige geneeskundige verstrekkingen. De Minister van
Sociale V oorzorg kan de term.ijn bepalen
binnen welke deze adviezen dienen te
worden uitgebracht. Zo deze adviezen
niet binnen de aldus bepaalde termijn
zijn verstrekt, worden zij geacht te zijn
uitgebracht· » ; dat echter het koninklijk
besluit van 6 juni 1966 in het Belgisch
Staatsblad van 8 juni 1966 werd bekendgem.aakt en krachtens zijn artikel 9 in
werk.ing trad op dezelfde dag waarop het
in bet Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, op een ogenblik dus rlat de latere
wet van 7 juli 1966 nog niet van kracht
was ; dat de uitvaardiging van het
koninklijk besluit van 6 juni 1966 derhalve alleszins niet kan stetmen noch
steunt op de wet van 7 juli 1966; dat de
Koning ten tijde van het uitvaardigen
van het konink'ijk besluit van 6 juni 1966
echter enerzijds krachtens artikel 52 van
de wet van 14 februari 1961 de in dit
artikel 52 bedoelde m.aximum.tarieven
m.ocht vaststellen zoals hierboven reeds
besproken en zulks bij gebreke van door
de Minister van Sociale Voorzorg goedgekem·de overeenkomsten of verbintenissen, en anderzijds krachtens de wet van
9 au gustus 1963 ook de nomenclatuur
van de geneeskundige verstrekkingen
mocht wijzigen, doch zulks enkel op voorstel van het beheerscomite van de dienst
voor geneeskundige verzorging en m.its

-109voorste1 of advies daaromtrent van de genomen conclusie waarin eiser in uitbevoegde technische raad; dat het drukkelijke bewoordingen staande hield :
koninklijk bes1uit van 6 juni 1966 enke1 « dat de bepalingen die aan de reglemen1naximumtarieven vaststelt, aan de hand taire macht de plicht voorsc!1rijven voor
van in de bestaande nomenclatuur opge- het nemen van een besluit bepaalde
somde s1eutelletters·, en uit de overwegin- adviezen in te winnen op beperKte wijze
gen van het koninklijk besluit van 6 juni moeten ge'interpreteerd worden; dat ten
1966 uitdrukkelijk blijkt en erin wordt deze de Koning, om het besluit van
vastg~ste1cl dat er alsdan geen tariefak6 juni 1966 te nemen, zijn macht put in
koord of verbintenissen bestonden; dat artikel52 van de wet van 14 februs.r i 1961
door geen enke1e wet aan de Koning ver- hetwelk geen enkel voorafgaand advies
bod werd opgelegd zich te beclienen van voorschrijft, maar enkel het vaststellen
de bestaancle nomenc1atuur en de erin van de afwezigheicl van een akkoord ;
voorkomende sleutelletters om de maxi- clat indien de Koning, om de maximummumtarieven vast te leggen ; dat echter tarieven vast te stellen, bim1en de perken
onbetwistbaar de betrekkelijke waarde van zijn machten, verwijst naar de
van de s1eutelletters N en K, vernoemd in nomenclatuur, deze eenvcudige verwijhet koninklijk bes1uit van 6 juni 1966, zing, gewettigd door praktische overwerd gewijzigd door clit koninklijk besluit wegingen in het kader van de reglemenvermits zij ercloor een wisselende waarde tering van de ziekteverzekering, geen
krijgen naar gelang zij worden toegepast wijziging van de nomenclatuur beoogt
op een verstrekking aan bepaalde begun- noch tot gevolg heeft » :
stigden of niet; dat derhalve alleszins de
Overwegende dat het bestreden vonnis,
betrekkelijke waarde van de sleutelletters
door het koninklijk besluit van 6 juni door de in het middel aangehaalde be1966 werd gewijzigd en deze betrekkelijke . schouwingen, namelijk door te overwegen
waarde van de sleutelletters tot de dat het konink1ijk besluit van 6· juni 1966
nomenclatLmr behoort en uit de combina- maximumta.rieven vaststelt aan de hand
tie van artikel 24 van de wet van 9 augus- van de in de bestaande nomenclatuur
tus 1963 vervangen door artikel 11 van opgesomde sleutelletters, en wel door een
van de wet van 24 december 1963 met wijziging aan te brengen in de betrekkeartikel 12, 6°, van de wet van 9 augustus lijke waarde van die sleutelletters, be1963 blijkt clat een dergelijke wijziging trekkelijke waarde die tot de nomencla- ·
diende te gebeuren op voorstel van het tuur behoort, en door te overwegen dat
beheerscomite van de dienst voor genees- uit de combinatie van art.ikel 11 van de
kundige verzorging en mits voorstel of wet van 24 december 1963 met artikel 12,
advies van de bevoegde technische raad ; 6°, van de wet van 9 augustus 1963 blijkt
dat uit de tekst van het koninklijk besluit dat een dergelijke. wijziging client te geaileen blijkt clat vooraf het gemotiveerd beuren op voorste1 of advies van de
advies wercl ingewonnen van het beheers- bevoegde technische raden, de in het
comite van de clienst voor geneeskundige middel aangehaalde conclusie passend
verzorging van het Rijksinstituut voor beantwoordt ;
Dat het middel feitelijke grondslag
ziekte- en invaliditeitsverzekering, het
advies van de algemene raad van het mist;
Rijksinstituut voor ziekte- en invalidiOver het derde middel, afgeleirl uit de
teitsverzekering en het advies van de
Raacl van State; dat uit het koninldijk schendin11; van de a,rtikelen 1, 2, 3, 7 van
besluit derhalve niet blijkt dat het be- het koninklijk besluit van 6 juni 1966
heerscomite van de clienst voor genees- tot vaststelling van maximumtarieven
kundige verzorging zijn voorstel of advies van honoraria en prijzen voor sormnige
aan de Koning gaf na voorstel of advies geneeslnmdige verstrekkingen inzake vervan de bevoegde technische raad, en ook plichte ziekte- en i.nvaliditeitsverzekering,
niet dat de Koning zelf het advies van 24, 12, 6° en 103 van de wet van 9 augusde bevoegde technische raad vooraf zou tus 1963 tot instelling en organisatie van
hebben ingewonnen ; dat op 6 juni. 196'6 een regeling voor verplichte ziekte- en
nochtans de meclische technische raad invaliditeitsverzekering, zoals gewijzigd
reeds was opgericht; dat derhalve het respectievelijk door de artikelen 11, 5,
koninklijk besluit van 6 juni 1966 niet § 2, en 37 van de wet van 24 december
genomen werd met inachtneming van de 1963, tot aanvulling van voormelde wet
voorgeschreven wettelijke voorschriften van 9 augustus 1963, 1, 2, 3 en 4 van het
koninldijk besluit van 24 december 1963
en dienvolgens onwetteliJk is ;
tot vaststelling van de nomenclatuur van
zonde1· te antwom·den op de regelmatig de geneeskundige verstrekkingen van de

-110verplichte ziekte- en invaliditeitsverzeke- tum· van de geneeskundige verstrekkinring, 4 van de wet van 17 april 1878 gen van de verplichte ziekte- en invalidibevattende de voorafgaande titel van het teitsverzekering, de betrekkelijke waarde
Wetboek van strafvbrdering,
van elke verstrekking weliswaar wordt
doo?·dat de rechtbank, bij bevestiging aangegeven door het coefficientgetal dat
van de beroepen beslissing, verweerder op de sleutelletter volgt ;
Overwegende dat het koninklijk besluit
vrijspreekt en zich onbevoegd verklaart
om van de burgerlijke vordering van eiser van 6 jtmi 1966 tot vaststelling van
kennis te nemen om de in het eerste maximmutarieve11 van honoraria en prijzen voor sommige geneesktmdige vermiddel reeds aangehaalde redenen,
strekkingen inzake verplichte ziekte- en
tenvijl 1° het koninklijk besluit van invaliditeitsverzekering, zich bedienend
24 december 1963 bepaalt dat de om- van de sleutelletters va11 de bestaande
schrijving van elke verstrekking gevolgd nomenclatuur, aan de sleutelletter N van
wordt door een sleutelletter en dat de die nomenclatmn· verschillende waarden
sleutelletter komt v66r een coefficient- in franken toeke11t voor het vaststellen
getal dat de betrekkelijke waarde van van de 1naxilumutarieven van honoraria
ell~e verstrekking aangeeft en de sleuteldie voor een zelfde categorie van rechtletter een teken is waarvan de waarde in hebbe11den gelden;
franken bij overeenkomst bepaald wordt,
Overwegende dat, ook wam1eer, zonder
en dus de bepaling van de waarde van de het coefficie11tgetal te wijzigen, verscllilsleutelletter in franken, zoals door het lende waarden worden toegekend aan
koninklijk besluit van 6 juni 1966 geclaan, eenzelfde sleutelletter, zulks, weze het
niet tot de nomenclatuur behoort zodat · omechtstreeks, een daadwerkelijke wijzideze laatste daa1~door niet gewijzigd ging inhoudt van de betrekkelijke waarde
werd (schendi11g van de artikelen 1, 2, 3 van de verschillende geneeslnmclige veren 4 van het koninklijk besluit van strekkingen onderling, en derhalve van
24 december 1963 en 1, 2, 3 en 7 van het de nomenclatuur van deze verstreklcinkmlinklijk besluit va11 6 juni 1966);
gen;
Dat dienvolgens, ten aanzien van de
2° het koninklijk besluit van 6 juni verstrekkingen met sleutelletter N, het
1966 derhalve 11iet aan de formaliteiten middel faalt naar recht ;
van adviezen va11 het beheerscmuite van
Overwegende echter dat voormeld
de dienst voor geneeslnmdige verzorging koninldijk besluit aan de sleutelletter K
noch van de bevoegde technische raden geen verschillende waarden in franken
onderworpen is (schending van de artike- toekent, zodat het de betrekkelijke
len 24, 12, 6°, en 103 van de wet van waarde van de verstrekkingen met
9 augustus 1963 zoals gewijzigd door de sleutelletter K niet wijzigt, e11 derhalve
wet van 24 december 1963) :
ook de nomenclatuur op dit pu,nt niet
Overwegende dat de artikelen 12, 6°, wijzigt;
Overwegende cl at het middel, in zover
en 24 van de wet van 9 augustus 1963
het aanvoert dat het vonnis voonueld
tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invali- koninklijk besluit ten om·echte onwettediteitsverzekering, zoals respectievelijk lijk verklaarde, gegrond is voor wat
vervangen door artikel 5, § 2, en l l van betreft de verstreldcingen met sleutelde wet van 24 december 1963, de voor- letter K;
stellen van de bevoegde technische raden,
Over het tweede middel, afgeleid uit
wanneer er, zoals ten deze, een technische de schendi11g van de artikelen 52 van de
raad bestaat, verplicht stellen voor de wet van 14 februari 1961 voor economikoninklijke besluiten welke wijzigingen sche expansie, sociale vooruitgang en
aanbrengen in de nomenclatum· van de financieel herstel, 1, 2, 3, 7 van h et
koninldijk besluit van 6 juni 1966 tot
geneesktmdige verstrekkingen ;
Overwegende dat, luidens artikel 24 vaststelling van 1naxinnnntarieven van
van voormelde w~t van 9 a ugustus 1963 honoraria en prijze11 voor sommige gezoals vervangen door artikel 11 van de !leeskundige verstrekkingen inzake verwet van 24 december 1963, de bepaling plichte ziekte- en invaliditeitsverzekevan de betrekkelijke waarde van de ver- ring, 24, 12, 6°, en 103 van de wet van
schillende geneeskundige verstrekkingen 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
tot de 110menclattWl' behoort ;
Overwegende dat, luidens artikel 1 van ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals
het koninklijk besluit van 24 december gewijzigd respectievelijk door de artike1963 tot vaststelling van de nomencla- len 11, 5, § 2, en 37 van de wet van
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2.4 december 1963 tot aanvulling van
voormelde wet van 9 augustus 1963, 1,
2, 3 en 4 van het koninklijk besluit van
24 december 1963 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneesktu1dige verstrekkingen van de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, 4 van de wet
van 17 april 1878 bevattende de voorafga:ande titel van het Wetboek van strafvordering,
doo1·dat de rechtbank, bij bevestiging van de beroepen beslissing, verweerder vrijspreekt en zich onbevoegd
verklaart om van de burgerlijke vordering van eiser kennis te nemen om de in
het eerste middel reeds aangehaalde
redenen,
te1·wijl 1° de Koning, bij het uitvaardigen van maximumtarieven van honoraria
en prijzen van sommige geneesktmdige
verstreldringen inzake verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering, bij afwezigheid van goedgekeurde overeenkomsteJl.
en verbintenissen van de geneesheren,
zijn macht tot vaststelling van deze
maximumtarieven uitsluitend put in
artikel52 van de wet van 14 februari 1961
(schending van artikel 52 van de wet van
14 februari 1961, en 1, 6 en 7 van het
koninklijk besluit van 6 juni 1966) ;
2° de door de Koning vastgestelde
nomenclatuur van de geneeslnmdige verstreldringen van de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering alleen beoogt de
betreldringen te regelen tussen de zieke
en de mutualiteit en geenszins deze tussen
de geneesheer en de zieke, zodat in geval
van het niet-bestaan van goedgekeurde
overeenkomsten en verbintenissen van
geneesheren inzake honoraria, de machten van de Koning bij regeling van maximumtarieven niet onderworpen zijn aan
de vormvoorwaarden vereist voor het
wijzigen van de nomenclatuur van geJl.eeslnmdige verstrekkingen (schending
van de artikelen 12, 6°, 24, 103 van de
wet van 9 augustus 1963 zoals gewijzigd
door de wet van 24 december 1963);
3° het koninklijk besluit van 6 juni
1966 tot vaststelling van maximumt'arieven van honoraria en prijzen voor sommige geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering slechts de nomenclatuur gebruikt
als hulpmiddel, werkmethode tot bepaling van de maximumtarieven, maar
geenszins een wijziging van de nomenclatuur zelf beoogt of tot voorwerp heeft
(schending van alle aangewezen wetsbepalingen):

Overwegende dat zo de Koning, bij het
vaststellen van de maximumtarieven,
zijn macht put in artikel 52 van de wet
van 14 februari 1961, zulks niet belet dat
hij, bij het uitoefenen van die macht,
de nomenclatuur van de geneeskundige
verstreldringen alleen mag wijzigen met
inachtneming van de voorwaarden die
door andere wetsbepalingen, met name
de artikelen 12, 6°, en 24, lid 3, van de
wet van 9 augustus 1963, zoals respectievelijk vervangen door de artikelen 5, § 2,
en l l van de wet van 24 december 1963,
zijn gesteld ;
Overwegende dat de maximumtarieven
zoals zij in het koninldijk besluit van
6 juni 1966 worden vastgesteld ook tot
grondslag dienen van het bedrag van de
tegemoetkoming die, bij toepassing van
artikel 25, § 1, van de wet van 9 augustus
1963, door de verzekeringsinstelling aan
de zieke verschuldigd is ;
Dat derhalve dit koninldijk besluit
zowel de betrekk.ingen tussen de zieke eJl.
de verzekeringsinstelling als deze tussen
de zieke en de geneeskundige betreft ;
Overwegende dat uit het antwoord op
het derde middel blijkt dat voormeld
koninldijk besluit, hetwelk aan eenzelfde
sleutelletter verschillende waarden toekent, zodoende een wijziging aanbrengt
in de betreldcelijke waarde van de verschillende geneeskundige verstreldringen,
en derhalve de nomenclatuur zelfwijzigt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van het openbaar ministerie; vernietigt het bestreden vonnis, in zover de
rechtbank zich, bij bevestiging van het
beroepen vonnis, onbevoegd verldaart
om uitspraak te doen over de vordering
van de burgerlijke partij " N ationaal
Verbond van Socialistische Mutualiteiten », in de mate dat zij steunt op het
ereloon aangerekend voor geneeskundige
verstreldcingen nummers 2809 en 2819, in
de nomenclatuur aangegeven door de
sleutelletter K, en in zover het uitspraak
doet over de kosten van de burgerlijke
vordering van deze partij ; verwerpt de
voorziening van voormelde burgerlijke
partij voor het overige; beveelt dat melding van dit arrest zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat de kosten van de
voorziening van het openbaar ministerie
ten laste van de Staat; veroordeelt verweerder in de helft van de kosten van de
voorziening van de partij « N ationaal
Verbond van Socialistische Mutualitei-
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ten » en veroordeelt die partij in de
andere helft van die kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Antwerpen, zitting
houdende in hoger beroep.
28 september 1971. - 2• kamer. Tfoo?·zitte?·, de H. Hallemans, r aadsheer
waarnemend voorzitter. - T!e?·slaggeve?',
de H. de Vreese. Gelijkl~tidende conchtsie, de H. Detom·nay, advocaat-generaal. - Pleite?·s, de HH. Houtekier en
Faures.

Op dezelfde dag is een soortgelijk
arrest gewezen op de voorziening van
dezelfde eisers tegen een vonnis van
6 februari 1970 van dezelfde rechtbank
in zake Kluppels.

2•

KAMER. -

28 september 1971.

BEWIJS. BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN . .:____
STRAFZAKEN. DESKUNDIGENVERSLAG.- UITLEGGING DOOR DE FEITENRECHTER. UITLE GGING STROOKT
NIET MET DE BEWOORDINGEN VAN HET
VERSLAG. MrsKENNING VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN DIT VERSLA,G.

De bewijslc?'acht van een deskuncligenvm·slctg wo?·dt miskend doo?' de ?'echte?' die
van dit ve1·slag een uitlegging geeft die
niet st?"Oolct met de bewoo?·clingen e?'van (1) . (B.W., art. 1319 en 1322.)

(PROCUREUR DES KONINGS
TE OUDENAARDE, T. NAVEAU.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 februari 1971 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
R echtbank te Oudenaarde ;
Overwegende dat h et vonnis enkel uitspraak doet over de strafvordering ;
(1) Cass., 24 september 1971, supm, biz. 93;
men raadpiege cass., 11 december 1967 (A?'?'.
cass., 1968, biz. 521).

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 1319
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
bij bevestiging van het beroepen vonnis
verweerder vrijspreekt hoofdens de telastlegging 0 (inbreuk op artikel 34, 1° ,
van de wet betreffeJ1de de politic over
h et wegverkeer) ; .
Overwegende dat deze beslissing steunt
op de beschouwing " dat het ongeval zich
voordeed omstreeks vier uur ; dat het
bloedstaal afgenomen te 5.30 uur een
a lkoholgehalte van 1,29 gr. per liter geeft;
dat algemeen aangenomen wordt dat de
a lkoholresorptie in het bloed slechts volledig is na verloop van twee mu·; dat
gedm·ende deze tijdspanne h et alkoholgehalte in het bloed progressief stijgt ;
dat uit de bm1del blijkt dat de laatste
drank vermoedelijk werd genomen omstreeks 2.30 'LllU'; dat tussen het tijdstip
van dit gebruik en h et ogenblik van de
bloedstaalopname reeds twee uren waren
verlopen ; dat er derhalve geen reden
meer was voor de desku.ndige om aan te
nemen dat het alkoholgehalte nog zou
kunnen stijgen »;
Overwegende dat hieruit blijkt dat,
volgens het vonnis, de desk"Lmdige aan
het vastgesteld alkoholgehalte eeJl correctiefactor heeft toegevoegd omdat hij
oordeelde dat, op het ogenblik waarop
het bloedstaal werd genomen, de alkoholresorptie nog niet beeindigd was ;
Overwegende dat het deskmldigenverslag aan het vastgestelde alkoholgehalte van 1,29 gr. per liter een correctiefactor van 0,28 gr. toevoegt en het vermoedelijk alkoholgehalte op het ogenblik
van de feiten berekent op 1,29 + 0,28 =
1,57 gr. per liter, « daar de feiten zich
voordeden 115 minuten v66r de bloedafname », dit is omdat hij rekening houdt
met de alkoholeliminatie tussen het ogenblik vaJl het ongeval en het ogenblik van
het afnemen van h et bloedstaal ;
Overwegende dat het vonnis, door aan
het desk"Lnldigenverslag de hierbovenvermelde draagwijdte toe te kem1en, van
dit verslag een uitleg geeft die met de
termen ervan o~1vere~1igbaar is ;
En overwegende, in zover h et vonnis
het beroep van het openbaar ministerie
ontvankelijk heeft verldaard en over de
telastleggingen A en B 'L~itspraak heeft
gedaan, dat de substantiele of op straffe
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werdennageleefd e~1 dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
01n die r edenen, en zonder' acht te
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EIS TOT BETALING VAN EEN SCHULDVORDERING. - BEWIJSLAST.

slaan op de door eiser aangevoercle midclelen, die tot geen vernietiging zonder
verwijzing of tot gee~l meer uitgebreide
vernietiging kunne~l leiclen,. vernietigt het
bestreden vonnis, behalve in zover het
hager beroep van het openbaar ministerie
ontvankelijk wordt verldaard, verweerder
wordt vrijgesproken uit hoofde van de
telastlegging A en veroordeeld wordt uit
110ofde van telastlegging B ; beveelt dat
melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant ·van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de aldus
·beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Gent, rechtdoende in hager
beroep.

28 september 1971. -

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. VERWERPING VAN EEN
VRAAG 01\f EEN DESKUNDIGENONDERZOEK VAN DE BOEKHOUDING. - VASTSTELLING DOOR DE RECHTER VAN DE
ON!VIOGELIJKHEID DEZE ONDERZOEKSlVIAATREGEL UIT TE VOEREN WEGENS
DE VERMELDE 01\fSTANDIGHEDEN. VERWERPING REGELMATIG GE!VIOTIVEERD.
5° OVEREENKOMST.- TE LATE UITVOERING VAN EEN GELDVERBINTENIS
01\f EEN GELDSOllf TE BETALEN. Ers TOT VERGOEDING WEGENS DEZE TE
LA,TE UITVOERING. - AFWIJZING HIEROP GEGROND DAT DE VERTRAGING NIET
SCHULDIG IS, DAAR DE SCHULDENAAR
EEN GERECHTELIJK AKKOORD HEEFT
BEKOMEN. - WETTELIJKHEID.

2e kamer. -

Voo7·zitte1·, de H. Hallemans, raadsheer
·w;otarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·,
de H. de Vreese. Gelijkltticlende con.clttsie, de H. Detournay, advocaat-generaal.

·

1e KAMER.- 30 september 1971.
Jo VOORZIENING IN CASSATIE. MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID.
- BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OPGEWORPEN DOOR HET OPENBA,AR l\UNISTERIE. - KEN1fiSGEVING.

1° H et openbaa7' ministe1·ie bij het H of
van cassatie, dat ambtslwlve een middel
van niet-ontvanlcelijlcheicl opwe1-pt tegen
een voo1·ziening in btwge1·lijlce zalcen,
moet claa1·van voomj bij ge1·echtsb1·iej
kennis geven aan de advocaten van
de pa1·tijen (1). (G.W., art. 1097.)

2° Niet ontvankelijlc is het cassatiebe1·oep
tegen een handelsvennootschap die de
1'echtspe1·soonlijkheicl heejt ve1"lo1·en (2).

:3o BEWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.-

3° Hij clie de uitvoe1·ing van een veTbintenis
vo1·cle1't, moet het bestaan daa1·van bewijzen (3) (4). (B.W., art. 1315; Congolees
Btlrgerlijk Wetboek [decreet van 30 juli
1888], art. 197.)
40 Regelmatig gemotiveeTd is de beslissing
waa1·bij de ?'echte1· een vmag van een
pa1·tij om een desktmdigenonde?'zoek van
de boelchouding veTwe1·pt, op g1·ond dat
deze onde1·zoelcsmaat1·egel niet lean W01'den uitgevoe1·d omdat het g1·ootste deel
van de bescheiden, die aan de deslcundige
hadden moeten wo1·den ove1·gelegd, ve1·-

(1) Cass., 14 mei 1971 (A>'?'. cass., 1971,
blz. 924).
(2) Naar luid van artikel 128 van het
-decreet van 23 juni 1960 tot aanvulling van
de wetgeving inzake handelsvennootschappen
(Kongolees Staatsblad van 18 juli 1960,
blz. 2191 en volg.), moesten de andere vennootschappen dan de vennoqtschappen op
aandelen met beperkte aansprakelijkheid en
de cooperatieve vennootschappen, op straffe
van het verlies van hun rechtspersoonlijkheid,

hun statuten binnen een termijn van een jaar
in overeenstemming brengen met de bepalingen van dit decreet.
(3) Cass., 20 november 1970 (A?'?'. cass.,
1971, blz. 263) en de noot get. W.G.
( 4) Over de mate waarin de decreten van
Belgisch Congo na de onafhankelijkheid van
Congo het karakter van Belgische wetsbepalingen hebben b ehouden, raadplege men
cass., 24 september en 8 oktober 1964 (Bull.
en PASIC., 1965, I, 80 en 127).

:2o VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSA,TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD, BURGERLIJKE ZAKEN. - CASSATIEBEROEP TEGEN EEN HANDELSVENNOOTSCHA,P DIE DE RECHTSPERSOONLIJKHEID
HEEFT VERLOREN.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.
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om nog zeke1·e 1·amingen te doen (1).
(Grondwet, art. 97.)
5° W ettelijk is cle beslissing die een eis tot
ve1·goeding ajwijst wegens de ve1·tmging
in de uitvoe1·ing van een gelclve1·bintenis
om een gelclsom te betalen , op g?'ond
clat cleze ve1·t1·aging niet schttlclig is,
claa?' cle schttlclenaa?· een ge1·echtelijk
aklcoonl heejt belcomen (2). (Collgolees
decreet vall 12 december 1925 op het
a kkoord ter voorkorning v all h et fail lissement, art. 21; gecoordineerde wetten van 25 september 1946 op h et
gerechtelijk akkoord, art. 29.)
(wwe

COURTOIS G. E N COURTOIS A.,
T. MEERS, WASSILIEFF EN KONGOLESE
PERSONENVENNOOTSCH.A,P MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID << MERILCO ».)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden
arrest, op 28 september 1970 door h et
Hof van beroep te Brnssel gewezen ;

A . In zover de voorziening gericht is
t egen de Kongolese personenvennootschap m et beperkte aansprakelijkheid
« Merilco » :
Over h et middel vall niet-ontvallkelijkh eid door h et openbaar ministerie tegen
de voorziening opgeworpen, ter kennis
gebracht overeenkomstig artikel 1097
van h et Gerechtelijk W etboek en afgeleid
uit h et niet-bestaan van de verwerende
vennootschap :
Overwegende dat nit de vaststellingen
van h et beroepen vonnis, die door het aah
h et Hof voorgelegde arrest werden overgenomen en door de eisers ni~t werden
b etwist, volgt dat d e v ennootsch ap
« Merilco » op 1 maart 1962 d e r echtsp ersoonlijkheid heeft verloren;
D at de voorziening derhalve lliet ontvankelijk is ;

B. In zover de voorziening gericht is
tegel1. d e verweerders Nicolas Meers en
Helene W assilieff :
Over h et eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1315 van het Bnrgerlijk W ethoek en 197 van het Kongolees Bnrgerlijk
(1) Vgl. cass., 24 september 1970 (A1·r. cass.,
1971, biz. 000).
(2) Zie noot 4 van vorige bladzijde.

W etboek, afgekondigd bij het decreet
van 30 juli 1888 (boek getiteld « Contracten of nit overeenk01ust ontstane verbintenissen »),
cloordat het bestreden arrest gegrond
verklaart het verzet van de verwerende
vennootschap t egeJl d e twee vonnissen
op 27 juni 1971 door de Rechtbank van
eerste aanleg t e Brussel gewezen en h et
derdenverzet van de eerste twee v erweerders tegen h et vonnis door genoemde
r echtbank op 19 d ecember 1966 gewezen,
niet gegrond v erklaart, zowel ten aanzien
van de eerste twee verweerders als van
d e verwerende v elmootschap, de rechtsvorderingell die door d e r echtsvoorganger
van de eisers werden ingesteld e11 ertoe
strekten vier gevallen vall b eslag onder
derden ten laste van d e verwerellde vennootschap geldig te doen verklaren en de
verweerders t e horel1. veroordelen tot
provisionele b etaling van het saldo van.
de bedragen die de verwerellde vellnoot-·
schap volgens h et vonnis v an de Recht-·
bank van eerste aanleg te Lulnabm·g van
3 januari 1960 en volgens het b ij dit
vonnis bevolen deskundigen0l1.derzoek,.
verschnldigd was aan de r echtsvoorganger van de eisers, m et de intresten op dit.
saldo, en de opheffing beveelt vall het
beslag onder derden dat bij de drie voorInelde vonnissen geldig was verklaard,.
op grond clat de eisers bij conclnsie·
erkenden dat deze verweerster bijna
integraal h et vonnis vall. Lnlnaburg had
uitgevoerd en de in het desktmdigenverslag bepaalde b edragen h ad betaald, dat
zij niet bewezen d at hun meer verschnldigd zon zijn dan h etgeNl htU1. ingevolge
het vonnis van Lnlnaburg was betaald,.
en dat zij niet bewezen d at zij schuldeiser
waren voor het b edrag var1 695.775 frank
waarvoor zij op 19 december 1966 vonnis.
bij verstek h adden bekomen,
tenvijl krachtellS de artikelen 1315 van
h et Burgerlijk W etboek en 197 van het.
Kongolees Burgerlijk W etboek (boek
getiteld « Contracten of uit overeellkomst.
ontstane verbintenissen »),van het ogenblik dat door voormeld vonnis van Lnluaburg en door het bij dit vonnis bevolen
desknndigeno.nderzoek bewezen was dat
de verwerende v ennootschap bepaalde·
bedragen verschuldigd was, cleze vennootschap of d e eerste twee verweerders:
die in de rechten en v erplichtingen van
deze v e.nnootschap waren getreden het.
bewijs moesten leveren van de integrale·
betaling van die b edragen of vall het feit
clat het tenietgaan van d e verbintenis had
teweeggebracht;
te1·wijl uit het feit dat de eisers erken-
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het vonnis van Luluabm·g had uitgevoerd
e~~ de in het desluu~dige~werslag bepaalde
bedragen had betaald, de rechters niet
konden afleide~~ dat de schuldvordering
van de rechtsvoorganger van de eisers
volkomen teniet was, waaruit volgt dat
deze overweging van het arrest geen
passende motivering vormt die zijn beschikkende gedeelte kan verantwoorden,
zoals artikel 97 van de Grondwet dat
vereist;
en te1·wijl de motivering van het arrest
in het onzekere laat of de rechters hebben
geoordeeld dat voormeld vonnis van
Luluabmg en het bij dit vo~mis bevolen
deskundigenonderzoek ee~~ geldig bewijs
van de schuldvordering van de rechtsvoorganger van de eisers opleverden,
waaruit volgt dat het arrest niet passend
heeft geantwoord op het middel waarbij
de eisers, in htu~ eerste voor het hof van
beroep genomen conclusies, deden gelden
dat het bedrag van 695.775 Kongolese
frank het saldo was dat op 15 september
1966 verschuldigd was uit hoofde aileen
van voormeld vonnis van Luluaburg en
van het deskundigenv.erslag dat ter uitvoering van dit vonnis werd ingediend,
en dat een buitenlands vonnis een titel
1mn opleveren van het bestaan van een
-toestand en in aanmerking kon worden
genomen als bewijs van de verbintenis die
hij vaststelt, en deze dubbelzinnigheid en
dit gebrek aan antwoord gelijkstaan met
een ontbreken van de bij artikel 97 van
-de Grondwet vereiste motivering :
Overwegende dat uit de stukken van
bet geding blijkt dat de rechtsvordering
:strekt tot betaling van diverse bedragen
-die, ingevolge een vonnis van 3 januari
196'0 van de Rechtbank van eerste aanleg
·te Luluaburg, door wijlen Georges Cour-tois, rechtsvoorganger van de eisers,
werden gevorderd van de Kongolese per:sonenvennootschap met beperkte aan·sprakelijkheid « Merilco >>, waarvan de
verweerders de rechthebbenden zijn, alsmede tot terugbetaling van de werkelijke
·waarde van de maatschappelijke deelbewijzen waarvan de rechtsvoorganger van
-de eisers vroeg het bestaan te bewijzen
-door een deskundigenonderzoek ;
W at het dm·de onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de vermeldingen
van het arrest en van het beroepen vonnis
dat het gedeeltelijk bevestigt, blijkt dat
het vonnis van de Rechtbank van eerste
aanleg te Luluaburg geen eindvonnis is
.daar ertegen hoger beroep werd ingesteld,

dat het daarom niet werd onderworpen
aan de procedure van de uitvoerbaarverldaring en dat wijlen Courtois, derhalve,
geen enkele titel bezat in de zin van artikel 557 van het Wetboek van bmgerlijke
rechtsvordering, waaruit volgt dat, in
strijd met wat het derde onderdeel van
het middel betoogt, de feitenrechters
zonder dubbelzinnigheid hebben beslist
dat het vonnis van Luluaburg en het bij
dit vonnis bevolen desktmdigenonderzoek
geen geldig bewijs van de schuldvordering
van de rechtsvoorganger van de eisers
opleverden, en passend antwoorden op
de in het middel vermelde conclusies van
de eisers;
Dat het derde onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu de eisers hadden
erkend dat de bedragen, waarvoor zij
veroordeling hadde~~ bekomen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Luluabm·g, htu~ waren betaald geworden, zij
moesten bewijzen dat hun een saldo verschuldigd was ;
Overwegende dat door te beslissen dat
de eisers « het bewijs niet leveren van de
grondslag van hun vorderingen, . .. dat
zij niet bewijzen dat hun meer verschuldigd zou zijn dan wat htu~ i~1gevolge het
vom1is van Luluabm·g betaa.ld werd, ...
dat zij evenmin bewijzen dat zij schuldeiser zijn van het bedrag waarvoor zij op
19 december 1966 vonnis bij verstek hebben bekomen >>, het arrest een juiste toepassing heeft gemaakt van de regels
inzake de bewijslast;
Dat het eerste onderdeel van het middel naar recht faalt ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de vermeldingen
van het arrest helemaal niet blijkt dat
het heeft gesteld dat de schuldvordering
van wijlen Courtois volkomen teniet was ;
Dat het tweede onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending va~1 de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek,
doo1·dat het bestreden arrest afwijzend
beschikt op de rechtsvordering van de
eisers die ertoe strekte te horen zeggen
dat zij recht hadden op de werkelijke
waarde van het aandeel van hun rechtsvoorganger in de vennootschap «Merilco»,
de verweerders te horen veroordelen om
nit dien hoofde een provisioneel bedrag
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te betalen, en een deskundige te horen
aanstellen die tot opdracht zou hebben,
Jla inzage te hebben genomen van alle
boeken, docurnenten en stukken van de
boekhouding van de vennootschap « Merilco » en van de verweerders, de werkelijke waarde op 31 december 1955 van het
maatschappelijk vermogen van genoemde
vennootschap en van het aandeel van de ·
rechtsvoorganger van de eisers vast te
stellen, op grond dat uit de gegevens van
de zaak volgde dat een dergelijke opdracht thans niet u itgevoerd zou kunnex1
worden, daar de eisers niet voldoende
nauwkecu·ig de elementen opgaven die
aan de deskundige onderworpen konden
worden,
tenvijl uit de tekst zelf van het verzoek
tot expertise zoals het was geformuleerd
in de tweede conclusies van de eisers voor
het hof van beroep en zoals het hierboven
is overgenomen, blijkt dat de eisers
nauwkeurig de elementex1 hadden opge~
geven die zij aan de deskundige w ilden
doen onderwerpen, waaruit volgt dat het
arrest de bewijskracht heeft miskend .die
krachtens voormelde artikelen van het
Burgerlijk Wetboek aan die coxwlusies is
gehecht;
en tenuijl, althans, aan de hand van de
motivering van het arrest niet kan worden uitgemaakt in welk opzicht het verzoek tot expertise, zoals de eisers h.et
hadden geformuleerd, niet nauwkeurig
was, waaruit volgt dat het arrest heeft
nagelaten op het middel, dat de eisers
aldus deden gelden in hun tweede voor
het hof van beroep ge1~omen conch1sies,
een passend antwoord te geven, zoals
artikel 97 van de Grondwet dat vereist :
Overwegende dat de rechtsvoorganger
van de eisers in zijn tweede voor het hof
van beroep genomen conclusie uiteenzette dat de talrijke stappen die hij had
gedaan om zijn dossier terug te vinden
vruchteloos waren gebleven, dat hij
vreesde dat hij er niet meer in zou slage1~
h.et terug te krijgen en dat hij verplicht
was zijn rechtsvordering voort te zetten
zonder de stukken te ku.nnen overleggeJ.~,
maar betoogde dat het eerste voorwerp
van het inleidend exploot zonder dossier
kon worden beslecht ; dat hij de aanstelling vroeg van een deskundige die zijn
opdracht zou vervullen na inzage te hebben genomen van alle boeken, documenten en stukken van de boekhouding van
de vennootschap « Merilco » en van de
verweerders ;
Overwegencle dat de verweerders tegen
d it verzoek tot expertise aanvoerden dat

het m=ogelijk was claartoe over te gaan,
gelet op het verdwijnen van het grootste
deel van de boekhoudkundige documenten van de vennootschap « Merilco », alsook dat het onmogelijk was na een termijn van 15 jaren de maatschappelijke
activa op ernstige wijze te revalueren;
Overwegende dat door op grand van
deze elementen te verklaren dat het door
de eisers gevraagde deskuncligenonderzoek tha.n s niet kan worden uitgevoerd
daar zij niet voldoende nauwkeurig de
elementen opgeven die aan de desknndige
onderworpen kunnen worden, het arrest
geenszins de bewijskracht van hnn conclusies heeft miskend en genoegzaam de
reclenen heeft opgegeven waarom het
door hen geformuleerde verzoek tot
expertise niet nauwkeurig was;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1315 van het Burgerlijk Wethoek, en 197 van het Kongolees Burgerlijk Wetboek, afgekondigd bij het decreet
van 30 juli 1888 (boek getiteld « Contracten of nit overeenkomst ontstane verbintenissen "),
·
doonlat het bestreden arrest afwijzend
beschikt op de rechtsvordering van de·
eisers die ertoe strekte de eerste twee
verweerders te doen veroordelen tot
schadevergoeding wegens het koersverlies.
veroorzaakt door de foutieve vertraging
waarmee de schuldvordering van de·
rechtsvoorganger van de eisers was betaald, op grond aileen dat het vaststond
dat ten tijde van het ontslag van de
rechtsvoorganger van de eisers de verwerende vennootschap een akkoord had
bekomen, en dat het aldus niet was
bewezen dat de betalingen aan deze·
laatste foutief laattijdig waren geweest,
te1·wijl krachtens de artikelen 13 15 van
het Burgerlijk Wetboek en 197 van het.
Kongolees Burgerlijk W etboek (boek getiteld « Contracten of nit overeenkmnst
ontstane verbintenissen »), van het ogenb lik dat de eisers betoogden, zonder op
dit punt door het arrest te worden tegengesproken, dat de Kongolese wetgeving
de verwerende vennootschap toestond om
de schuldvordering van de rechtsvoorganger van de eisers terug te betalen
overeenkomstig de statuten, en zulks
afgezien van de schuldeisers bij het
akkoorcl, de verweerders moesten bewijzen dat de vertraging in de betaling van
deze schuldvordering niet foutief was,
en tenvijl deze motivering geen passend

-117antwoord is op het middel waarbij de
eisers, in hun tweede voor het hof van
beroep genomen conclusies, deden gelden
dat de schuldvordering van de aftredende
vennoot onmiddellijk opeisbaar werd
overeenkomstig de statuten, afgezien van
de regeling van de schuldeisers bij het
akkoord, dat de raadsman van de verwerende vennootschap op 14 januari 1954
aan de rechtsvoorganger · van de eisers
had laten weten dat zijn kapitaalaandeel
hem overeenkomstig de statuten zou worden terugbetaald, dat ten gevolge van
zijn ontslag de rechtsvoorganger van de
eisers een schuldeiser werd zoals de
anderen met dezelfde rechten als de
anderen, dat geen enkele bepaling van
het Kongolees decreet van 12 december
1925 tot gevolg had de rechten van genoemde rechtsvoorganger af te nemen,
en dat de winsten van de vennootschap
zodanig waren dat ze het mogelijk maakten de termijnen van het akkoord en de
statutaire verplichtingen jegens eiser in
hoger beroep te eerbiedigen :
Overwegende dat het arrest beslist dat
de vergoedingsvordering van de eisers
wegens koersverlies ten gevolge van de
devaluatie van de Kongolese munt niet
gegrond is, « daar het vaststaat dat ten
tijde van het ontslag van wijlen Georges
Courtois de vennootschap « ·M erilco " een
akkoord had bekomen en dat het aldus
niet is bewezen dat de betalingen aan
deze laatste foutief laattijdig zijn geweest >>;
Overwegende dat uit deze grand blijkt
dat het hof van beroep, in strijd met wat
het middel betoogt, heeft gesteld dat de
Kongolese wetgeving de regeling van de
rechten van de aftredende vennoot slechts
toestond na de regeling van de schuldvorderingen van het akkoord ;
Dat het arrest, dat vaststelt dat ten
tijde van het ontslag van wijlen Courtois
de vennootschap « Merilco >> een akkoord
had bekomen, wettelijk heeft kunnen
beslissen dat het niet was bewezen dat
de laattijdige betalingen foutief werden
gedaan;
Overwegende, derhalve, dat het arrest
de conclusies van de eisers voldoende
heeft beantwoord, zonder de regels inzake
. de bewijslast te overtreden ;
Dat het middel op een onjuiste uitlegging van het arrest stew1t en dus feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
30 september 1971. -

1e kamer. -

Vom·zitte1·, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. de Waersegger. - Gelijlclttidende
conclusie, de H . Pa.ul Mahaux, advocaatgeneraal. - Pleitm·s, de HH. Bayart en
Dassesse.

1e KAMER.- 30 september 1971.
1o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING

VAN TAFEL EN BED. HoGER
BEROEP TEGEN EEN VONNIS WAARBIJ EOHTSOHEIDING WORDT TOEGESTAAN.
HOGER BEROEP WORDT
TER KENNIS GEBRAOHT VAN DE GRIFFIER VAN DE REOHTBANK DIE DE BESLISSING HEEFT GEWEZEN. BIJ
ARTIKEL 262, LID 5, VAN RET BURGERLIJK WETBOEK VOORGESOHREVEN VORMEN.
DRA,AGWIJDTE VAN DEZE
BEPALING.
2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED.- 0MZETTING
VA,N DE SOHEIDING VAN TAFEL EN BED
IN EOHTSOHEIDING. - HOGER BEROEP
TEGEN HET VONNIS WAARBIJ DEZE
OMZETTING WORDT UITGESPROKEN. HOGER BEROEP DAT OP STRAFFE VAN
VERVAL BINNEN DE TERMIJN EN IN DE
VORMEN GESTELD BIJ ARTIKEL 262,
LID 5, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK.
TER KENNIS GEBRAOHT WOBDT VAN DE
GRIFFIER VAN DE REOHTBANK DIE DE
BESLISSING HEEFT GEWEZEN.
3° HOGER BEROEP. - BuRGERLIJKE
ZA,KEN.- HoGER BEROEP TEGEN EEN
VONNIS DAT DE SOHEIDING VAN TAFEL
EN BED OMZET IN EOHTSOHEIDING. HOGER BEROEP DAT OP STRAFFE VAN
VERVAL BINNEN DE TERMIJN EN IN
DE VORMEN GESTELD BIJ ARTIKEL 262.
LID 5, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
TER KENNIS GEBRAOHT WORDT VAN DE
GRIFFIER VAN DE REOHTBANK DIE DE
BESLISSING HEEFT GEVI'EZEN.
1° De bepalin;g van Mtilcel 262, lid 5, van
het Btwge1·lijlc W etboelc, aangevuld bij
a1·tilcel 42 . van het lconinlclijlc beslttit
n1·. 300 van 30 maaTt 1936, naa1· lttid
wam·van iede1· hoge1· be1·oep tegen een
vonnis waaTbij echtscheiding wo1·dt toegestaan op st1·afje van ve1·val binnen
acht dagen na de dag waa1·op het be1'0ep
is ingesteld, bij deu1·waa1·deTsexploot te1·
lcennis moet gebmcht wm·den van de
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beslissing heeft gewezen, had een algemene cb·aagwijclte en was niet alleen van
toepassing op de vonnissen waa1·bij echtscheicling wonlt toegestaan als gevolg van
een vonle1·ing tot echtscheicling, maa1· oak
op cle vonnissen die echtscheicling toestaan door omzetting van de scheiding
van tajel en bed (1).
2o en 3° Iede1· hoge1· be1·oep tegen een von-

nis, dat cle scheicling van tajel en bed
omzette ·i n echtscheicling, moest op st1·afje
van ve1·vctl binnen de te1'1nijn en in cle
vonnen gestelcl bij m·tilcel 262, licl 5, van
het B~wge1·lijlc W etboek te1· kennis geb1·acht wonlen van cle griffie1' van cle
1'echtbank clie cle beslissing hacl gewezen (2).
(PIRART,

T.

ARREST

DE

WITTE.)

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 oktober 1970 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schen·ding van de artikelen 262, lid 5 (zoals het
werd gewijzigd bij het koninklijk besluit
:nr. 300 van 30 maart 1936), 307, lid 2
(zoals het werd gewijzigd bij de wet van
8 april 1965), 310, lid 2 (zoals het werd
.gewijzigd bij de wet van 20 juli 1962),
·van het Burgerlijk Wetboek, 49, 860, 861
en 862 van het Gerechtelijk Wetboek,
cloo1·clat bet bestreden arrest, na vast.stelling dat eiseres bij verzoekschrift van
16 april 1970 hoger beroep had ingesteld
en het op 8 mei 1970 bij exploot van
gerechtsdeurwaarder ter kennis van de
griffier had gebracht, het hoger beroep
van eiseres vervallen verldaart in zover
·het tegen het bestreden vom1is als grief
.aanvoert dat het de tussen partijen nit(1) en (2) Men ·raadplege het verslag aan de
Koning v66r het koninklijk besluit nr. 300
·van 30 maart 1966, Pasin., 1936, blz. 225,
kol. 1 en 2.
Artikel 262, lid 5, van het Bmgerlijk Wethoek is vanaf de 15• jlmi 1970 (koninklijk
llesluit van 15 mei 1970, art. 2, 3°) opgeheven
bij artikel 18 van de bepalingen vermeld in
artikel 2 van de wet van 10 oktober 1967
houdende het Gerechtelijk Wetboek en vanaf
·dezelfde datmn (koninklijk besluit van 15 mei
1970, art. 1, 6°) vervangen door artikel 1273
van het Gerechtelijk Wetboek, waarin dezelfde
Tegel is overgenomen.
Artikel1309 van het Gerechtelijk Wetboek,

gesproken scheicling van tafel en bed in .
echtscheiding heeft omgezet, op grond
dat artikel 262, lid 5, van het Burgerlijk
W etboek eveneens van toepassing is op
het hoger beroep tegen vonnissen waarbij
echtscheiding wordt toegestaan door omzetting van een scheiding van tafel en
bed, " dat de invoering van deze bepaling
in het Burgerlijk W etboek hoofdzakelijk
tot doel had te beletten dat echtscheiclingen op de bm·gerlijke stand worden overgeschreven in weerwil van een ingesteld
hoger beroep (zie verslag aan de Koning);
dat ze dus klaarblijkelijk doelt op ieder
hoger beroep tegen « een vonnis waarbij
echtscheicling wordt toegestaan », zoals
de tekst ervan dat trouwens zegt ; dat
men niet inziet waarom, in strijd met deze
tekst, met het door de wetgever nagestreefde doel en met aile logica., cle echtscheiding door omzetting, die zoals aile
andere echtscheidingen aan de overschrijving is onderworpen, niet onder deze
algemene regel zou vallen ; dat het in dit
opzicht van weinig belang is dat de
besproken tekst, ingevoegd in artikel 262
dat voorkomt in het hoofdstuk betreffende de echtscheiding op grond van bepaalde feiten, wordt overgenomen in
artikel 307 onder de bepalingen inzake
echtscheiding die van toepassing zijn op
de scheiding van tafel en bed, maar niet
in artikel 310 onder die welke op de echtscheicling door omzetting van toepassing
zijn, daar de algemeenheid van de bewoordingen ervan het niet nodig maakt
er in dit laatste geval aan te herinneren ;
dat eiseres in hoger beroep ook tevergeefs
aanvoert dat het Gerechtelijk W etboek
in s.r tikel 1309 vermeldt dat de verplichting om het hoger beroep ter kennis te
brengen (artikel 1273) van toepassing is
op de omzetting, om te beweren dat onder
het vorige stelsel, dat het onderhavige
geval beheerst, ze dus niet van toepassing zou geweest zijn ; dat immers uit
niets blijkt dat, zodoende, de wetgever
dat ook de 15• januari 1970 (koninklijk
besluit van 15 mei 1970, art. 1, 9°) is in wnrking getreden, maakt artikel 1273 ·u itdrukkelijk van toepassing op de omzetting van de
scheicling van tafel en bed in echtscheiding.
Uit de voorbereidende werkzaamheden blijkt
dat het Gerechtelijk Wetboek in deze materie
geen nieuwigheicl heeft willen invoeren (zie
het verslag van de verenigde Senaatscommissies, Gedr. st. Senaat, zitt. 1964-1965, m·. 170,
blz. 179,- en het verslag van de Kamercommissie, Geclr. st. Kamer, zitt., 1965-1966,
nr. 59-49, blz. 173 tot 180, inzonderheid
blz. 179).
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willen wijzigen veeleer dan hem te preciseren om een einde te maken aan elke
mogelijkheid tot verkeerde uitlegging
zoals die welke het voorwerp is van de
onderhavige betwisting »,
te1·wijl I 0 artikel 3IO, lid 2, van het
Burgerlijk Wetboek, dat de procedure
van de vordering tot omzetting van de
scheiding van tafel en bed in echtscheiding regelt, artikel 262, lid 5, niet toepasselijk maakt op deze procedure en derhalve niet bepaalt dat het boger beroep
tegen een vonnis waarbij de omzetting
wordt toegestaan, op straffe van verval,
binnen acht dagen na de dag waarop het
beroep is ingesteld ter kennis moet worden gebracht van de griffier van de rechtbank die dit vonnis heeft gewezen (schending van de artikelen 3IO, lid 2, en 262,
lid 5, van bet Burgerlijk Wetboek);
2° artikel 307, lid 2, van bet Burgerlijk
Wetboek, dat de bepalingen van artikel 262 toepasselijk verkla~J.rt, betreld,ing
heeft op de procedure van scheiding van
tafel en bed en niet op de omzetting in
echtscheiding (schending van de artikelen 307, lid ,2, en 262 van h et Burgerlijk
Wetboek); 3° de vervallenverklaringen
strikt uitgelegd en bij de wet bepaald
moeten worden en b et de rechter verbaden is er zelf vast te stollen (schending
van de artikelen 49, 860 tot 862 van· het
Gerechtelijk· Wetboek), zodat het arrest
de in het middel aangeduide bepalingen
heeft geschonden :
Overwegende da.t naar luid van artikel 262 van het Burgerlijk Wetboek, dat
ten d eze van toepassing is, ieder hoger
beroep tegen een vonnis waarbij echtscheiding wordt toegesta.an, op straffe
van verval, binnen acht dagen na de dag
waarop het beroep is ingesteld ter kennis
moet worden gebracht van de griffier van
de rechtbsnk die de bestreden beslissing
heeft gewezen ;
Overwegende dat deze bepaling met
een a lgemene draagwijdte zowel van toepassing is op de vonnissen waarbij echtscheiding wordt toegestaan ingevolge een
rechtsvordering tot echtscheiding als op
die welke echt.scheiding toestaan door
omzet.ting van de sch eiding van t.afel en
bed;
Dat aldus, door, wegens verzuim van
de uitdrukkelijk bij de wet voorgeschreven vorm, de vervallenverklaring van het
boger beroep van eiseres uit te spreken in
zover het gericht is tegen het vonnis
waarbij de echtscheiding van de partijen
wordt toegestaan, het arrest de in .het

middel vermelde wettelijke bepalingen
niet h eeft geschonden ;
Dat dit middel nas.r recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
30 september I97l. - Ie kamer. Voorzitte1·, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H . Bttsin. - Gelijkluidencle concl~tsie ,
de H. Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal. - Pleite1·, de H. Houtekier .
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30 september 1971.

I 0 VERZEKERINGEN. -

LANDVERZEKERINGEN. VERSCHULDIGD ZIJN
VAN DE VERZEKERINGSPREllliE EN OPEISBAARHEID VAN DEZE PREMIE. 0NDERSCHEIDEN BEGRIPPEN.

,2° BEWIJS. -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. BuRGERLIJKE ZAKEN. VERZEKERINGSOVEREENKOMST. UITLEGGING
DOOR DE RECHTER VAN EEN BEPALING
VAN DE OVEREENKOMST DIE STEUNT OP
EEN VERWARRING TUSSEN RET VERSCHULDIGD-ZIJN VAN DE PREMIE EN DE
OPEISBAARHEID ERVAN. MISKENNING VAN
DE BEWIJSKRACHT VAN DIT
I
STUK.

I 0 H et ve1·schuldigd-zijn van een ve?·zeke-

?'ingspremie en de opeisbaa1·heid van
deze p1·emie zijn twee onde1·scheiden
beg1·ippen (I). (Wet van II ju.ni I874,
art. I.)
2° De bewijsk?·acht van een ve?·zeke?·ingsove?·eenlcomst w01·dt miskend doo1· de uitlegging die de ?'echte?· geeft van een
bepaling van deze overeenkomst die
steunt op een ve?·wa?Ting tttssen het ve?·schtddigd-zijn van de premie en de opeis-

(1) De ondeelbaarheid van een verzekeringspremie sluit niet uit dat een deel ervan a ileen
op de vastgestelde dag verschuldigd is (men
raadplege MoNETTE, DE VILLE en ANDRE,
T1·aite des assu1·ances te?·?·estus, d. I, nrs. 128,
131 en v lg. , ; Brussel, 28 januari 1948 (Pas.,
1948, II, 52); Gent, 3 november 1965 (ibid.,
1966, II, 257).

-120bam·heicl e1·van (1). (B ."\V., art. 1319,
1320 en 1322.)
(DETOURNAY, T. NAAl\'lLOZE VENNOOTSCHAP «DE BELGISCHE BIJSTAND
ARREST

».)

(ve?'taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 oktober 1970 door het Hof
van b eroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1135, 1168,
1180, 1181, 1185, 1186, 1319, inzonderheid lid 1, 1320 en 1322 van h et Burgerlijk
Wetboek,
doonlat verweerster eiser' haar verzekerde, had gedagvaard tot terugbetaling
van de vergoedingen die zij als verzekeraar- arb eidsongevallen had betaald voor
drie in 1964 en 1965 overkomen ongevallen, onder voorwendsel dat de aanvullende premies van 1964 en 1965 waarvoor
de kwitanties van 20 april 1966 waren
opgemaakt, niet bin.nen de door de verzeke.~ingsovereenkomst voorgeschreven terTiliJn waren betaald, en het arrest, om de
rechtsv~rdering in te willigen, erop wijst
« dat mt de bepalmgen van de tussen
partij en gesloten overeenkomst blijkt dat
de waarborg met op het ogenblik van de
ongevallen geschorst was zoals eiser in
boger beroep dat b etoogt, maar vanaf de
vervaldag van de jaarlijtrs en vooraf te
betalen premie, en zonder dat er reke11ing
·moet worden gehouden 1net de omstandigheid dat in feite h et definitieve bedrag
ervan pas kon worden vastgesteld op het
emde van h et dienstjaar; dat ellm premie
dus moest worden beschouwd als zijnde
m haar &eheel verschuldigd op 1 januari
van elk Jaar waarvoor h et bedrag ervan
werd gevorderd ; dat, daar eiser in hager
beroep maar steeds zijn verplichtingen
niet was nagekomen, de waarborg met
terugwerkende kracht tot de vervaldag
van 1 januari 1964 werd geschorst overeen!':omstig de bepalingen van de verze1mrmgsovereenkomst ... ; ... dat krachtens
artikel 13 van de algemene voorwaarden
gedaag~e ii?- hager beroep onbetwistba.ar
gerechtigd IS de b edr agen te vorderen die
ze tot regelin~ van de drie 1itigieuze ongevallen h ad mtgegeven, daar zij op grand

(1) Vgl. cass., 20 september 1963 (Bttll.
en PAsrc. , 1964, I, 68) en 15 december 1967
{A1·r. cass., 1968, blz. 549).

van de ·terugwerkende kracht waarvan
sprake in artikel 8 van gen oemde alge·mene voorwaarden, juridisch niet gehouden was tot de uitkeringen waarvan zij
terugbetaling vordert »,
te1·wijl eiser geenszins h eeft betoogd
dat de waarborg op het ogenblik van de
ongevallen geschorst was en hij integencleel in zijn conclusie h eeft cloen gelden
~' dat dezepremie in twee delen gesplitst
IS, zodat luenut moet worden afgeleid dat
ze noodzakelijk twee vervalclagen moet
hebben die elk betrekking h ebben op het
ogenblik dat een van de twee bestanddelen waaruit ze bestaat b etaalbaar is ·
dat, nu h et eerste deel van de premie~
t elkens op de bepaalde vervaldag in 1964
en 1965 betaald werd, een schorsing met
terugwerkende kracht voor bet tweede
deel van deze premies slechts denkbaar is
vanaf de dag clat h et bedrag ervan ter
kem1is. van de verzekerde werd gebracht »,
waarmt volgt dat het arrest de bewijskracht van ger1oemde conclusie miskent
(schendi11g van de artikelen 1319, lid 1,
1320 en 1322 van het Bmgerlijk Wethoek);
tenvijl, naar luid van artikel 7 van de
algemene voorwaarden van de gemeenschappelijke verzekering tegen arbeidsOJlgevallen, op 17 augustus 1961 door
partije1~ gesloten, « de premie, haalbaar
ten hmze van de verzekerde, b er ekend
wordt en verschuldigd is : I-o i11dien de
premie herzienbaar is : vooraf en voorlopig op h et benaderend cijfer van de door
verzekerde aangegeven wedden en lonen ·
deze premie p as op het einde van ied e{·
jaar definitief vastgesteld wordt vol<Yens
het juiste bedrag der lonen, wedden,
extra-toelagen, enz. aan h et personeel
door de verzekerde betaald die zich ertoe
verbindt deze lonen enjof wedden aan de
maatschappij op te geven biimen de
veertien dagen volgend op het einde van
elk verzekeringsjaar », en naar luid van
artikel 8 van genoemde voorwaarden
«in ~~val van niet-betaling van de premi~
of hiJ gebreke van aangifte der lonen,
wedden of werkdagen binnen de tijd
vastgesteld door vorig artikel, en acht
da:gen na verzending door de maatschapPIJ van een aangetekende brief naar de
laatst opgegeven woonplaats, de waarborg van de niaatschappij ten opzichte
van de ve~·zekerde geschorst zal zijn bij
het verstnJken van d eze termijn en zulks
vanaf de vervaldag van de premie of
vanaf de voor de loonaangifte vastgestelde datum » ; die bepa lingen impliceren
dat de schorsing wegens niet-betaling van
de aanvullende premie, ten opzichte van
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een verzekerde die de loonaangifte heeft
gedaan, niet kan terugwerken tot v66r
de datum w,a arop deze premie vervallen en haalbaar is, na door de verzekeraar te zijn vastgesteld, waaruit volgt dat
het arrest de bewijskracht van de hierboven overgenomen vermeldingen van
de verzekeringsovereenkomst miskent
(schending van de artikelen 1319, lid 1,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
en te1·wijl, door te zeggen dat elke premie moest worden beschouwd als zijnde
in haar geheel verschuldigd op 1 januari
van elk jaar waarvoor het bedrag ervan
werd gevorderd, de rechter twee jtiTidisch
afzonderlijke begrippen verwart, namelijk dat van h et bestaan en dat van de
opeisbaarheid van de schuld die de verzekerde onder opschortende voorwaarde
of opschortende termijn heeft aangegaan
(schending van de artikelen H34, 1135,
1168, 1180, 1181, 1185 en 1186 van het
Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat u,it het arrest blijkt
dat de verzekeringsovereenkomst tussen
de partijen in artikel 7 bepaalt dat de
jaarlijkse premie, haalbaar ten huize van
de verzekerde, uit twee bestanddelen
bestaat : het eerste, dat voorlopig is,
verschuldigd op 1 januari van elk jaar
en berekend op een waarschijnlijk gemiddelde van de wedden en lonen van het
personeel van eiser, het tweede, dat definitief is, op het einde van het jaar vastgesteld op het juiste bedrag van deze
bezoldigingen zoa.ls ze door de verzekerde
worden opgegeven binnen de veertien
dagen die op elk verzekeringsjaar volgen;
Overwegende dat artikel 8 van de polis
bepaalt dat in geval van niet-betaling
van de premie of bij gebreke van aangifte
der lonen, wedden of werkdagen binnen de tijd vastgesteld door vorig artikel,
de waarborg ten opzichte van de verzekerde geschorst zal zijn bij .het verstrijken
van deze termijn, acht dagen na de verzending van een aangetekende brief, en
zulks vanaf de vervaldag van de premie
of vanaf de voor de loonaangifte vastgestelde datmn ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de voorlopige premies van 1964 en
1965 werden betaald maar dat de aanvullende premies van deze zelfde jaren,
waarvoor de kwitanties van 20 april 1966
werden opgemaakt, niettegenstaande een
regelmatige ingebrekestelling door verweerster, niet betaald werden;
Overwegende dat het hof van beroep
beslist dat de waarborg geschorst was
" vanaf de vervaldag v~;J,n de jaarlijks en

vooraf te betalen premie, en zon.der dat
er rekening moet worden gehouden met
de omstandigheid dat in feite het definitieve bedrag ervan pas kon worden
vastgesteld op het einde van het dienstjaar; dat elke premie dus moest worden
beschouwd als zijnde in haar geheel verschuldigd op 1 januari van elk jaa,r waarvoor het bedrag ervan werd gevorderd » ;
Overwegende dat deze uitlegging berust op een verwarring tussen het verschuldigd zijn van de premie en de opeisbaarheid ervan ;
Dat zo artikel 7 doelt op de « verschuldigde » premie, dat wil zeggen het verschuldigd zijn van deze premie, het
bepaalt dat genoemde premie haalbaar is,
wat de vaststelling van het bedrag ervan
impliceert, terwijl artikel 8 doelt op « de
vervaldag van de premie », dat wil zeggen
de datmn waarop deze premie opeisbaar
is;
Overwegende dat door te bepalen dat
in geval van niet-betaling van de premie
de waarborg van de verzekeraar geschorst
zal zijn vanaf « de vervaldag » van de
premie, artikel 8 niet alleen doelt op de
vervaldag van de voorlopige premie die
in het begin van het jaar wordt bepaald
1naar ook op de vervaldag van de aanvullende premie die definitief wordt vastgesteld op h et einde van elk jaar ;
Dat de schorsing van de waarborg de
sanctie vormt voor het niet-nakomen
door verzekerde van zijn verplichtingen
en een dergelijke tekortkoming dus niet
denkbaar is zolang de definitieve premie,
welke de verzekeraar niet heeft vastgesteld, niet opeisbaar is ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat hierover door de feitenrechter wordt beslist; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
30 september 1971. 1e kamer.
Voo1·zitte1· en Vm·slaggeve1·, de H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.Gelijkl~tidende conclttsie,
de H. Paul
Mahaux, eerste advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Fally en Simont.
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Over het middel afgeleid uit de sch errding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek en 774 van het
Gerechtelijk vVetboek,
doo1·dat het bestreden arrest de vordering van eiseres, strekkende tot veroordeling van de verweerders tot de kontraktueel bepaalde boete voor vertraging
in de werken, ongegrond heeft verklaard,
om de reden dat bij de uitvoering belangrijke wijzigingen werden aangebracht
door onttrekking en bijvoeging van werken en leveringen, dat dienvolgens moet
aanvaard worden dat de partijen akkoord
gingen om de aanvankelijk bepaalde voltooiingsdatum ter zijde te laten, dat de
briefwisseling tussen partijen zulks uitwijst, dat, blijkens een brief van eiseres
van 8 oktober 1961, op een bijeenkomst
die een paar dagen vroeger gebeurde een

datum werd vastgesteld om de werken
te doen doorgang vinden, dat eiseres
namelijk in die brief a.androng op een
snelle vooruitgang volgens de tijdens die
bijeenkomst bepaalde datum, dat die
datum nergens nauwkeurig bepaald
wordt, dat de architect aan:lrong op
spoedige uitvoering van de werken doch
van geen vertraging gewaagde, dat eiseres
zelf stelt dat de vertraging slechts tot
1 mei 1962 duurde, dat zowel v66r als
na die datum werd aangedrongen op voltooiing van de werken doch geen ingebrekestelling tot betaling van boete wegens
vertraging aan de aannemers werd aan gezegd, en het arrest dienvolgens eiseres
veroordeelt tot het betalen ten provisionele titel van een som van 400.000 fr.,
tm·wijl, ee1·ste onde1·deel, in hun conclusie
voor het hof van beroep de verweerders
zich ermede akkoord verldaarden dat aan
de deskundige de opdracht zou worden
gegeven na te gaan of in het licht van
de gewijzigde opdracht en ander e omstandigheden, vertraging van de werken
aan de verweerders te wijten was, zo ja,
hoeveel, en in dat geval de schade van
eiseres te ramen,
terwijl Cle verweerders in gezegde conclusie niet stelden dat men in de toenmalige stand van de zaak tot de ongegrondheid van de vordering van eiseres
wegens vertraging kon besluiten hetzij
om reden van de wijziging in de opdracht
van de aannemers, hetzij om reden van
een verzaking aan de eerst bepaalde
datum van beeindiging, hetzij om reden
van het vaststellen van een nieuwe
datum, hetzij om de reden dat de eisers
geen ingebrekestelling aan de aannemers
hadden aangezegd,
terwijl dienvolgens het arrest voormelde vordering van de eisers verwerpt
op een exceptie welke door de verweerders
niet werd ingeroepen, en zulks zonder de
heropening van de debatten te bevelen,
hetgeen een schending uitmaakt van artikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek en
een miskenning van de bewijsk.racht
welke door de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Bu.rgerlijk Wetboek aan de conclusie van de verweerders gehecht wordt ;
tweede ondm·deel, het arrest terecht constateert dat op 19 juli 1960 een aannemingsovereenkomst tussen de partijen
werd aangegaan waarbij bedongen werd

(1) Zie Gedr. st., Senaat, zitting 1964-1965,
Verslag nr. 170 van 9 maart 1965 van de
Heer De Baeck, blz. 133; kamer van Volksvertegenwoordigers, gewone zitting 1.9 66-

1967, Verslag nr. 59.49 van de Heer Hermans,
blz. 127. Men zie ook R. PHILIPS, « Le juge
dans !'action judiciaire ;,, in Annales de d1·oit,
1968, blz. 348 en vlg., nrs. 54 en vlg.
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VONNISSEN
EN
ARRESTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. GERECHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 774, LID 2.
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER
DE HEROPENING VAN DE DEBATTEN TE
BEVELEN ALVORENS DE VORDERING AF
TE WIJZEN OP GROND VAN EEN EXCEPTIE DIE DE PARTIJEN VOOR HEM NIET
HADDEN INGEROEPEN.- EXCEPTIE.BE GRIP.

De 1·echte1· is ve1plicht de he1·opening van
de debatten te bevelen wannee1· hij een
vo1·dm·ing geheel of gedeeltelijk afwijst
op g?"Ond van een exceptie die de pw"tijen
voo1· hem niet hadden inge1·oepen, met
name van een exceptie van onbevoegdheid, nietigheid, ve1ja1·ing, ve1·val of nietontvankelijlcheid, maa1· niet wannee1· hij
op feitelijke omstandigheden steunt die
aan zijn beo01·deling zijn onde1·wo1·pen (1). (G.W., art. 774, lid 2.)
( CAMBIER EN BEKAERT,
T. P. VAN BURM EN M. VAN BURM.)
ARREST.
RET HOF ; Gelet op h et bestreden
arrest, op 29 jlmi 1970 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;

-123dat de werken zouden uitgevoerd worden
onder m eer volgens bestek, op 15 april
1960 door architect Thea Martens opgemaakt, en dat de boete voor vertraging
1.000 frank per dag zou bedragen,
terwijl gezegd bestek in zijn artikel 24
bepaalt dat de voor vertraging bepaalde
afhouding zou gebeuren zonder verdere
in-morastelling.
terwijl dienvolgens, door de vordering
van eiseres wegens gebrek aan ingebrekestelling ongegrond te verklaren, het
arrest de bindende kracht miskent welke
door de artikelen 1134 en 1135 van het
Burgerlijk W etboek aan voormelde overeenkomst en bestek worclt gehecht a lsook
de bewijskracht welke door de artikelen 1319, 1320 en 1322 van h et Burgerlijk
W etboek aan gezegde akten wordt toegekend;
de1·de onde1·deel, de motivering van het
arrest onduidelijk is daar zij niet mogelijk
maakt te weten welke, volgens de r echters, de bedingen zijn die de partijen
zouden hebben verzaakt, welke de bedingen zijn die in stand werden gehouden,
en welke nieuwe bedingen aanvaard werd en,
en terwijl deze onduidelijkheid in de
motivering gelijkstaat met een gebrek aan
de door artikel 97 van de Grondwet vereiste motivering :
vVat h et eerste en h et derde onderdeel
betreft:
Overwegende dat bet a rrest de tegenvordering van de eisers tot betaling van
een bij overeenkomst vastgestelde boete
wegens vertraging in de werken verwerpt
op grand van feitelijke omstandigheden
welke door de verweerders ingeroepen
waren en waaruit het duidelijk afleidt,
enerzijds, dat de partijen akkoord gingen
om de aanvankelijke voltooiingsdatum
buiten beschouwing te laten en, anderzijds, dat nergens een nieuwe datum
vastgesteld werd en er alleszins geen
vertraging is geweest ;
Overwegende dat de rechter aldus die
vordering afwijst op grand van een verweermiddel betreffende de gegrondheid
zelf ervan, doch geenszins op grand van
een exceptie van onbevoegdheid, nietigh eid, verjaring, uitsluiting, onontvankelijkheid of enig andere exceptie in de zin
van artikel 774 van h et Gerechtelijk Wethoek;
D at hij derhalve niet verplicht was de
heropening van de debatten t e bevelen
zelfs indien de p artij en bedoeld verweermiddel voor h em niet hadden ingeroepen ;
D at het eerste onderdeel niet kan aan-

genomen worden en het derde onderdeel
feitelijke grondslag mist ;
W at h et tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het a rrest op grond
van de in het antwoord op h et eerste en
h et derde onderdeel aangeh aalde redenen,
zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het tweede onderdeel, dat tegen
een overtollige reden van h et arrest is
gericht, niet ontvankelijk is bij gebrek
aan belang;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
1 oktober 1971. - 1e kamer.- Voo1·zitte1· , Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende conclttsie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. Bayart en Philips.
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VERZEKERINGEN.
VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE liWTORRIJTUIGEN. ExcEPTIES
DIE DOOR DE VERZEKERAAR AAN DE
BENADEELDE KUNNEN WORDEN TEGENGEWORPEN. BEGRIP.

De excepties voo1·tspruitend ttit ·de ve1·zek e1'ingsovereenkomst die, naa1· luid von
a1·tilcel 11 van de wet van 1 jttli 1956
bet1·efjende de ve1·plichte aanspmlcelijlcheidsve1'Zeke1·ing inzalce moto1'1'ijtttigen,
doo1· de ve1·zelcema1· aan de benadeelde
niet Jcunnen w01·den tegengewo1pen, zijn
de excepties die de ve1·zekemm· Jean g1·onden op een bestaande ove1·eenkornst om
ontslagen te w01·den van z1:jn ve1plichtingen jegens de ve1·zelce1·ingnemm· en niet
die wellce het bestaan zelf van de ove1·eenlcomst, haar dmagwijdte en de delclcing '
van het 1·isico bet1·efjen (1).
(MOMMEN, T. NA,AMLOZE VENNOOTSCHA,P
« DE VADERLANDSE ».)
ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(i) Cass., 9 november 1970 (A1'1'. cass., 1971,
blz. 227) en de in noot 2 vermelde verwijzingen.
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arrest, op 9 februari 1970 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het middel afgeleid uit de schendin.g van de artikelen 1, 2, 3, 4, 6, ll
en 13 van de wet van 1 juli 1956 op de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, 1 van de wet van
ll juni 1874 op de verzekeriJ1gen in het
algemeen en vormend titel X van hoek I
van het Wetboek van koophandel, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,

doonlat het bestreden arrest de vordering tot betaling van schadevergoeding
van eiseres verwerpt om de reden dat
« de enige vraag die zich ter zake stelt is of
appellants (than.s verweerster) waarborg
verschuldigd was aan haar verzekeringsnemer, de genaamde Vanstraelen, door
wiens schuld de echtgenoot van ge'intimeerde, thal1S eiseres, Vandebeek Antonius, naar aanleiding van een verkeersongeval, werd gedood ; dat meer bepaald
client te worden nagegaan of de wagen,
alsdan door voormelde V anstraelen bestuurd, gedekt was door de termen van
eel1 door hem onderschreven verzekeringsovereenkomst waarin de volgende,
aan betwisting onderworpen bijzondere
clausule voorkmnt : « de verzekeringsnemer verldaart het beroep van garagehouder, hersteller of verkoper van motorrijtuigen uit te oefel1en en houder te zijn
van de speciale nmnmerplaat 329 K 2. De
verzekering zal gelden voor alle motorrijtuigen met een maximale cylinderinhoud van 3200 cc die in het verkeer
gebracht worden terwijl zij van de bedoelde nmnmerplaat zijl1 voorzien " ; dat
na het ongeval door de verbalisanten
vastgesteld werd dat op de verongelukte
wagen, zowel van voren als van achter,
nmmnerplaten 329 K 2 bevestigd waren,
maar dat beide platen reprodukties waren, terwijl de originele platen aldus niet
aanwezig waren ; dat wanneer tussen de
contracterende p;otrtijen overeengekomen
werd dat het bestaan van de verzekering
onderworpen was aan de aanwezigheid
op de gebruikte wagen van de « speciale
nmmnerplaat " waarvan de verzekeringsnemer de " houder " was, zonder enige
twijfel werd bedoeld dat de authentieke
regeringsplaat op bedoelde wagen diende
aangebracht te worden, zodat, door enkel
" duplikata >> daarvan te bezigen, welke
ad libit~tm kmmen. vermenigvuldigd worden en aldus de verzekeraar alle waarborgen tegen misbruik ontnemen, Vanstraelen derwijze gehandeld heeft dat hij
alle recht op deklcing heeft verbeurd ,,

te1·wijl 1° de bij het ongeval door de
verzekeringsnemer Vanstraelen bestuurde
auto voorzien was van de nmnmerplaat
329 K 2 zoals door de polis vereist en de
exceptie, het verval of de nietigheid die
zou voortspruiten uit het feit dat de verzekeringsnemer en bestuurder V anstraelen niet de authentieke regeringsplaat
329 K 2 gebruikt had, niet aan eiseres kan
tegengesteld worden (schending van de
artikelen 1, 2, 3, 4, 6, ll, 13 van de wet
van 1 juli 1956);
2° de betwiste polisclausule het bestaan van de verzekering niet onderwerpt aan bet vereiste dat de door
de verzekeringsnemer bestum·de wagen
zou voorzien zijn van de authentieke
regeringsplaat 329 K 2 maar integendeel
een clausrile is waarvan. de niet-naleving
de waarborg van de polis doet ophouden
en het feit dat er van gewone munmerplaten misbruik kan gemaakt worden aan
het bestaan van het verzekeringscontract
niets afdoet (schending van de artikelen 1
van de wet van ll juni 1874, 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en
ll van de wet van 1 juli 1956);
3° het arrest niet antwoordt op de regelmatig door eiseres genomen conclusie
waarin deze staande hield dat " de opwerping van appellants (thans verweerster), dat de contracterencle partijen aan de aanwezigheid van de
nmnmerplaat 329 K 2 op het verzekerde
voertuig een bijzonclere waarde en betekenis zouden hebben gehecht uit niets
blijkt ; dat het voertuig trouwens van
die nmmnerplaten voorzien was terwijl nergens gestipuleerd wordt clat het
diende voorzien te zijn van de oorspronkelijke nmmnerplaat ; dat de opwerping
van appellante dat tegelijkertijd twee
voertuigen in het verkeer zouden k=en
gebracht worden, door niets bewezen is;
dat immers niet aileen de nummerplaten
329 K 2 op het gebruikte voertuig werden
aangebracht, maar ook het fiscaal kente ken en dat het hypothetische tweede
gelijktijdige voertuig dan zonder fiscaal
kenteken zou hebben gereden en dan door
een derde zou bestuurd geweest zijl1, wat
dan zou vallen onder de bepaling van
artikel ll yan de bijzondere voorwaarden, enkel het laatste voertuig uitgesloten zijnde en de waarborg beperkt zijnde tot het door de verzekeringsnemer bestuurde voertuig; dat dan ook de opwerpil1g van appellant, dat het principe
van l1iet-verzekering van een voertuig
wegens het niet mededelen aap. de maatschappij van de kenmerken van het
nieuwe voertuig van toepassing dient
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gesteld te worden op een voertuig dat
de kenmerken, eigen aan de waarborg,
namelijk in casu de regeringsplaat, niet
bezit, ten deze niet dienend is ; dat de
regeringsplaat ter zake zeker geen kenmark is van het nieuw voertuig, dat
trouwens de kenmerken van het voertuig
in de geest van de overeenkomst niet eens
·dienden medegedeeld te worden, meer
nog dat overeenkomstig artikel 3-3 de
verzekering zich eveneens zou uitstrekken
tot voertuigen met andere nummerplaten, vermits aldaar bepaald wordt dat de
maatschappij voor iedere aangegeven bij·zondere nummerplaat een verzekeringsbewijs zou afleveren, zoals bepaald bij
artikel 11 van de algemene voorwaarden,
hetwelk bepaalt dat zodra de dekking
van het contract voor de verzekeringsnemer verworven is, er door de maatschappij een verzekeringsbewijs wordt
afgeleverd gelijkvormig het reglementair
model " (schending van artikel 97 van de
·Grondwet) :
Overwegende dat het arrest zijn beslissing niet steunt op een tegen eiseres
opgeworpen exceptie, verval of nietigheid, maar op de afwezigheid zelf van
verzekering ;
Dat het arrest erop wijst, eensdeels,
dat het bestaan van de verzekering onderworpen was aan de aanwezigheid op de
gebruikte wagen van de speciale nummerp laat waarvan de verzekeringsnemer de
houder was en, anderdeels, dat de partijen hiermede de authentieke regeringsplaat hebben beoogd;
Dat die uitlegging van de verzekeringspolis niet met de termen ervan onverenigbaar is en tevens een passend antwoord
·Op de conclusie van eiseres uitmaakt ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
1 oktober 1971.- 1e kamer.- Voo1·.zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, Ridder de Schaetzen. - Gelijkhtidende con.clusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. Houtekier en Struye.
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~1o BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
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BURGERLIJKE ZAKEN. -

BEWIJS -

KRACHT VAN DE .AKTEN. UITLEGGING
VAN EEN BEPALING VAN EEN .AKTE
DOOR DE RECHTER IN HET LICHT VAN
ANDERE BEPALINGEN VAN DEZELFDE
.AKTE . NAGAAN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE OPZET VAN DE P ARTIJEN.
UITLEGGING STROOKT MET DE GE ZAMENLIJKE BEPALINGEN . GEEN
l\USKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT .

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. GERECHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 774, LID 2.
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER
DE HEROPENING VAN DE DEBATTEN TE
BEVELEN. VOORWAARDEN.

1° De bewijskmcht van een akte wo1·dt niet
miskend doo1· de 1·echte1· die een bepaling
van deze alcte uitlegt ·in het licht van
ande1·e bepalingen en do01· het opsporen
van het gemeenschappelijlc opzet van de
partijen, van het ogenblik dat deze uitlegging st1·ookt met de gezamenlijke bewoordingen van deze bepalingen (1).
(B.W., art. 1156, 1161, 1319, 1320 en
1322.)
2° De 1·echte1· is slechts ve1·plicht de he?·opening van· de de batten te bevelen wannee1·
hij een v01·de1·ing geheel of gedeeltelijk
ajwijst, op grond van een exceptie die
de pa1·tijen voor hem niet hadden inge1·oepen (2) . (G.W., art. 774, lid 2.)
(MEERT, T. LELEUX EN WIETHAUS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 juni 1970 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1130, 1319, 1320, 1322, 1341 ,
1353 en 1598 van het Burgerlijk Wethoek,
doo1·dat het bestreden arrest beslist dat
in artikel 5 van de op 11 oktober 1961
tussen partijen gesloten overeenkomst
bedongen werd dat de verweerders bepaalde flats zouden verkrijgen tegen de
kostprijs, dat er geen prijs bepaald werd
om de reden dat het om geen echte ver(1) Cass., 8 september 1966 (Ar1·. cass., 1967,
biz. 29); raadpl. cass., 24 november en
7 december 1967 (ibid., 1968, blz. 429 en 505).
(2) Zie het arrest van dezelfde .;Lag, supm,
biz. 122.
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koop ging, dat, indien men aan de overeenkomst enig gevolg wilde geven, men
moest aannemeJl dat de partijeJl geen
echte verkoop van de fiats aan de verweerders haddeJl bedoeld, dat namelijk
de overdrachtovereenkomst zeer vroeg
zou worden verleden, zodra het plaJl af
was, zodat de vennootschap waarvoor
eiser zich had sterk gemaakt en/of eiser
enerzijds en de verweerders anderzijds
niet in een verhouding van verkoperskopers zouden komen te staan, doch omzeggens volledig als bouwheren tegenover
de aannemer zouden optreden, dat op
het ogenblik van de zogenaamde verkoop
mnzeggens nog niets geconstrueerd zou
zijn, doch hoogstens enkele gemeenschappelijke delen, dat deze zienswijze stem1.
vond in het beding luidens hetwellc bepaalde fiats aan eiser voorbehouden
waren, dat de partijen, mede om fiskale
redenen, de bedingen ingewikkeld hadden
opgesteld, doch dat wat ze werkelijk gewild hadden vrij eenvoudig was, dat de
verweerders eigenaars waren van de
grond van het lot 2 naar verhouding res pektievelijk van een en vier fiats, en
daarvoor niets hoefden uit te geven, dat
de verweerders er als medeeigenaars mede
ingestemd haclden dat de andere medeeigenaar, namelijk de Jlaamloze vennootschap, een overeenkmnst zou tre:ffen 1net
de aannemer en de opbouw zou beginnen
van een fiatgebouw, dat zodra als mogelijk bepaalde fiats zogezegd op plan verkocht zouden worden, dat deze overeenkomst zich praktisch uitsluitend ontleedde als een aannemersoverdracht waardoor de beweerde kopers tegenover de
aannemer als bouwheren kwamen te
staan, dat het gebrek aan prijsbepaling
bewees dat de partijen bedoeld hadden
dat de verweerders ·in de aannenlingsovereenkomst zouden bijdragen voor htm
evenredig deel, en dat dienvolgens niet de
veilwaarde maar de kostprijs van de
appartementen in aanmerking diende te
komen, en doordat het arrest tevens aanvaardt dat het onderaan voormelde akte
bijgevoegd heeling de wil van de partijen
uitdrukte, namelijk het beding luidens
hetwelk de prijs voor het verwerven van
de fraktie van de grond voor het in artikel 5 van het kontrakt bedoelde lot 2,
waarvan de verweerders eigenaars zouden
worden, geregeld zou worden zoals bepaald in artikel 4 van het kontrakt,

tenvijl, eeTste oncle1·cleel, in tegenstrij d
met wat het arrest beslist, voormelde
akte van II oktober 1961 in haar artikel5
geenszins bepaalt dat de verweerders
eigenaars waren van bepaalde op het

lot 2 te bouwen fiats, dat zij als bouwheren zouden optreden en dat zij aan
eiser of aan de in de akte bedoelde naamloze vennootschap afstand van het aannenlingscontract hadden gedaan maar
integendeel uitdrukkelijk bepaalt dat de
partijen, onder de vonn van een sterlunaking, bedongen dat gezegde vennootschap
de fiats zou doen bouwen en dus als.
bouwheer zou optreden, en dat de vennootschap dan die fiats aan de verweerders zou verkopen, zodat het arrest de
bewijskracht miskent welke door de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Bmgerlijk Vvetboek aa.Jl gezegde alcte
van II oktober 1961 wordt gehecht;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel tegen het
arrest aanvoert dat het de tussen partijen
op II oktober 1961 gesloten overeenkomst, in strijd met de bewoordingen van ·
artikel 5 ervan, niet heeft beschouwd als
een echte verkoop aan de verweerders
van fiats op plan volgens de handelsprijs ;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat de verweerders eigenaars werden van
een evenredig deel van de · grond, dat
op het ogenblik van de overeeJlkomst
bijna niets gebouwd was, dat bepaalde
appartmnenten aan eiser " gereserveerd »·
werden en dat geen prijs werd vastgesteld, om daaruit af te leiden dat, opdat
de overeenkomst enig gevolg zou hebben,.
de bedoeling van de partijen moet zijn
geweest, niet dat zij in een verhouding·
van verkopers-kopers zouden staan, doch
veeleer als bouwheren tegenover de aannemers zouden optreden ;
Dat het arrest aldus bedoeld artikel 5·
uitlegt door de andere bedingen van de
overeenkomst en in de zin die uit de·
gehele akte voortvloeit ;
Dat het de bewijskracht ervan niet
miskent;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,.
774,1042, II38 van het Gerechtelijk Wet- ·
hoek, en van de rechten van de verdedi-ging,
cloo1·clat het bestreden arrest beslist dat.
voor de voor de verweerders bestemde
fiats niet de handelsprijs maar de kostprijs in aanmerking kwam, en deze beslissing laat stetmen op een zogenaamde ·
afstand van het aannelllingscontract,
zulks wanneer de verweerders noch in.
hun inleidende dagvaarding, noch in hun.
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l1adden ingeroepen, en zelfs het bestaan
ervan haclden betwist, en zulks zonder
dat voorafgaandelijk een heropening van
.de debatten was bevolen,
te1·wijl het arrest zodoende de bewijs1rracht miskent welke door voormelde
.artikelen van het Burgerlijk W etboek aan
:gezegde inleidende dagvaarding en con·Clusie wordt gehecht,
tenvijl het arrest aldus uitspraak doet
·over wat niet gevraagd werd, hetgeen
1uidens artikel 1138 van het Gerechtelijk
W etboek aanleiding geeft tot cassatie ;
en tm·wijl, door van ambtswege ten
g unste van de verweerders een middel af
te leiden uit een zogenaamde aamlemersoverdracht zonder voorafgaandelijk een
heropening van de debatten te bevelen,
het arrest de artikelen 774 en 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek en de rechten
van de verdediging schendt :

nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. Bayart en Struye.

2e
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4 oktober 1971.

1o

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BESLISSING DIE DE FEITELIJKE GEGE VENS WA.A,ROP ZIJ IS GEGROND NA.UWKEURIG VERMELDT.- BESLISSING DIE
ALDUS A.NTWOORDT OP DE CONCLUSIE
WA.A.RIN VERSCHILLENDE OF STRIJDIGE
FEITELIJKE GEGEVENS WORDEN UITEENGEZET. REGELi\iATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

2°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- MIDDEL WA.A.RIN FElTEN EN
RECHT VERMENGD ZIJN. NIET-ONTV A,NKELIJKHEID.

Overwegende dat de rechtsvordering
van de verweerders ertoe str ekte schadevergoeding te bekomen wegens de tekort- 3° VOORZIENING IN CASSATIE. lwmingen van eiser aan zijn verplichtinTERMIJN. STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISgen, zoals bepaald in de overeenkomst
SING DIE GEEN UITSPRA.AK DOET OVER
van 11 oktober 1961;
Overwegende dat het middel niet aanEEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL EN ZICH
ERTOE BEPERKT EEN VOORLOPIGE VERvoert dat het arrest aan die overeenkomst
niet de gevolgen zou h ebben toegekend
GOEDING TOE TE KENNEN EN EEN
ONDERZOEKSMA,ATREGEL TE BEVELEN.
welke zij, volgens de uitlegging die h et
VOORZIENING VOOR DE EINDBESLIS-ervan geeft, wettig tussen de partijen
heeft;
SING. NIET-ONTVA.NKELIJKHEID.
Dat het arrest derhalve de bewijskracht van de inleidende dagvaarding en 1° Regelmatig gemotiveerd is de beslissing
van de conclusie van de verweerders niet ·
die de jeitelijke gegevens, waa1·op zij is
miskent;
geg1·ond, nauwlceu1·ig ve1"meldt en ald~ts
Dat het evenmin uitspraak doet over
antwoo1·dt op de conclusie waa1·in ve?·niet gevorderde zaken ;
schillende of st1·ijdige jeitelijke gegevens
Overwegende dat, voor het overige, de
wm·den uiteengezet (1). (Grondwet, artiTechter slechts verplicht is, overeenkomkel 97.)
stig artikel 774 van het Gerechtelijk Wetbock, de debatten te heropenen in het 2° Niet ontvanlcelijk, wegens vm·menging
geval, vreemd aan de zaak, dat hij een
van jeiten en 1·echt, is het middel dat het
vordering geheel of gedeeltelijk afwijst
Hoj e1·toe zott ve1·plichten jeitelijke gegeop grond van een exceptie die de partijen
vens nate gaan (2). (Grondwet, art. 95.)
voor h em l1iet hadden ingeroepen ;
Dat h et arrest de rechten van de ver- 3° Niet ontvanlcelijk in stmfzaken is de
voo1·ziening die v661· de eindbeslissing is
·dediging niet schendt ;
ingesteld tegen de beslissing welke, op de
Dat het middel niet kan aangenomen
bu1·ge1·lijke 1·echtsvo1·de1·ing, geen uitworden;
spmalc doet ove1· een bevoegdheidsgeschil,
een voorlopige ve1·goeding toelcent en,
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
1 oktober 1971.- 1e kamer.- Voo1·:zittm-, Ridder Rutsaert, raadsheer waar-

(1) Cass., 28 september 1971, supm,
blz. 103.
(2) Cass., 17 mei 1971 (A7T, cass., 1971,
blz. 929).
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beveelt (1). (Sv., art. 416.)

(GOOSSENS, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN OPENBARE WERKEN, EN GONZALESGARCIA.)
ARREST

(ve1·taling) .

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 februari 1971 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat eiser verklaard heeft
zich in cassatie te voorzien tegen aile
strafrechtelijke en. bm·gerrechtelijke beschikki~J.gen van het arrest ;
I. In zover de voorziening ingesteld is
tegen de strafrechtelijke beschikkingen
van het arrest :
Over het eerste middel , hieruit afgeleid
dat het hof van beroep de gegevens die
eiser bij conclusie had doen gelden, i_n
aalllUerking niet heeft genomen, namelijk
dat de ooggetuigen van het ongeval, die
geen partijen zijn, bevestige~l dat eisers
wage~l in het midden van het kruispnnt
werd a >tngereden door het voertuig van
Garcia wiens snellieid zij op meer dan
honderd kilometer per tuu· ramen en dat
~liet aileen die getnigen verklaren dat
Garcia onvoorzichtig het krnispu.nt is
opgereden, waarvan eiser reeds het midden had b~reikt, maar Garcia zelf i~l zijn
aan de poht1e afgelegde verklaring erkend
heeft dat hij « het krnispnnt op onvoorzichtige wijze » is opgereden :
Overwege~lde

dat eiser bij conclusie
enerzijds de verklaringen van de twee
ooggetnigen heeft aangevoerd volge~1s
wie hij zich reeds in het midden van het
krnispnnt bevond, toen de wagen van
Garcia met een snelheid, naar schatting
van de getnigen, van meer dan honderd kilometer per nur het krttisptmt
kwam opgereden en, anderzijds, de omstandigheden volgens welke Garcia, naar
wat getnige De Mayer verklaarde, << op
onvoorzichtige wijze het krnispunt was
opgereden »en Ga_rcia zelf erkend had op
onvoorzichtige wijze het kruispunt te zijn
opgereden met een snelheid van 80 kilometer per nur ;
Dat eiser n it die gegevens heeft afgeleid dat zij zijn eigen voorsteiling van de

(1) Cass., 14 juni 1971 (A1'1·. cass., 1971,
blz. 1025) .

feiten hebben bevestigd, te weten dat
toen hij op voorzichtige wijze met geringe·
snelheid het krnispu,nt opreed, wanneer
er geen wagen in het zich was, zijn wagen.
plots met geweld werd aangereden ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
clat de aanrijding in het midcle~1 van het
krnispnnt plaats heeft gehad en dat de
b:stmn·cler Garcia voorrang had ten opzwhte van eiser die links van hem kwam
aa~1gereden ;
Dat het arrest erop wijst dat zelfs in de·
ondersteiling dat eiser bij het naderen van
het krnispunt zon hebben vertraagd, hij
d1t slechts mocht oprijden na zich ervan.
verzekerd te hebbe~1 dat geen enkel voer-·
t:ug rechts van hem kwam ; dat het vrijezwht, waarover hij beschikte, niet doet.
gel~ven dat op het ogenblik dat hij het
lu·wspm1t opreed, het voertnig van Garcia reeds zichtbaar was ; dat het hof van
beroep daantit afieidt dat de overdreven
snelheid van Garcia « terzake niet recht-streeks in oorzakelijk verband staat met.
de aanrijding, die aanvankelijk aan het
enkel gebrek aan voorzorg van de voorrang verschnldigde weggebru,iker te wijten is »;
Overwegende dat aldns blijkt dat het
hof van beroep de omstandigheden van
het ongeval soeverein in feite heeft beoordeeld en tegen de door eiser aangevoerdegegevens verschiilende of hiermee in
strijd zijnde elemente~l heeft·laten gelden.
zodat het de conclnsie op passe~1de wijze
heeft beantwoord ;
_Dat het middel feitelijke grondslag
llllSt;
Over het tweede middel afgeleid hier-·
dat het hofyan beroep de gevolgtrek-kingen heeft 1mskend - en hiervan onkmldig schijnt te zijn gebleven - welke·
dienen afgeleid te worden nit het feit.
dat de wagen van Garcia niet aileen zonder te vertragen maar met een snelheid
die ~arcia op 80 kilometer per nur en d~
getwgen op meer dan l 00 kilometer per
uur schatten, het krttisptmt is opgereden,.
te weten dat Garcia aldns op de rijbaan
met een snellieid van 22,22 meter perseco~lde voortreed ; dat, om te knnnen
stoppen en het voorschrift van artikel 15yan het wegverkeersreglement te knnnen
m acht nemen - dat het Hof schijnt nithet oog te hebben verloren Garcia
in de verondersteiling dat de r~minrich: .
ting van zijn wagen normaal zou hebben
gewerkt, dit is met een remvermogen van.
65 ten honderd, gelet op zijn vaart toen
nog een afstand van 38,71meter, de dnur·
van de refiexbeweging niet inbegrepen,.
zon hebben afgelegd; dat onder die om~t,
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standigheden de oorzaak en aansprakelijkheid voor het ongeval ongetwijfeld
enkel op Garcia drulcl{en en derhalve de
veroordeling van Goossens onbegrijpelijk
voorkomt zowel wegens het ontbrek en
van ter zake dienende redenen als wegens
h et niet eerbiedigen van voormeld artik el 15 van h et wegverkeersreglement :

2e

2° de eerste verweercler :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert ;
Om die r ed en en, v erwerpt d e voorziening; veroordeelt eiser in de koste}l;
4 oktober 197L - 2e kamer . - Voo?'zitte?' en V erslaggeve1·, de H. Perrichon,
r aadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijlcluidencle conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H . .F. Cuvelier (va n d e balie bij het H of van b eroep
te Brussel).

C ASSA'l'IE,

1972. -

5

4 oktober 1971.

RECHTERLIJKE OR GANISATIE.
SAli1ENSTELLING VAN RET RECHTSCOLLEGE.- STRA,FZAKEN . HOF VA.i'<
BEROEP WAA.RBI.J AANHANGIG IS DE
STRAFVORDERING DIE ALLEEN WORDT
U ITGEOEFEN D WE GENS EEN OVER TREDING VAN DE vVETTEN EN DE VERORDE NINGEN O VER EEN VAN DE AANGELE GENHEDEN
DIE
BEHOREN TOT
DE
BEVOEGDHEID VAN DE A.RBEIDSGERECHTEN . ZITTING TI.JDENS WELKE
HET HOF VAN BEROEP ZICH ERTOE
BEPERKT DE ZAA.K TE VERD AGEN . 0PENBA.AR l\UNISTERIE NIET WAARGEN OME N DOOR EEN llfAGISTRAAT VAN
HET AUDITORAAT-GENERAAL . 0 ND ERZOEK GE DA.AN EN BESLISSING GEWEZEN I N TEGE NWOORD I GHEID VAN
E E N MAGISTRA.AT VAN HE'l' AUDITORAAT-GENERAAL. GEEN NIETI GHEID
VAN DE RECH TSPI-EGI NG.

2°

RECHTBANKEN. S TRAFZAKEN.
VASTSTELLING VAN D E DAG WAA.ROP
DE OVERTREDING IS GEPLEEGD .
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.

3D

PARITAIR COMITE.- NATIONAAL
PA.RITAIR COl\UTE VOOR DE SCHEIKUNDIGE N I.JVERHEID.- BEDRI.JF VOOR DE
BEWERKING VAN P LASTISCHE STOFFEN .
BESLISSING WAA.RBI.J WORDT A.ANGE NOMEN DAT HET BEDRI.JF VOOR DE
BEWERKING VAN PLASTISCHE STOFFEN
DIE GEEN GEBRUIK MAA.KT VAN TE CHNISCHE PROCEmE'S, DIE SPECIFIEK ZI.JN
VOOR EEN ANDERE I NDUSTRIELE BEDRI.JFSTAK, ONDER DE BEVOEGDHEID
VALT VAN HET NATIONA.AL PA.RITAIR
COlVIITE V OOR DE SCHEI KUNDI GE NI.JVERHEID. WETTELI.JKE BESLISSrNG.

II. In zover d e voorziening gericht is
t egen de burgerrechtelijke beschikkingen
van h et arr est gewezen op de rechtsvorderingen van :

Overwegende clat, rechtdoende op de
r ech tsvord ering van ·de tweede verweerder Gonzalez-Garcia Valeriano, h et a rrest
onder b evestiging van het beroepen vonnis aan cleze verweercler slechts een provisionele ver goecling toekent en een des kundigenonderzoek beveelt, zonder uitspraak te doen over een geschil inzake
b evoegdh eicl; d at die beslissing geen
eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van h et vVetboek van strafvordering ;
D at de v oorziening clerhalve niet ontvankelijk is ;

-

1°

Overwegende d at het Hof niet b evoegcl
is om de veronderstellingen te b eoorclelen
die h et middel op d e vennoede snelheicl
v an Garcia stetu1t; dat, om h et micldel
te onder zoek en, het Hof de feitelijke
gegevens zou moeten nagaan en dientengevolge h et midclel , wegens vermenging
v a n feiten en ·r echt, niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat d e substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
r echtsvormen werden nageleefd en d at
de beslissing overeenkomstig de w et is ;

1 o d e tweed e verweerder

KAMER.

1° Wannee1· het hoj van be1·oep, wam·bij
aanhangi g is de stmjvorde1·ing die alleen
wordt ~titgeoejend we gens een ove?'t?·ecling
van de ~vetten en ve?"Orcleningen ove1· een
van cle aangelegenheden clie beho1·en tot
cle bevoegdheid van de m·beidsge1·echten,
zich e1·toe bepe1·lct de zaalc te ve1·dagen,
te1·wijl het openbaa1· ministe1·ie wam·genomen was doo1· een advocaat-gene1·aal
bij het hof van bm·oep, tast cleze omstandi gheicl de 1·egelmatigheid van cle ?'echtspleging niet aan, van het ogenblilc dat
uit de p1·ocesstulclcen blijlct dat het
onde1·zoelc gedaan we1·d en het a?Test
gewezen is in tegenwom·digheicl van een
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2o De 1·echte1· stelt soeve1·ein in feite de dag
vast waa1·op de ove1·t1·eding is gepleegd,
volgens de uitslagen van het onde1·zoek
en met inachtneming van de 1·echten van
de venlediging (2).
3° W ettelijk is het a1Test dat beslist dat een
bed1·ijj voo1· de bewe1'king vctn plastische
stotfen onde1· de bevoegdheicl valt van
het N ationactl pa1·itcti1· comite voo1· de
scheihtndige nijve1·heid, omdat het geen
geb1'ttik mctakt van technielc of vakkennis
die " eigen is aan », dit wil zeggen specifiek is voo1· andm·e indust1·iele bed1·ijjstakken. (K.B. van 5 januari 1957,
art. 1, § 1, nr. 16.)
(DECOSTRE EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« USINAGE J\iODERNE DE J\iATIERES
PLASTIQUES ».)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden
arrest, op 9 maart 1971 door het Hofva~l
beroep te Brussel gewezen ;
I. W at de voorzie~li~lg van Decostre
Roger, beklaagde, b etreft :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel155 van het Gerechtelijk W etboek,
doonlat ter terechtzitting van 1 maart
1971, toen de zaak voor het hof van
beroep werd opgeroepe~l, de zetel van het
openbaar ministerie inge~lomen werd door
een advocaat-generaal bij het hof van
beroep en niet door een lid van het
arbeidsauditoraat-generaal :
Overwegende dat blijkens de processtukken het arrest op 9 maart 1971
gewezen werd in aanwezigheid van de
Heer Peereboom, substituut-generaal bij
h et arbeidshof, die ter terechtzitting van
16 febru ari 1971 tijdens welke de zaak
werd onderzocht gezeteld en gerekwireerd
h eeft;
Overwegende dat op de terechtzitting
v an 1 maart 1971 h et hof van beroep zich
(l) Raadpl. cass., 2 juni 1969 (A.?'?'. cass.,
1969, blz. 951).
(2) Cass., 4 ja nuari 1960 (Bull. en PAsiC.,
1960, blz. 495) en de noten 1 en 2; 14 december 1964 (ibid., 1965, I, 383) en de noot 2.
(3) De besluitwet van 9 juni 1945 is opgeheven bij artikel 68 van de wet van 5 decem-

ertoe beperkt heeft de zaak te verdagen ;
dat zo blijkens h et proces-verbaal van de
terechtzitting van 1 maart 1971, waar
uitsluitend voormelde ordemaatregel
werd genomen, de zetel van het openbaar
ministerie op dat ogenblik weliswaar ingenome~l werd door de Heer Couturier,
a?-vocaat-gel!era~l bij h et hof van beroep,
dre omstandigherd echter de wettelijkheid
van de rechtspleging niet treft ;
Dat h et middel niet kan worden aangenomen;
Over h et tweede midclel, afgeleid nit de
schending van artikel 22 van de besluitwet van 9 juni 1945,

doo1·dat het arrest de verjaringstermijn
van een jaar laat aanvangen op 13 maart
1969, datum waarop het procesverbaal
van de sociale controlem· Ulysse Carlier
werd opgemaakt,
tenvijl de door die beambte vastgestelde telastleggingen dagtekenen van
1 maart 1969, waaruit volgt dat de strafvordering definitief verjaard was op
1 maart 1971 :
Overwegencle dat eiser werd beticht
op 13 maart 1969 nagelaten te hebben
aan sommigen van zijn werknmners de
lonen te betalen, die bepaald werden door
verschillende bij koninklijke besluiten
bindend verklaarde beslissingen van het
Nationaal paritair comite voor d e scheiktwdige nijverheid, welke misdrijven gestraft worden bij artikel16 van de besluitwet van 9 jtwi 1945;
Overwegende dat, volgens artikel 22
van die besluitwet, van kracht op het
oge~lblik der feiten (3), de strafvordering
ingevolge inbreuk op de bepalingen van
. genoemde besluitwet verjaart na een vol
jaar, ingaande op de dag waarop het misdrijf werd gepleegd ;
Overwegencle dat het arrest vaststelt,
enerzijds, " dat ten deze de verjarhlgstermijn niet kon beginnen te lopen v66r
13 maart 1969, vermits beklaagde thans eiser - noch op die dag (procesverbaal va~l h et verhoor door de sociale
controlet'r Carlier) noch op 26 maart 1969
toe~l hij door de rijkswacht te Peruwelz
gehoord werd, h eeft bestreden dertien
personen onder de hem verweten voorwaarden in dienst te h ebben » en, anderzijds, " dat het onderzoek ter terechtzitber 1968, die van kracht is geworden de
15• juli 1969 (cf. art. 72 van de wet van 5 december 1968 en het koninklijk besluit van
1 juli 1969).
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ting van 11 maart 1970 de meest rece~1te
verjaringstuitende daad is »;
Dat het arrest aldus door een soevereine beoordeling, welke aan het toezicht
van het Hof ontsnapt, de datmn der
feiten heeft vastgesteld en over niet verjaarde misdrijven uitspraak heeft gedaan;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 1, § 1, nr. 16, van
het koninklijk besluit van 5 januari 1957
onder meer gewijzigd bij koninklijk besluit van 23 december 1960, artikel 1,
doonlat de activiteiten van bewerking
van plastische stoffen slechts onder het
Nationaal paritair comite voor scheilnmdige nijverheid ressorteren wanneer
hiervoor geen aa~1 een andere bedrij£stak
eigen techniek noodzakelijk is en dat de
door de eerste rechter aangestelde deskundige vastgesteld heeft dat de activiteiten uitgeoefend door de werknemers
van de onderneming van eiseres eigen
zijn a.an andere bedrijfstakken, waaruit
volgt dat de litigieuze activiteiten door
voornoemde wetstekst niet gedekt zijn :
Overwegende dat uit artikel 1 van het
koninklijk besluit van 23 december 1960,
tot wijziging van het koninklijk besluit
van 5 januari 1957, waarbij de benaming,
de bevoegdheid e~1 de ·samenstelling van
de paritaire comites opgericht ter uitvoering van de besluitwet van 9 jtmi 1945
worden bepaald, blijkt dat « de bewerki~1g
van plastische stoffen waarvoor geen aan
een andere bedrijfstak eigen techniek
of vakkundigheid noodzakelijk is » beschouwd wordt als een van de bedrijfstakken die ressorteren onder het N ationaal paritair comite voor de scheikundige
nijverheid, vermeld in artikel 1, § 1, 16,
van genoemd koninklijk besluit van
5 januari 1967;
Overwegende dat het arrest beslist dat
de activiteit van de naamloze vennootschap Usinage moderne des matieres
plastiques, thans eiseres; ressorteert onder
de bevoegdheid van het Nationaal paritair comite voor de scheikundige nijverheid krachtens voormeld artikel1, § 1, 16,
zoals aangevuld bij voornoemd koninklijk
besluit van 23 december 1960 ;
Dat, om derwijze te beslissen, het hierop steunt « dat de activiteit van de onderneming, de naamloze vennootschap Usinage moderne des matieres plastiqnes,
slechts bestaat uit de bewerking van
plastische stoffen » en dat blijkens de
vaststellingen overgenomen in het rap-

port van de deslumdige « het hierbij te
pas komende handwerk uiterst gering is
en voorkomt bij talrijke andere fabricages
wegens zijn eenvoudigheid en de frekwentie van het gebruik ervan » ; dat die activiteiten « derhalve niet mogen worden
beschouwd als « eigen aan », dit is specifiek voor welke kategorie ook van industriele fabricaties of, met andere woorden,
van een bepaalde industriele bedrijfstak;
dat, daar soortgelijke specificiteit niet
voorkomt, de bewerkingen verricht in de
industrie van beklaagde - thans eiser ze do en ressorteren onder het N ationaal
paritair comite voor de scheikundige
nijverheid » ;
Overwegende dat nit die overwegingen
en vaststellingen, blijkens welke eiseres
zich bezighoudt met de bewerl{ing van
plastische stoffe~1 waarvoor geen teclmiek
of vaklmndigheid noodzakelijk is die
eigen is aan een bedrijfstak ressorterende
onder een ander wettelijk ingesteld N ationaal paritair comite, het arrest wettelijk
afleidt dat de activiteit van eiseres die is,
welke wordt bedoeld bij artikel 1 van
het koninldijk besluit van 23 december
1960 tot aanvulling van artikel 1, § l, 16,
van het koninldijk besluit van 5 januari
1957, gewijzigd onder meer bij koninklijk
besluit van 22 december 1960 ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende voor het overige dat de
substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
. IT. Wat de voorzieJling betreft van de
naamloze maatschappij « Usinage moderne des matieres plastiques », burgerrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit de stuld{en waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de voorziening van eiseres,
burgerrechtelijk aansprakelijke partij,
aan het openbaar ministerie betekend
werd ; dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
4 oktober 1971. - 2e kamer. - Voo?·zitte?·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggevm·, de
H. Clason. Gelijkluidende conclttsie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Raoul Van de Put (van de
balie bij het Hof van beroep te Brussel).
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1° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
- VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK
WAARBIJ DE BEKLAAGDE WEGENS EEN
1\USDRI.JjF WERD VEROORDEELD EN
WEGENS EEN TWEEDE 1\'IISDRIJF WERD
VRIJGESPROKEN.
00RRECTIONELE
RECHTBANK DIE DE BEKLAAGDE WEGENS HET EERSTE lVIISDRIJF VRIJSPREEKT EN WEGENS HET TWEEDE
VEROORDEELT, TERWIJL ZIJ DEZELFDE
STRAF UITSPREEKT. EENSTEl\1lVIIGHEID NIETTEl\HN VEREIST 01\f DE VRIJSPRAAK TE WIJZIGEN.

2° CASSATIE. -

0MVANG. STRAFZAKEN. - VOORZIENING IN CASSATIE
VAN HET OPENBAAR 1\UNISTERIE TEGEN
DE BEKLAAGDE EN DE PARTIJ DIE VOOR
HEM BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJK IS VERKLAARD . - 0ASSATIE \7AN
DE BESLISSING TOT VEROORDELING VAN
DE BEKLAAGDE. - 0ASSATIE BRENGT
DE CASSATIE MET ZICH VAN DE BESCHIKKINC+ BETREFFENDE DE BURGERIlECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ.

1° T¥annee1· de co?Tectionele ?'echtbanlc
eensdeels de belclaagde V1'ijsp1·eelct we gens
een misd1·ijj wam·vcm de JJolitieTechtbanlc
hem had m·ijgesp?"Olcen en andenleels,
tenvijl zij dezelfde stmf ~titsp1·eelct, de
belclaagde ve?"Oonleelt wegens een misd?·ijj wact1·van de ee1•ste ?'echte?' hem had
m·ij gesp?"Olcen, moet zij de beslissing tot
wijziging vctn de v1·ijspmalc met eenpa?·ige sternrnen van lwm· leden uitsprelcen (1). (Sv., art. 2llbis.)

2° De cassatie, op de voo1·ziening van h et
openbcta?' ministe1·ie tegen de belclaagde
en de partij die voo1· hem bu?'(Je?'?'echtelijlc
aansp1·alcelijlc is ve1·lclaanl, van de beslissing tot ve?'OO?'deling vcm de belclaagde
bTengt de casscttie met zich van de beslissing wam·bij cleze pm·tij btwge?'?'echtelijlc
aansp1·alcelijlc woTdt ve1·lclaanl voo1· de
belclaagde (2) .
(PROCUREUR DES KONINGS TE HOEI,
T. WISLET EN NAAl\'ILOZE VENNOOTSCHAP BROUWERIJ ARTOIS.)
ARREST (ve1·taling) .
HET HOF; - Gelet op h et bestreden
vonnis, op 4 maart 1971 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Hoei' ;

<?verwegende dat het openbaar minis tene verklaard h eeft zijn voorziening te
beperken tot de beslissing gewezen op de
telastlegging B ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
mgesteld tegen de verweerder Wislet :
Over het middel afgeleid uit de schencling van artikel 2llbis van het Wetboek
van strafvordering :
Overwegende clat h et b estreden vonnis, .enerzijds, verweerder vrijspreekt van
de mbreu.k op artikel 33 van de wet
betreffencle d e politie van het wegverkeer
(gecoi:irdineercl op 16 maart 1968), waarvoor de eerste rechter een gelclboete van
15 frank had uitgesproke.n, en, allclerzijcls,
hoewel het d ezelfde straf t1,itspreekt, verweerder wegel1S overtreding van artikel 27 , 1 van het koninklijk besluit van
14 maart 1968 veroordeelt, van welke
inbreuk de eerste rechter verweerder vrijuit had Iaten gaan ;
Overwegende dat het vonnis .niet vaststelt dat die veroordeling wercl uitgesproken met de eenparige stemmen van de
l eclen van de rechtbank, zodat het de in
het 1niddel aangehaalde wetsbepaling
heeft geschonden ;
II. In zover de voorzieni11g gericht is
de beslissing op de rechtsvordering
mgesteld tegen verweerster, d e rmamloze
vennootschap (( Brasserie Artois , :
~egen

Overw.egende dat, . uitgesproken op de
voorZienmg van het openbaar ministerie
tegen de verweerder Wislet, bek.laagde,
en tegen de voor deze bu.rgerrechtelij k
aa11~prakelijk verklaarde partij, de vermetigmg van de beslissing, waarbij genoemde beklaagcle wordt veroordeeld d e
vernietiging met zich brengt van ' de
beslissi.ng ·waarbij de verweerster bm·gerrechtelijk aansprakelijk voor hem wordt
verklaarcl ;
Om die redenen, vernietigt het bestre den vonnis in zover het uitspraak doet
op de tegen verweerder aangevoerde t e(1) Cass., 3 mei 1971 (A1'1'. cass., 1971;
b iz. 860). Men 1·aadplege cass., Ill november
1953 (Bull. en PAsrc., 1954, I, 195); 19 december 1966 (A1'1' . cass., 1967, biz. 500) en de noten
getekend P.M., biz. 501; 14 juni 1971 (ibid .,
1971, biz. 1034).
(2) Cass., 11 mei 1971 (A1'1'. cass., 1971,
b iz. 915).
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lastlegging B en ten opzichte van verweerster; b eveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de k ant van
de gecleeltelijk vernietigde b eslissing ;
laat de kosten t en laste van de Staat ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar d e
Correctionele Rechtbank t e Luik, zitting
houdende in hager beroep.
4 oktober 1971. - ze kamer. - VooT zitte?·, de H. Perrichon , raadsh eer waarnemend voorzitter. Vm·slaggeve1·, de
H. Capelle. Gelijkluidende conclttsie,
d e H. Colard, advocaat-generaal.

ze
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HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
RECHTER IN HOGER BEROEP VERMINDERT DE STRAF, MAAR TREKT HET DOOR
DE EERSTE RECHTER VERLEENDE UITSTEL IN. EENSTEMWIIGHEID NIET
VEREIST.

Wannee1· de 1·echte1· in hoge1· bm·oep cle
doo1· de ee1·ste 1·echteT uitgesp1·olcen st1·aj
ve1·mincle1·t, maa1· het voo1· cleze st1·aj
ve1·leende uitstel int1·elct, moet dienaangaancle geen beslissing wo1·den genomen
met eenpa1·ige stemmen van de leden van
het ge1·echt (1). (Sv. , art. 2 llbis.)

do01·dat h et b estr eden vonnis verweerder veroordeelt tot 20 frank geldboete
zonder uitstel wegens overtreding van
artikel 26 van h et wegverkeersreglement,
aldus rnet wijziging van d e beslissing van
de eerste r echter, die v erweercl er tot een
enkele geldboete van 30 frank m et uitstel
van een jaar had v eroordeeld wegens
overtredingen van h et wegverkeersreglem ent e>l inbreuk op artikel 418 en 420
van h et Strafwetboek,
te1·wijl, door aan de v eroordeelde h et
voordeel van h et uitstel te ontnemen, het
v onnis de door de eerste rechter uitgesproken straf verzwaart, zelfs indien h et
beclrag van de geldboete verlaagd is, en
h ad moeten vaststellen dat de beslissing
met de eenparige stemmen van de leden
v a n de correctionele rechtbank gewezen
was:
Overwegende dat, in strijd m et wat in
h et middel wordt beweerd, wanneer de
r echtsm.acht in hoger beroep de door de
eerste r echter uitgesprok en straf met uitstel vermindert, zij de door d ie rechter
toegepaste straf niet verzwaart, al b ehouclt zij niet h et uitstel dat door d eze
verleend werd ; dat de correctionele
rechtbank derh alve h aar beslissing niet
met de eenparige stermnen van h aar leden
1noest nen1en ;
D at .het middel naar recht faalt;
En overwegende dat de sti.bstantiele of
op straffe v an nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden n ageleefd en dat
d e b eslissing overeenkomstig de wet is ;

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de str afvordering
(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK,
ingesteld t egen de verweerder Guillaume
T. J . SIMON, G. SIMON EN WILKET .)
, Simon, beklaagde, en tegen de b eslissing
op de r echtsvordering van het ope>lbaar
ARREST (ve1·taling).
ministerie ingesteld tegen de verweerster
Marie Wilket, burgerrechtelijk aanspraHET HOF; - Gelet op h et pestreden kelijke p a.rtij voor genoemde Guillamne
vonnis, op 7 mei 1971 in hager beroep Simon :
gewezen door de Correctionele Rechtbank
Overwegende d at de substantiele of op
t e Luik;
straffe van nietigheid v oorgeschreven
rechtsvormen werden n ageleefd en dat
I. In zover de voorziening gericht is de beslissi11g overeenkomstig de wet is ;
tegen de b eslissing op de strafvordering
ingest eld tegen de verweerder Jacques
Om die redenen, verwerpt de vo orzieSimon, beklaagde :
ning ; laat de kosten t en laste van de
Staat.
Over h et middel afgeleid uit de sch ending van artikel 2 llbis van het W etboek
4 oktober 1971. - ze k amer. - Voo1·van strafvordering,
zitte1·, d e H. P errichon, r aad sh eer waarn emend voorzitter . Ve1·slctggeve1·, de
H . Trousse. Gelijlcluidende conclusie,
(1) Cass., 7 maart 1966 (Bull. en PAsrc.,
d e H . Colard, advocaat-generaal.
1966, I , 870); vgl. cass. , 28 november 1966
(An· . CC!SS. , 1967 , blz. 413).
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REGELING VAN RECHTSGEBIED.
- STRAFZ.A.KEN. - BESCHIKKING VAN
VERWIJZING NA.AR DE CORRECTIONELE
RECHTB.A,NK WE GENS EEN MISD.A.AD. . GEEN OPGA,VE VAN VERZA.CHTENDE OMSTA,NDIGHEDEN. BESLISSING VA,N
ONBEVOEGDVERKLARING.- VERNIETIGING VA,N DE BESCHIKKING EN VERWIJZING NA,AR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

W annee1· de madkarne1· een beklaagde
we gens een rnisdaad nact1" de C01"1"ectionele
1·echtbanlc heeft venvezen, zondeT opgave
van ve1·zachtende ornstandigheden, het
vonnisge1·echt zich onbevoegd heeft Ve1·klaa1"d en beide beslissingen in lc1·acht
vctn gewijsde zijn gegaan, ven~ietigt het
H of, het 1·echtsgebied 1·egelende, de beschikking van de 1·aadkame1· en venvijst
de zaak nam· de karne1· van inbeschttldigingstelling ( 1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE NA,lVIEN,
IN ZAKE LEGRAND.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied dat door
de Procurem· des Konings bij de Rechtbank van eerste aanleg te N amen werd
ingediend;
Overwegende dat bij bevelschrift van
6 november 1969 de raadkamer va~1. de
Rechtbank van eerste aanleg te N amen
Jose Legrand, bankw'erker, geboren te
Andenne op 27 augustus 1942 en woonachtig te Ham-sm·-Sambre, 34, rue
Albert rer, naar de Correctionele Rechtbank te N amen heeft verwezen, om te
J emeppe-sur-Sambre op 4 juli 1969 verschillende voorwerpen ten nadele van de
naamloze vennootschap « Usine Securit "
te J emeppe-sur-Sambre alsmede persoonlijke werktuige~1. ten nadele van Germain Ketge~1. en van Christian Marechal
bedrieglijk te hebben weggenomen met
de omstandigheid dat de diefstal gepleegd
werd door middel van braak, inklimming
of valse sleutels ;
Overwegende dat de Correctionele
(1} Cass., 4 mei 1970 (A1T. cass., 1970,
blz. 816) en 4 mei en 8 juni 1971 (ibicl., 1971,
blz. 864 en 1003}.

Rechtbank te Namen zich bij vonnis van
28 april 1971 onbevoegd heeft verklaard
op grond dat de feiten waarover beklaagde zich te verantwoorden had, misdrijven uitmaken die met criminele
straffen gestraft worden en dat bedoeld
bevelschrift tot verwijzi~1g nagelaten
heeft door aanneming van verzachtencle
omsta11digheclen de feiten te correctionaliseren;
Overwegende clat dit vonnis en het
bevelschrift van de r a adkamer beide in
kracht van gewijsde zijn gegaan e~1. dat
de tegenstrijdigheid ervan een bevoegdheidsgeschil teweegbrengt waardoor de
normale gang van het gerecht wordt
bele1ruuerd ;
Overwegende dat de ten laste van Jose
Legrand gelegde feiten bij de artikelen 461 en 467 van h et Strafwetboek met
opsluiting worden gestraft ;
Dat, nu het bevelschrift van de raadkamer geen verzachtende mnstandigheden ver1neldt, de correctionele rechtbank
niet bevoegd was om kelmis te nemen van
de zaak;
Om die reclenen, het rechtsgebied regelencl, vernietigt het bevelschrift van
6 november 1969 van de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te
N amen ; beveelt dat van het thans gewezen arrest 1nelding zal worden gemaa.kt
op de kant van de vernietigcle beslissing ;
verwijst de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te Luik.
4 oktober 1971. - 2e kamer. - Voo1"zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Capelle. Gelijlcl-uidende conclttsie,
de H. Colard, advocaat-genera.al.

2•

KAMER . -

4 oktober 1971.

1° VERJARING. STRAFZ.A;KEN.
STRAFVORDERING. - SCHORSING VAN
DE VERJARING. VoORZIENING IN
CASSATIE TEGEN EEN OP TEGENSPRAAK
GEWEZEN EINDBESLISSING OP DE STR.AFVORDERING. SCHORSING VAN DE
VERJARING SINDS DE UITSPRAAK VAN
DEZE BESLISSING TOT DIE VA,N HET
C.ASSA,TIEARREST.

2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- MIDDEL GERICHT TEGEN EEN
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BESLISSING OP VERWIJZING NA CASSATIE. - MIDDEL DAT ENKEL KRITIEK
OEFENT OP DE RECHTSLEER WAAROP
DE CASSATIE IS GEGROND EN DIE DOOR
RET RECHTSCOLLEGE OP VERWIJZING
WERD TOEGEPAST.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

vonnis, op 24 juni 1971 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Nijvel;
Gelet op de arresten van het Hof van
5 januari 1970 (5) en van 23 november
1970 (6);

40 GERECHTSKOSTEN. -

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 68 van het koninklijk beslmt van 16 maart 1968 tot coiirdinatie
van de wetten. betreffende de politie van
het wegverkeer,

1° De cassatievoo1·ziening tegen een op

doo1·dat, vermits de betwiste feiten dagtekenen van 25 augustus 1968 en de
definitieve veroordeling van 24 jtmi 1971,
de strafvordering op het ogenblik van de
uitspraak verjaard was :

3° WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 14 MAART 1968, ARTIKEL 86bis. - WETTELIJKHEID.
STRAFZAKEN. - KOSTEN VAN EEN VERNIETIGDE
BESLISSING. BEKLAAGDE VEROORDEELD IN DEZE KOSTEN. - 0NWETTELIJKHEID.

tegensp1·aalc gewezen eindbeslissing op
de st?·ajvo1·de1·ing scho1·st de vmja1·ing
van deze ?'echtsvonlering vanaj de ttitspraak van deze beslissing tot die van
het cassatiem·1·est (1). (Wet van 17 april
1878, art. 24.)

2o Niet ontvankelijlc is het rniddel dat
gm·icht is tegen een a?'?'est op ve1wijzing
na cassatie en dat enlcel lc1·itielc oejent op
de 1·echtsleer waa1'0p de cassatie is geg?·ond en die doo1· het 1·echtscollege op
ve1·wijzing we1·d toegepast (2) . (G.W.,
art. 1119, lid 2.)
3o Wettelijlc is de bepaling van a1·tilcel 86bis

van het wegve?·lcee?'s?·eglement van
14 mam·t 1968 in zove1· deze aan de
besttttwcle?'S en passagie1·s van moto?'?'ijwielen met of zonde1· zijspan ve1·plicht
een valhelm te d1·agen met een me1·lcteken
dat de gelijlcvonnigheid met de doo?' de
Koning vastgestelde nonnen bewijst (3).
4o De belclaagde, die door de ?'echter in

hogm· be1·oep schttldig ve1'lclam·d en ve?'oo?·deeld wordt, moet de lcosten niet
d1·agen van een nietig ve1·lclaard vonnis (4).
(DE WITTE.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Cass., 1 juni 1970 (A?'?' . cass., 1970,
biz. 911) en 16 november 1970 (ibid., 1971,
biz. 245).
(2) Vgl. cass., 23 september 1968 (A,., ..
cass., 1969, biz. 92) en de in noot 1 vermeide
arresten.
(3) Men raadpl. cass., 23 november 1970
en 15 februari 1971 (A1'1'. cass., 1971, biz. 281
en 572).

Overwegende dat de strafvordering
voortspruitende uit een inbreuk op de
gecoiirdineerde wetten en de reglementen
betreffende de politie van het wegverkeer
verj aart door verloop van een j aar te
rekenen vanaf de dag waarop het misdrijf werd gepleegd ;
Overwegende dat eiser werd vervolgd
wegens overtreding van h et wegverkeersreglement, op 25 augustus 1968 gepleegd;
dat ingevolge de twee voorzieningen
tegen de vonnissen in hoger beroep gewezen respectievelijk door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi en die t e Bergen,
de verjaringstermijn van de strafvordering, die vanaf 25 at~gustus 1968 is beginnen te lope~1, sinds de uitspraak van die
vonnissen tot de beslissingen van het
Hof werd geschorst, een eerste maal van
15 maart 1969 tot 5 januari 1970 en een
tweede maal van 13 mei 1970 tot 23 november 1970; dat daaruit volgt, enerzijds, dat de op 7 december 1970 ten
verzoeke van de Procureur d es Konings
te Nijvel betekende dagvaarding, ten
einde eiser voor het gerecht waarnaar de
zaak verwezen werd te doen verschij~1en,
die v66r het verstrijken van de aldus
geschorste verjaringstermijn van een jaar
is geschied, de verjaring van de strafvordering regehnatig heeft gestuit, en anderzijds, dat het· bestreden vonnis uitgesproke~l werd v66r het verstrijken van
de nieuwe termijn die is beginnen te lop en
vanaf 7 deqember 1970;
(4) Cass., 17 februari 1941 (Bull. en PAsic.,
1941, I, 50) en noot 1, op biz. 51 ; cass.,
25 maart 1957, twee arresten (ibid., 1957,
I, 889 en 890). Men raadpiege cass., 13 november 1961 (ibid., 1961, I, 308).
(5) A?'?'. cass., 1970, biz. 395.
(6) A?'?·. cass., 1971, biz. 281.

.....;. 136Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
sch ending van de artikele~1 2, 10° en ll 0 ,
en 86bis van het koninklijk besluit van
14 maart 1968,
clo01·clat, al zegt artikel 2, 10o en ll 0 ,
wat moet worden verstaa~1 onder " rijwiele~l met hulpmotor » en "motorrijwielen »,
het vonnis ~1iet nader bepaalt of eisers
voertuig al dan niet voorzien was van
ee~1 motor met ee~1 cylinderinhoud van
meer dan 50 cc, zodat dientengevolge
niet werd vastgesteld of nagegaan of het
door eiser bestmU'de voertuig wel datgene
was dat i~1 artikel 2, l l 0 , van genoemcl
ko~1inklijk besluit is becloelcl :
Overwegencle clat het vonnis eiser,
houcler van een iclentiteitskaart afgeleverd in Belgie, veroorcleelt mn per motorrijwiel op de openbare weg te h ebben
gerede~1 zonder valhehn ;
Dat de rechter aldus vast;stelt dat eiser
een motorrijwiel bestmu·de, clit is een
voertuig bedoeld in voornoemcl artikel 2,
uo ;

Dat het middel feitelijke grondslag
llll St;

Over het derde en het zesde midclel
samen,
het clenle afgeleid u.it de schending van
de artikelen 6 en 107 van de Grondwet,
cloo1·clat het vonnis artikel 86bis van het
wegverkeersreglement niet onwettelijk
heeft verklaard,
tenvijl die reglementsbepaling, welke
slechts op een enkele categorie van bestunrders van toepassing is, onwettelijk
is en afbreuk doet aan het beginsel, valgens hetwelk de Belge~1 gelijk z~jn voor
de wet;
het zescle, hieruit a fgeleid dat aile voorschriften waarbij het wegverkeer wordt
geregeld, al gaat het om verbod, bevel of
veiligheidsmaatregel, van toepassing moeten zijn op aile gebruikers van de Belgiselle wegen, met inbegrip van de vreemdelingen die geen dragers zijn van een
identiteitskaart of van een a ls zodanig
geldend bewijs in Belgie afgeleverd :
Overwegende dat h et derde en het
zesde middel, al worden zij voorgedragen
in verschillende bewoordingen, eenzelfde
grief uiten ;
Overwegende d at, in zover de middelen, in strijd met de rechtsleer van het
arrest door het Hof ten deze gewezen op
23 november 1970, b ewer en dat artikel 86bis van h et wegverkeersreglement
van 14 maart 1968 onwettelijk is, daar

het slechts toepasselijk is op de bestuurders die houders zijn ofwel van een
identiteitskaart ofwel van een als zodanig
geldend bewijs, in Belgie afgeleverd, zij
bij toepassing van artikel 1119, lid 2,
van het Gerechtelijk Wetboek niet ontvankelijk zijn ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 7 van de Grandwet,
cloo7·clat het vom1is eiser veroordeelt om
een motorrijwiel te hebben bestum·d zonder een valhelm te dragen,
tenvijl die bij artikel 86bis van het
wegverkeersreglement van 14 maart 1968
opgelegde verplichting, de door de Grandwet gewaarborgde vrijheid van de persoon schendt, nu eiser 1neennaals had
doen gelden dat het dragen van een valhelm voor hem een fysische h andicap
opleverde en hij hierdoor hoofdpijn had :
Overwegende dat het middel, dat de
schending van artikel 7 van de Grondwet
aanvoert, in strijd is met de rechtsleer
van het arrest dat ten deze op 5 januari
1970 werd gewezen en derhalve niet ontvankelijk is ;
Over het vijfde micldel, afgeleid uit de
schencling van artikel 6 van de Grondwet
en van het Verdrag van Rome,
cloo7·clat het vonnis eiser veroordeelt
wegens overtrading van artikel 86bis
van het wegverkeersregleme~1t van
14 maart 1968,
tenvijl die bepaling, door aan de motorrijders het clragen van een valhelm van
het merk Benor op te leggen, onwettelijk
is, vermits zij niet a lleen het beginsel
volgens hetwelk de Belgen gelijk zijn voor
de wet, maar eveneens de bepalingen van
het Verdrag van Rome schendt, waarbij
het vTije verkeer van goederen en koopwaren wordt ingesteld en de soevereiniteit
van de lid-staten van de Gemeenschappelijke Markt wordt beperkt :
Overwegende dat, in strijd met wat in
het middel wordt beweerd, artikel 86bis
van het wegverkeersreglement geenszins
het dragen van een valhelm van een
bepaald hanclelsmerk oplegt, maar enkel
van een valhelm waarvan het merkteken
bewijst dat hij overeenstemt met de door
de Koning vastgestelde normen, dit is
met de kenmerken bepa.ald bij koninklijk
besluit van 25 mei 1964 en bedoelcl om de
veiligheid van de dragers ervan te verzekeren ; dat de verordeningsbepaling van
artikel 86bis van het wegverkeersregle-

-137ment, die genomen werd bij toep assing
van de wet van 1 augustus 1899 en die
aan h et door de wetgever nagestreefd doel
beantwoordt, derhalve niet onwettelijk
is;
Overwegende dat, 'voor h et overige,
. het middel bij gebrek aan nauwkeurigheid
niet ontva nkelijk is ;
D at h et middel niet kan worden aangenomen;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van d e artikelen 162 ,
194 en 2 11 van h et Wetboek van strafvordering,
doo1·dat het v onnis eiser veroordeelt in
de kosten, zonder de kosten te weren die
door de geh eel of gedeeltelijk vernietigde
beslissingen werden veroorzaal>t :
Overwegende dat het op 5 janu ari 1970
door het Hof gewezen arrest h et vonnis
van 15 maart 1969 van de Correctionele
Rechtbank te Ch arleroi nietig verklaart,
in zover dit vmmis eiser veroordeelt
wegens overtreding van artikel 86bis van
het wegverkeersreglement van 14 maart
1rl68 en hem in de kosten verwijst;
Overwegende dat h et arrest op 23 november U:l70 door h et Hof gewezen het
vonnis van 13 mei 1970 van de Correctionele Rechtbank te Bergen zonder enig
voorbehou d vernietigt ;
Overwegende dat h et bestreden vonnis
beslist dat eiser « aile kosten van het
hoger beroep voor de Correctionele Rechthank te Charleroi en voor de Correctionele
Rechtbank te Bergen alsmede d e kosten
ontstaan voor onderhavige r echtbank
moet dragen », en hem in h et geh eel der
- kosten van eerste aan leg, van hoger beroep en van verzet, welke kosten op
2.001 frank werden vastgesteld, veroordeelt ; dat b lijkens de vereffeningsstaten
van de kosten van h et geding die bij het
dossier zijn gevoegd dit bedrag de kosten
omvat van het vonnis van 15 maart 1969
dat gedeeltelijk teniet werd gedaan, alsmede die van het vonnis van 13 mei 1970
dat geheel werd ver.nietigd ; dat bedoelde
kosten door het misdrijf waaraan eiser
schuldig werd bevonden niet werden veroorzaakt ; dat het vonnis derhalve de in
het middel verm elde wetsb ep alingen h eeft
geschonden ;
E~1 overwegende voor h et 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 h et vonnis
in zover het uitspraak doet over de kosten ; verwerpt de voorziening voor h et

overige ; b eveelt d at van h et thans gewezen arrest melding zal worden gem aakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt eiser in vier
vijfde van de kosten ; laat de overige
kosten t en Iaste van de Staat; verwijst
de a ldus b eperkte zaak naar de Correct ionele R echtbank te Bru.ssel, zitting
houdende in hoger b eroep .
·
4 oktober 1971. - 2e kamer. - Voo1'zitte1', d e H . P errichon, r aadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Closon. Gelijkluiclende conclusie,
de H . Colard, advocaat-generaal.

2e

KAiVIER . __:_

5 Oktober 1971.

VOORLOPIGE HECHTENIS . -

BE-

SLr ssr NG AANGAANDE DE HANDHAVING
VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS VOOR
:i\1EER DAN EEN lVIA,A,ND . GELDIGHEID
VAN HET BEVEL TOT AANHOUD I NG DIE
NIET :i\1EER RAN WORDEN BETWIST.

H et ge1·echt dat ttitsp1·aalc client te do en
ove1· de hanclhaving van de voo1'lopige
hechtenis voo1· mee1· clan een maancl,
behoeft geen lcennis mee1· te nemen van
de geldigheicl van het bevel tot aanhottcling (1). (Wet van 20 april 1 874,
art. 5.)
(OZGUR.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 augustus 1971 gewezen door
h et Hof van beroep te Gent, kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Over het eerste m iddel, afgeleid uit de
sch ending v an artikel 1 van de wet van
20 april 1874 op de voorlopige h echtenis,
cloo1·clat de h echtenis wordt gehandh aafd,
te1·wijl h et aanhoudingsbevel onregelmatig werd verleend, daar de eiser vooraf
enkel ondervraagd werd in talen die
hij niet m ach tig was :
(1) Cass., 26 sept ember 1955 (Bull. en PAsrc.,
1956, I , 36); 1 april 1968 (A1"1·. cctss ., 1968,
biz. 1008).

-138Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling die over de handhaving van de voorlopige hechtenis oordeelt,
niet gerechtigd is de geldigheid van het
aanhoudingsmandaat te onderzoeken,
met name na te gaan of de eiser ondervraagd werd vooraleer het bevel tot aanhouding werd verleend;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
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 de eiser in de kosten.
5 oktober 1971.- ze kamer. - Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggeve1· , de H . Jm1ssens. - Gelijklttidende conclusie, de H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleitm·, de H. Moors
(van de balie bij het Hof van beroep te
Gent).

ze

KAMER. -

5 oktober 1971.

GEMEENTEVERORDENING. -

VERORDENING WAARBIJ AAN DE HOUDERS
V~
DRANKGELEGENHEDEN
WORDT
VERBODEN IN HUN DRANKHUIZEN KINDEREN TOE TE LATEN V ~ lVIINDER
DAN ZESTIEN JAAR OUD, DIE NIET
VERGEZELD ZIJN VAN DE PERSONEN
DIE OP HEN DE OUDERLIJKE MACHT
UITOEFENEN. WETTELIJKHEID.

W ettelijk is de gemeenteve?'OTdening waa?'bij een gemeente1·aad, die handelt binnen
het kade1· van de opd1·acht die op hem
1'ttst om cle openbm·e 1'ttst te ve1·zeke1·en,
aan cle hottcle1·s van cl1·ankgelegenheclen
ve1·biedt in htm d1·ankhttizen kinclm·en
toe te laten vcm mincle1· clan zestien jaa1·
oucl, clie niet ve1·gezeld zijn van de pe1'SOnen clie op hen de oucleTlijlce macht ttitoejenen (1).
(BARBIER.)

gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Dendermonde ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schendi:ng van de artikelen 19, 97, 107
van de Grondwet, 78 van de gemeentewet, 3 van titel XI van het decreet van
16-24 augustus 1790 en I van de wet .van
21 augustus 1948,
cloonlat het bestreden vonnis een gemeentereglement van de Stad SintNiklaas van 18 niei 1956, houdende bepalingen in verband met de voorwaarden
om te werk te worden gesteld in hotels,
da~1s-, spijs- of drankhuizen enerzijds en
met de aanwezigheid van minderjarigen
in drankhuizen anderzijds, heeft toegepast,
te1·wijl, .ee1·ste oncle1·deel, bedoeld reglement impliciet is afgeschaft doordat de
wetgever die materie heeft geregeld, wat
de tewerkstelling aangaat in de gecoi:irdineerde wetten van 3 april 1953, gewijzigd door de wet van 6 juli 1967, en wat
de aanwezigheid van jongeren betreft in
de wet van 15 juli 1960;

tweede onclenleel, bedoeld reglement niet
mocht worden toegepast doordat de gemeenteraad, die slechts bevoegd is om
reglementen uit te vaardige~1 in aangelegenheden die door de wet aan zij:n waakzaamheid zijn toevertrouwd, na.melijk de
openbare orde, rust en zedelijkheid, een
reglementering heeft uitgevaardigd die
door de wetgever in de wet van 15 juli
1960 " zedelijke bescherming van de
jeugd " wordt genoemd en die niet tot de
bevoegdheid van de gemeenteraad behoort, omdat maatregelen, die een bepaalde groep willen beschermen tegen
openbare onrust, wanorde en Oilzedelijkheid, impliceren dat zij de handhaving
van de openbare rust, orde en zedelijkheid
niet tot voorwerp hebben;
cle1·de onclm·deel, bedoeld reglmnent niet
mocht worden toegepast doorda,t de ene
wet door de andere moet worden_ geillterpreteerd en derhalve de gemeer1teraden,
op grond van htm bevoegdheid inzake
openbare rust, orde en zedelijkheid, geen
reglementen kmmen uitvaardigen, die op
blijvende wijze strijdig zouden zijn met
de individuele vrijheid en met de vrijheid
van vergadering van bepaalcle groepen,
wat ten deze het geval is, nu dooe bedoeld
reglement de jeugd op blijvende wijze

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 juni 1971 in hager beroep

(1) Cass., 24 maart en 23 april ][')58 (Bull.
en PAsiC., 1958, I, 817 en 938) en 3 lllei 1967
(A1'1', cass., 1967, biz. 1077).

-139wordt verhinderd te vergaderen elders
dan op straat en de ouderlijke macht
wordt beperkt anders dan door de wet
in de beoordeling van wat al dan niet aan
het kind kan worden toegelaten :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, zo de wet van 15 juli
1960 de aanwezigheid van minderjarigen
in zekere lokalen · verbiedt of aan bepaalde voorwaarden onderwerpt en, in
geval van overtreding, strafmaatregelen
voorschrijft, hieruit geenszins volgt dat
aan de gemeenten de bevoegdheid wordt
ontnomen om, met het doel de openbare
rust te verzekeren, de aanwezigheid van
minderjarigen in drankhuize~1. in 't algemeen aan bepaalde voorwaarden te onderwerpen ;
Overwegende dat de gecoiirdineerde
wetten van 3 april 1953 vreemd zijn aan
de telastlegging ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat l\it de inleiding van
het gemeentereglement van 18 mei 1956 :
« dat onervarenheid en o~1.bezonnenheid
eigen zijn aan de jeugd, op genoemde
ouderdom, waardoor het komt dat, mede
onder invloed van drank of uitdaging, de
kinderen zich tot daden laten overhalen
die de openbare rust kum1.en bedreigen ,,
duidelijk blijkt dat de gemeenteraad niet
de rust van een bepaalde groep van personen, n1.aar wel de openbare rust in
't algemeen heeft willen verzekeren ;
Wat h et derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het gemeentereglement, waarbij de gemeenteraad, handelend binnen de perken van zijn bevoegdheid om de openbare rust te verzekeren,
de aanwezigheid van kinderen van minder
dan zestien jaar oud in drankhuizen
slechts toelaat mits zij vergezeld zijn van
de personen die op hen de ouderlijke
macht uitoefenen, geen inbreuk maakt
op het recht va~1. vergadering van de
mind.erjarigen noch een beperking van
ouderlijke macht inhoudt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

' 5 oktober 1971. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggever, de H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin, advocaat-generaal. Pleite1·, de H . W.
Truyens (van de balie te Dendermonde).

2e KAMER. -

5 oktober 1971.

OASSATIE.- BEVOEGDHEID.- STRAFZAKEN.- lYJIDDEL TEN BETOGE DAT DE
RECHTER DE GEGEVENS VAN DE ZAAK
OF VAN RET DOSSIER SLECHT HEEFT
BEOORDEELD. - HOF NIET BEVOEGD
OM KENNIS ERVAN TE NEMEN.

Het Hof van cassatie is niet bevoegd om na
te gaan of de rechte1· de hem ove1·gelegde
gegevens van de zaak of van het dossie1·
goed of slecht, in feite, heeft beoM·deeld (1) . (Grondwet, art. 95.)

(VAN WAMBEKE, T. SAMIJN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 mei 1971 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;

I. In zover. de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvord.ering:

En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd. en d.at
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

Over het mid.del afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest oordeelt
« dat er geen de minste twijfel bestaat dat
de renner Samyn gevallen is na een contact met beklaagde, die herhaald.elijk toegegeven heeft een stamp in de rechterzijde geluegen te hebben " en dat het
bewezen is « dat de renner Smnyn met
geen andere toeschouwer dan de beklaagde in contact is gekomen ,,
te1·wijl de omstandigheid dat eiser, die
zich in een drukke volksmassa bevond
waardoor de renners zich een weg moesten
banen op een breedte van hoogstens
twee meter, een stamp heeft gekregen

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

(1) Cass., 6 september 1971, sup1·a, biz. 9.
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niet volstaat om te bewijzen dat hij met
Samyn in contact is gekomen, en uit geen
enk el element van het dossier blijkt dat
Samyn met geen andere toeschouwer dan
eiser in contact is gekonien, de verklaringen van de getuigen dienaangaande zij~1.de
op zijn minst tegenstrijdig en het beweerde contact uiterst onwaarschijnlijk,
zodat de motivering van het arrest onvoldoende en gebrekkig is en overigens de
conclusie van eiser niet beantwoordt :
Overwegende dat het midclel, in zover
het van een onvoldoende en gebrekkige
motivering gewaagt, erop neerkomt te
beweren clat het hof van beroep de feitelijke elementen van de zaak verkeerd
beoordeeld heeft ;
Overwegende d at het middel, in zover
het een gebrek aan a~1.twoord op de conclusie van eiser inroept, niet preciseert
welke bepaalde middelen van die conclusie door b et arrest onbeantwoorcl zouden
zij~1. gelaten ;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of
op strafie van nietigheid voorgeschreven
r echtsvormen werden nageleefcl en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

II. In z<;>ver de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de bmgerlijke
vorderingen :
Overwegende dat e1ser
midclel aanvoert ;

gee~1.

bijzonder

V A.STSTELLING IN DE BESLISSING VA.N
DE EEDAFLEGGING VAN DE DESKUNDIGE. - GEEN CONCLUSIE. - VASTSTELLING NIET VEREIST.
2° DESKUNDIGENONDERZOEK.
STRAFZAKEN. EEDAFLEGGING NA
UITVOERING VA.N DE OPDRACHT.
WETTELIJKHEID.
3° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
EENSTEMMIGHEID. BEROEPEN
VONNIS WAARBIJ DE BEKLAAGDE TOT
EEN STRAF WORDT VEROORDEELD. HOF VAN BEROEP BEVEELT ZIJN INTERNERING. EENSTEMMIGHEID NIET
i'EREIST.
1° Bij ontstentenis van een

2° W ettelijlc is cle eed die cle cleshtnclige in

stn;r/zalcen na cle ~titvoe1·ing van zijn
opclmcht heejt ctjgelegcl (1). (Sv., art. 44,
gewijzigd bij de wet van 27 maart
1970). (Impliciete oplossing.)
3° H et hof van be1·oep clat cle

(Sv., art. 2llbis .)

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

2e KAMER. -

5 oktober 1971.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.(1) Men raadpiege de memorie van toelichting en het versiag aan de Kamer van
voiksvertegenwoordigers, over het antwerp
van de wet van 27 m aart 1970 (Gedr. st.
Kamer, zitt. 1969-1970, nrs. 604-1 en 604-2),
en cass., 1 december 1970 (A?T. cass., 1971,
biz. 314 en de noot 4).

inten~e1·ing

van cle belclactgcle beveelt, te1·wijl het
bemepen vonnis hem tot een st1·aj had
ve?·oorcleelcl, moet geen ~titspraalc cloen
met eenpa1·ige stemmenvan zijn leclen (2).

~ling

5 oktober 1971. - 2° kamer . - Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. Venlaggeve1·, de H. Naulaerts. - Gelijlcluiclencle concl~tsie, de H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. De Croo
(van de balie te Oudenaarde).

conc l~tsie,

waaTOJJ cle strajrechte1· zo~t moeten antwoonlen, moet cleze in zijn beslissing
niet vaststellen clat cle cleslcttnclige cle bij
cle wet voo?·gesclu·even eecl heeft afgelegcl.

(DE GREEF. )
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 juli 1971 door h et Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het
clat nit het
de · rechter
deskundige
afgelegd :

eerste middel, hieruit afgeleid
arrest niet blijkt dat de door
in hoger beroep aangestelde
de voorgeschreven eecl heeft

Overwegende dat de deskl.~ndige onderaan het verslag de wo~rclen vermeldt :
" Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en
(2) Men r aadpiege cass., 11 december 1933
(Bull. en PASIC., 1934, I, 96) en noot 7;
a ismede de noot onder cass., 9 mei 1939, in
Revue de d1·oit penal et de c1·iminologie van
1939, biz. 1223 ; men zie ook cass., 21 jtmi
1965 (Bttll. en PASIC., 1965, I, 1149).

-
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gewet en, n auwgezet en eerlijk v ervuld
heb ; Zo helpe mij God " ;
Overwegende d a t h et hof van b eroep,
bij ontstentenis v an conclusie d esaangaande, niet verplicht is uitdrukkelijk in
zijn arrest t e relev er en dat d e voorgeschreven eed afgelegd werd ;
D at h et middel niet kan aangenomen
word en;
Over h et tweede middel, hieruit afgeleid d at uit de stukken v a n de r echtspleging niet blijkt dat het hof van b eroep,
d a t de door d e eerste r echter uitgesproken
gevan genisstraf in een ixtternering omzet,
en aldus d e toestand v an eiser v erzwaart,
m et d e eenparige stemmen v an zijn !eden
uitspraak h eeft v erleend :
Overwegende dat de internering geen
straf uitmaakt ; clat , nu de t egen b eklaagde door d e eerst e r echter uitgesproken
straf niet w erd ver zwaard, de door artikel 21lbis v a n h et W etboek van strafv ord ering b edoelde een st emmigheid v an d e
!eden van h et ger echt d a t in hager b eroep
uitspraa.k doet, niet was vereist ;
'
D at h et middel n iet k an worden a an genomen ;
E n over wegende dat d e subst antiele of
op st raffe van nietigh eid voorgeschreven
rechtsvorn1.en werden n ageleefd en dat
de b eslissing overeenkomstig d e wet is ;
Om die redenen, v erwerpt de voorziening.
5 oktober 1971. - 2 e k a m er. - Voo?'zitter, d e H. Louveau x, v oorzit t er . V e1·slaggeve1·, de H. Ch ateL - Gelijlcl1tidende conclttsie, de H . D epelchin, advocaat-gener aaL - P leite1·, de H . Pascal
Va nderveeren (van d e b a lie b ij h et Hof
v an b eroep t e Brussel) .

2e KAJ.VIER. -

5 oktober 1971.

1o vVEGVERKEER . -

vVE GVERKEERsl{EGLEMENT VAN 14 l\iAART 1968, ARTIKEL l. - 0PENBARE W'EG. - BEGRIP.

2o CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN, - MIDDEL WAARIN FElTEN EN
RE CHT VERMENGD ZIJN , - ~IET-ONT
VANKELIJKHEID,
1 o Geen openba1·e weg in de betelcenis van

a1·tilcel 1 van het wegve?·kee?'S?'eglement

van 14 mam·t 1968 is een weg die enkel
voo1· het ve1·kee1' te land van bepaalde
catego1·ieen van p e1·sonen openstaat (1).
2° W egens vennenging van j eiten en 1·echt
is n iet ontvan kelijk het m iddel dat het
Hoj m·toe ve17Jlicht f eitelijke gegevens na
te gaan (2). (Grondwet, art. 95.)

(VAN DER HEYDEN EN NA.AMLOZE VENNOOTSCHAP « ANTIGO ON , , T. NAAl>iLOZE
VENNOOTSCHA.P « L'URBAINE ll EN PERSONENVENNOOTSCHAP lVIET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID cc EUROPEAN i\1ARITIME SUPPLY "·)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op h et b estr eclen
VOJ"lnis , op 25 mei 1971 ii1 hager b eroep
gewezep door de Corr ectionele Rech t b ank
t e Antwerpen;

I. W at b etreft de voorziening v an Van
D er H eyden, b eklaagde :

A. In zover zij gericht is tegen de beslissing over d e strafvordering :
Over het middel, afgeleid u it de schending v an artikel 97 van de Grondwet ,
doo1·dat h et bestreden v onnis beslist
d a t d e uit rit 34 7 waaruit eiser gereden
k wam, geen openbar e weg is in d e zin
v a Jl h et algem een r eglemen t op de politie
v an h et wegverk eer, om d e r eden dat hij
tot h et h av engebied b ehoort, en aldus als
algem ene r egel stelt dat h et h av engebied
voor niem and ander s toegank elijk is dan
voor h et aldaar t ewerkgesteld p ersoneel ;
ZOJlder t e antwoorden op de conclusie
v an eiser welke deed gelden d at de wegen
welke doorheen h et h av engebied !op en
opengest eld zijn voor h et openb aar verlmer en d erhalve als openbar e wegen dien en aangem erkt t e worden,
tenvijl h et v onnis h et b egrip « openbar e
weg " misk en t door a ls algemene regel
aan t e n em en dat in h et h aven gebied a ile
wegen slech ts voor b ep aalde p erson en
t oegankelijk zijJ"l ;
t erwijl, zo in h et havengebied enkele
wegen slechts voor b ep aalde cat egorieen
v a n personen toegank elijk zij n, h et v on(1) Ca ss ., 7 september 1970 (.A1T. cass ., 1971
blz. 2 3).
(2) Ca ss. , 4 oktober 1971, sup1·a, biz. 127.
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nis niet aantoont dat de uitrit 34 7 tot die
wegen behoort ;
e~1. terwijl men niet inziet waarom het
vonnis eensdeels aannee1nt dat de steenweg 347 een ope~1.bare weg is en anderdeels beslist dat de uitrit 347 op die
steenweg geen openbare weg is, nu er geen
uiterlijke tekenen voorhanden zijn om de
ene van de andere te onderscheiden en
het verslag van de plaatselijke politie
dienaangaande geen afdoend bewijs kan
opleveren:
Overwegende dat het bestreden vonnis
de conclusie van eiser passend beantwoordt door erop te wijze~1. clat op de uitrit 34 7 alleszins geen ope~1.baar verkeer
geschiedt, nu die uitrit enkel naar de
Scheldekaaien leidt tussen allerlei hangars en uiteraard voor niemand anders
toegankelijk is dan voor het personeel dat
aldaar te werk gesteld is ;
Overwegende dat het vom1.is zodoe~1.de
geen algemene regel stelt welke voor het
ganse havengebied geldt, doch enkel de
bijzondere kenmerken van de uitrit 347
in aamnerking neemt om te beslisse~1. dat
bedoelde uitrit geen openbare weg is in
de zin van het algem.een reglement op de
politie van het wegverkeer ;
Overwege~1.de clat, in zover het middel
aanvoert dat men niet inziet waarom de
steenweg 34 7 wel en de uitrit 34 7 niet
als een openbare weg client aangemerkt te
worde~1., het niet ontvankelijk is, ~1.u het
voor de feitenrechter niet werd ingeroepen, en het Hof ertoe zou verplichten tot
navorsingen van feitelijke aard over te
gaan;
Dat het Iniddel niet ka~1. aangenomen
worde~1.;

En overwege~1de dat de substantiele of
op straffe va~1. nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

B. In zover zij gericht is tegen de beslissing over de bm·gerlijke vorderingen :
Overwegende dat eiser
middel aanvoert ;

gee~1.

bijzonder

II. vVat betreft de voorziening van de
namnloze vennootschap " Antigoon ,,
burgerrechtelijk aa~1.sprakelijke partij :

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
5 oktober 1971. - 2• kamer. - Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de H. Naulaerts.- Gelijlcluidende conclusie, de H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleite1·, de HH. Dierckxe~ls (va~1.

3e KA.MER. -

6 oktober 1971.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. RECRTER DIE VASTSTELT
DAT EEN WISSELAGENT, lVIET DE IMPLICIETE TOELATING VAN DE BEURSCOlVIMISSIE, ALLE HANDELINGEN VERRICRT DIE TOT RET BEROEP VAN
WISSELAGENT BEROREN, ONDER RET
BESTUUR EN RET TOEZICRT VAN EEN
ANDERE
WISSELAGENT.
GEEN
TEGENSTRIJDIGREID.

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.- CONCLUSIE DIE EEN AANBOD
VAN BEWIJS DOOR GETUIGEN BEVAT.BESLISSING DIE DIT AANBOD VERWERPT
OP GROND DAT DE AANGEVOERDE FElTEN TER ZAKE NIET DIENEND ZIJN. BESLISSING REGELl\'lATIG GEJ\10TIVEERD.
30 HANDELSREGISTER. - RECRTSVORDERING VAN EEN KOOPJ\1AN. EXPLOOT VAN DAGVAARDING.- VERPLICRTE VERMELDING VAN RET INSCHRIJVINGSNUl\ilVIER VAN DE K00Pl\1AN
IN RET RM.,DELSREGISTER. - VooRWAARDEN.

40 DAGVAARDING. - BURGERLIJKE
ZAKEN. EXPLOOT VAN DAGVAARDING.- VERPLICRTE VERJ\1ELDING VAN
RET INSCHRIJVINGSNUJ\11\'I:ER VAN EEN
KOOPMAN IN RET RANDELSREGISTER.
- VooRWAARDEN.
l

Overwegende dat uit gee~1. stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
de voorziening betekend werd aan de
partijen tegen wie zij gericht is; dat zij
derhalve niet ontvankelijk is ;

de balie te Antwerpen).

o

De 1·echter kan, zonde1· zich tegen te
sp1·eke1i, vaststellen eensdeels dat een
pe1·soon 1·egelmatig de titel van wisselagent heejt belcomen en ande1·deels dat
hij onde1· het bestttU1' en het toezicht van
een ande1•e wisselagent, met de impli-

-143ciete toelating van de beu1·scommissie,
alle handelingen Ve?'?'icht die tot het be?'oep van wisselagent behm·en. (Grandwet, art. 97.)
3o De ?'echte?· die e1·op wijst dat de aangevoe?·de jeiten om de doo?' hem aangegeven
1·edenen te?' zake niet dienend zijn, motivee?'t ?'egelmatig de ve?·we1·ping van een
aanbod van bewijs doo1· getuigen (I).
(Grondwet, art. 97 .)
4o en 5o De in het handels1·egiste1' inge-

sch?'even koopman moet zijn insch?'ijvingsnumme?' in dit Tegiste?' in een exploot van dagvam·ding slechts vemwlden,
indien de doo?' hem ingestelde ?'echtsvm·de?·ing haa?' oo1·zaak vindt in een daad
van koophandel (2). (Wetten betreffende
het handelsregister, gecoordineerd op
20 juli I964, art. 40.)

(s ... ,
ARREST

T. R ... )

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op I september I970 gewezen
door de W erkrechtersraad van beroep te
Brussel, kamer voor bedienden ;

Over het derde, het vierde en het
zesde . middel samen, afgeleid,

het de1·de, uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doo1·dat de bestreden sententie, enerzijds , beslist dat v~rweerder bedieJ?-de
was in dienst van erser en, anderzrJds,
vaststelt « dat hij het beroep van wisselagent uitoefende in omstandigheden die
geen aanleiding hadden geg;even tot erug
verwijt van de beurscOliDl'llSSre »,

cember I876, gewijzigd bij het koninldijk
besluit nr. 84 van 30 januari I935, op de
handelsbeurzen en de wisselagenten en
97 van de Grondwet,

doo1·dat ter verantwoording van de
veroordeling van eiser tot betaling aan
verweerder van een vergoeding van
436.000 frank wegens ongerechtvaardigde·
verbreking van de arbeidsovereenkomst
voor bedienden die zogenaamd tussen
partijen bestond, de bestreden sententie
beslist dat zo verweerder weliswaar het
beroep van bediende uitoefende in dienst
van eiser die wisselagent is, hem echter
niet kon worden verweten dat hij, met
overtreding van artikel 74 van de wet
van 30 december I867, een ander beroep
dan dat van wisselagent had uitgeoefend,
op grond, enerzijds, dat het niet ging om
een ander beroep dan dat van wisselagent
en, anderzijds, dat de beurscommissie,
door in haar jaarboek naast zijn naam
te vermelden « verbonden aan de fu·ma
Seydels », had beschouwd dat hem uit
dien hoofde geen enkel verwijt kon worden gemaakt, en dat bovendien, zelfs
indien aan verweerder kon worden verweten dat hij een beroep had uitgeoefend
dat hem bij voormeld artikel 74 was verboden, het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor bedienden niettemin vaststand,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, nu verweerder,
volgens de vaststellingen van de sententie, de titel van wisselagent gevraagd en
bekomen had, het hem bij voormeld
artikel 74 verboden was enig ander b eroep
uit te oefenen, behoudens toelating van
de beurscommissie, en terwijl de sententie
niet, zonder strijdigheid en zonder schending van de artikelen 64 en 74 van de
wet van 30 december I867 en 97 van
de Grondwet, heeft kunnen beslissen dat
het beroep van bediende in dienst van
een wisselagent geen ander beroep dan
dat van wisselagent was ;

te1·wijl deze beide overweginge_r,t ~ege~l
strijdig zijn en deze t egenstrrJdrgherd
gelijkstaat met het ontbreken van redenen;
het vie1·de, uit de schending van de
artikelen 6, ll3I, ll33 van het Burgerlijk
Wetboek, 64, 74 van de wet van 30 de-

tweede onde1·deel, d e sententie niet heeft
kunnen b eslissen, zonder voormeld artikel 74 te schenden, dat de beurscommissie, door in haar jaarboek verweerder te
vermelden als « zijnde verbonden aan de
firma Seydels » hem, bij afwijking van
dit artikel, de toelating had gegeven het
beroep van bediende nit te oefenen ;

(1) Cass., 10 februari 1967 (A1'?'. cctss., 1967,
blz. 723).
(2) l\'[en raadplege cass., 21 januari 1960
(Bull. en PASIC., 1960, I, 574).

. de1·de onde1·deel, om een vergoeding te
vorderen, verweerder zich in elk geval
niet kon beroepen op een arbeidsovereenkomst voor bedienden die met schending
van een bepaling van openbare orde was
aangegaan; de vordering tot schadever-
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goeding van verweerder dus geen geoorloofde oorzaak had en de sententie ze
enkel heeft kw1nen inwilligen zonder
rekening te houden met de artikeleJl 6 en
1131 van h et Burgerlijk Wetboek;
vie1·de oncle?·deel, d e sententie althans
niet heeft geantwoord op de conclusie
van eiser in zover dam·in werd b etoogd
dat, indien er een arbeidsovereenkomst
voor bedienden was, deze overeenkomst
in strijd m et een bepaling van openbare
orde was gesloten en daardoor aan verweerder generlei recht kon verschaffen ;
het in elk geval niet mogelijk is nit te
m n:l' E'n of de bestreden sententie h eeft
willen beslissen dat n aar lnid van artik el 74 van de wet van 30 december 1867
de bem·scommissie aan verweerder al dan
niet d e uitdrulllielijke toelating moest
geven om h et beroep van b ediende van
een wisselagent nit te oefenen, d a n wel
of ze h eeft ·willen besli ssen dat het v erbocl
van artikel 7 4 al dan niet de openbare
orde raakte, en of ze h eeft w illen beslissen
clat een in strijd met een bepaling van
openba re orde gesloten a rbeidsovereenkomst van bedienclen a l d an niet een
geoorloofde oorzaak h ad en al dan niet
een recht op schadevergoeding in geval
v an verbreking deed ontstaa~1 ; de dubbelzinn igheid van de motivering van
de sententie omtrent die verschillende
r echtspunten b et voor h et Hofniet mogelijk maakt de wettelijkheid van deze
sententie te toetsen ;
het zescle, nit de sch ending van artik el 97 van de Grondwet,
cloonlat de sententie niet heef t geantwoord op de aanvullende conclusie van
eiser in zover d aarin, ten b ewijze d a t
v erweerder h et beroep van zelfstandig
wisselagent h ad uitgeoefend, werd betoogd dat door de stulllien van h et d ossier was aangetoond dat het door verweerder gei:nde makelaarsloon betr ekking
h eeft op verrichtingen di e hij a ls wisselagent had gedaan, zodat h et bewezen is
dat verweerder het beroep van wisselagent uitoefende :

Overwegende dat nit d e sententie blijkt
d at verweerder, die regelmatig d e titel
van wisselagent had bekomen, onder het
b estuur en h et toezicht van eiser en met
in1pliciete toelating v a n de beurscommissie " aile handelingen verrichtte die
tot h et b eroep van wisselagent b ehoren » ;
Overwegende dat deze vastst ellingen
niet tegenstrijdig zijn ;

Overwegende d a t eiser niet preciseert
om welke reden de vermelding in h et
jaarboek van de b eurscommissie dat verweerder aan de finna Seydels verbonden
is, niet h et b ewijs kon uitmaken van de
toelating a ls bedoeld in artikel 74, lid 1,
v an d e wet van 30 december 1867;
Dat de middelen niet aangenomen kunn en worden;
Over h et v ijfde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van d e Grandwet,
doo1·dat eiser in zijn conclusie had gevraagd toegelaten te worden door getuigen het b ewijs te lev eren van volgende
feiten : 1° geclaagcle in hoger b eroep
(thans verweerder) werd op 19 juni 1956
op zijn verzoek tot wisselagent benoemd ;
2° gedaagde in hoger beroep liet zich op
2 janu ari 1957 in het handelsregister te
Brussel inschrijven onder h et nmnmer 269919; 3° gedaagde in hoger beroep
oefende werkelijk, op zijn manier, bij
zijn clienten op de b eurs van Brussel h et
beroep van wisselagent uit volgens de onderrichtingen van zijn eigen clienteel llat
hij ging opzoeken wanneer h et h em
schikte en h et h em b eviel , zonder aan
iemand rekensch ap te mo eten geven ;
4° de b enrscommissie legde h em in zij n
hoedanigheid van wisselagent een tuchtstraf op ; 5° gedaagde in hoger beroep
deed zijn beroep van wisselagent bij de
leden v an zijn partij en bij de kiezers
gelden en clit herhaaldelijk sinds 1957;
6° ged aagde in hoger beroep, evenals de
conclusienemer, ging de k antoren van
de Kolonien straat in en uit wmmeer hij
dat wilde om aile activiteiten uit te oefen en clie h em aanstonden ; 7° hij nam op
de b em·s van Brussel vrij posities z-onder
controle van de conclusienemer ; 8° ged aagde in hoger beroep ·h ad zijn eigen
clienteel die hij na de verbreking van de
sam enwerking tussen gedaagde in hoger
b eroep en de conclusienemer h eeft behouden ; 9° gedaagde in hoger beroep
heeft sinds zijn benoeming als wisselagent
aan de jaarlijkse v erkiezingen voor de
smnenstelling van de b em·sconunissie
deelgenomen overeenkomstig artikel 91
van d e wet op d e wisselagenten , en de
sententie dit verzoek verwerpt met, ter
verantwoorcling van deze v erwerping, de
enkele verklaring dat genoemde feiten
niet p ertinent waren, omdat ze, zelfs
indien ze bewezen wa ren, het bestaan
tussen partijen van een arbeidsovereenkomst voor beclienden niet zouden lnmn en uitsluiten,
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tenvijl, ee?·ste ondenleel, het t egenstrijdig is te beslissen dat de feiten sub 3, 6,
7 en 8, die uitsluiten dat verweerder zou
gewerkt hebben onder het gezag, het
toezicht en de leiding van eiser, niet zouden uitgesloten hebben dat er tussen
partijen een arbeidsovereenkomst voor
bedienden bestond ;
tweede onde?·deel, de feiten sttb l , 2, 4
-en 9, die onderstellen dat verweerder het
beroep van wisselagent uitoefende, dat
onverenigbaar was met de uitoefening
van een ander beroep, het bestaan uitsloten van een arbeidsovereenkomst voor
bedienden die wettelijk tussen partijen
werd gesloten en aan verweerder een
recht op vergoeding toekende in geval van
ontbinding;
en de sententie dus niet met redenen
is omldeed naar de eis van artikel 97 van
de Grondwet :
W at het eer ste onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu de sententie had
gesteld dat een zekere zelfstandige activiteit van verweerder niet onverenigbaa.r
was met zijn hoedanigheid van bediende,
het bewijs van de in het middel vermelde
feiten geen uitwerking had ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenmnen ;
vVat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende clat uit h et antwoorcl op
het derde, het vierde en het zesde middel
'samen volgt dat dit onderdeel van het
middel geen bestaansreden meer heeft;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen Ibis van de
wet van 30 mei 1924 tot installing van het
handelsregister, 40, 41 van de wetten op
het hanclelsregister, gecoordineerd bij het
koninhlijk besluit van 20 juli 1964, en
97 van de Grondwet,
doonlat de bestreden sentenbe, zonder
te betwisten dat verweerder, die de titel
van wisselagent had, in het handelsregister was ingeschreven, noch dat zi jn clagvaardingsexploot het ntunmer van zi.in
inschrijving vermeldde, en zonder vast te
stellen dat de rechtsvordering van verweerder een aan de handel van eiser
vreemde oorzaak had, de rechtsvordering
niet onontvankelijk h eeft verklaard en
over de zaak zelf uitspraak heeft gedaan,
te1·wijl, ee?·ste onde?·deel, naar luid van
de voormelde artikelen van de wetten
van 30 mei 1924 en 20 jnli 1964, elke
rechtsvordering die haar oorzaak vindt

in een daad van koophandel, bij gebreke
van vermelding van het inschrijvingsnummer, niet-ontvankelijk moet worden
verklaard;
tweede onde1·deel, eiser in zijn conclusie
uitdrukkelijk de niet-ontvankelijkheid
van de rechtsvordering had opgeworpen
« omdat verweerder het rnunmer van zijn
hanclelsregister niet had vermeld "• en de
sententie niet heeft geantwoord op dit
middel, waaruit volgt dat de sententie
naar de eis van artikel 97 van de Grandwet niet regelmatig met r ed en en is omkleed :
Wat het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat de sententie erop
wijst dat door te beweren dat verweerder
« had nagelaten melding te maken van
zijn werkelijk beroep van wisselagent,
eiser tot cassatie vooruitliep op de beslissing van de raad " ; dat aldus de werkrechtersraad van beroep heeft aangegeven dat de vraag of verweerder in zijn
exploot zijn hoedanigheid van wisselagent
en, bijgevolg, het ntunmer van zij n inschrijving in het h andelsregister had
moeten vermelden, slechts kon worden
opgelost na te hebben onderzocht of de
rechtsvordering van eiser haar oorzaak
vond in een daad van koophandel;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu ze heeft uitgemaakt dat verweerder in dienst van eiser
was als bediende en dat de rechtsvordering van verweerder niet haar oorzaak
vond in een daad van koophandel, de
door het middel bestreden beslissing wettelijk verantwoord is ;
Dat geen enkel onderdeel van het middel kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
6 oktober 1971. - 3e kamer. - Voo?'zitte?', de H. Polet, raadsheer waarnen1.end
voorzitter.- Ve?·slaggeve?·, de H. Legros.
- Gelijlclttidende conclttsie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. - Pleite?', de
H. Struye.

le

KAMER. -

7 okto ber 1971.

1° HUUR VAN GOEDEREN.- HANDELSHUUR.

VERBOUWING

DOOR

-146HUURDER ONDERNOMEN ZONDER VERLOF. ARTIKEL 9, LID 2, VERVAT IN
DE WET VAN 30 APRIL 1951.- RECHT
VAN VERHUURDER OM TE EISEN DAT
DE LOKALEN IN HUN VROEGERE TOESTAND WORDEN HERSTELD.

2°

HUUR VAN GOEDEREN. HANDELSHUUR. VERGOEDING WEGENS
UITZETTING, BEPAALD BIJ ARTIKEL 16,
IV, VERVAT IN DE WET VAN 30 APRIL
1951.- HOOFDHUURDER EXPLOITEERT
NIET DE HANDELSZAAK.- VOORWERP
VAN DE VERGOEDING.

3o

HUUR VAN GOEDEREN. HANDELSHUUR. VERGOEDING WEGENS
UITZETTING .
VERDELING ONDER
HOOFDHUURDER EN ONDERHUURDER.
ARTIKEL 25, LID 9, VERVAT IN DE
WET VAN 30 APRIL 1951. TOEP.A,SSINGSGEBIED.

4°

HUUR VAN GOEDEREN. HANDELSHUUR. VERGOEDING WEGENS
UITZETTING, BEPAALD BIJ ARTIKEL 16,
IV, VERVAT IN DE WET VAN 30 APRil,
1951.- 0NDERHUURDER ALLEEN EIGENAAR EN EXPLOITANT VAN DE HANDELSZAAK.
ALLEEN
ONDERHUURDER
HEEFT RECHT OP DE VERGOEDING.

1o Ltddens a1·tilcel 9, lid 2, ve1·vat in de

wet van 30 april 1951 op de hcmdelshtttl?',
lean de ve1·hutwde1· eisen dat de lolcalen
in hun vmege1·e toestand wo1·den he1·steld,
wannee1· de hutwde1· zonde?' ve1·lof ve?'bottwingen heeft onde1·nomen.

2° A1·tilcel 1 van de wet van 29 jtmi 1955,
tot wijziging van de wet van 30 april
1951, dat aan de hutwde?' die een handelshuis geheel of ten dele heeft onderve?'htmnl, het 1·echt ve?'leent om cle ve?'goeding wegens ttitzetting, bepaald bij
cwtilcel 16, IV, ve1·vctt in de tvet van
30 ap1·il 1951 op de handelshtttwove?·eenlcomsten, te eisen, zelfs wanneer hij geen
handelszactlc exploitee1·t in hetzelfde gebottw, bet1·ejt alleen het belang van de
oncle?·ve1·huunle1' die eigenam· is van de
handelszactlc, door hem in dit gebottw
geexploiteenl (1).
(1) Cass., 24 maart 1966 (Bull. en PAsrc.,
1966, I, 958) en de conclusie van Procureurgeneraal Hayoit de Termicourt; 8 februari
1968 (A?T. cass., 1968, blz. 756) ; 4 maart 1971
(ibicl., 1971, biz. 639).
(2) en (3) Zie, behaive de arresten aangehaaid in noot 1, CA=mR, Annales clu notm·iat
et cle l'en1·egist1·ement, 1968, biz. 217 en vig.,
met name biz. 221 en 222; S. DAVID-CON-

3° Lid 9 van a1·tilcel 25 vervat in de wet
van 30 ap1·il 1951 op de handelshuur,
dat in deze wet is ingevoegd bij a1·tilcel 1,.
6°, van de wet van 29 juni 1955 en dat
toestaat de ttitzettingsve1·goeding te ve1·-·
delen tussen de hoojdhuu1·de1' en de
onde1·hutwde1', is met name van toepassing wannee1· de hoofdhuu?·de?' eigenaa1··
is van de handelszaalc die door de onde?'huu?·de?' wo1·dt geexploitee1·d en waa1·van.
de belang1·ijlcheid doo1· deze met tenrninste 15 pet is ve1·mee?·de1·d (a1·tilcel 25,.
laatste lid) of wannee1· de hoofdhuu?·de?'
en de onde1·huU?·de1' eigenaars zijn van
een ajzonde1·Zijlce handelszaalc of rnedeeigenaars zijn van dezelfde handelszaak
die in het gebouw w01·dt geiixploitee1·d (2).

4° W annee1· de handelszaalc uitsluitend·
toebehoo1·t aan de onde?'htttwde?' die ze
in het gehtturde pand exploitee1·t, heeft
alleen hij, doo1· de ve1·plichte tussenlcomst
van de hoojdhtttwde?', recht op de ve?'goeding wegens ttitzetting, bepaalcl bij
a1·tilcel 16, IV, vervat in de wet van
30 ap1·il 1951 op de handelshtm?·ove?·eenlconisten, indien hern, do01· de weige1·ing
de httU?' te he1·niettwen, het bezit van zijn
handelszaalc w01·dt ontnomen (3).
(11-IASEREEL
EN
CONSORTEN
BECKERS,
T. MR. HOGE, CURATOR VAN RET FAILLISSEllffiNT li'LARIETTE, EN CONSORTEN;
MR. HOGE, CURATOR VAN RET FAILLISSEMENT MARIETTE, EN HERMANS, T.
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «BRASSERIE
NECTAR» EN CONSORTEN.)
ARREST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 maart 1970 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Luik;
Overwegende dat de voorzieningen ingeschreven op de algemene rol onder de
nummers 4636 en 4726 tegen hetzelfde
vonnis gericht zijn ; dat ze samengevoegd
dienen te worden ;
Overwegende dat het VOJ1.nis vaststelt

STANT, noot onder cass., 24 maart 1966,
Rev. C?"it. jtt1'iSp1'. belge, 1969, biz. 108 en vig.,
m et name blz. 120 tot 122 ; SrMONT en DE
GAVRE, Rev. c1·it. jtwisp1·. belge, 1969, biz. 575
en vig., met name biz. 602; TscHOFFEN,
noot onder civ. Liege, 16 juni 1967, Jou1·n.
t?•ib., 1967, biz. 723; VERCRUYSSE, noot onder
cass., 8 februari 1968, Jow·n. t1·ib., 1969,
blz. 583.

-147dat de consorten Masereel-Beckers eigenaar zijn van een handelspand ; dat de
naamloze vennootschap " Lineca ,, die
hoofdhuurster is geworden van dit pand,
het heeft onderverhum·d aan de naamloze
vennootschap " Brasserie Nectar ,, die
het zelf heeft onderverhuurd aan de
echtgenoten Mariette-Hermans; dat deze
laatsten de enige eigenaars zijn van de
handelszaak die zij in, dit pand exploiteren ; dat de onderhuurders en de hoofdhuurster ieder de hernieuwing van de
huur hebben gevraagd en de echtgenoten
Mariette-Hermans en de naamloze vennootschap "Brasserie Nectar " hun aanvraag ter k ennis van de consorten Massreel-Beckers hebben gebracht; dat deze
laatsten elke hernieuwing weigerden ;

I. W at de voorziening van de consorten
Masereel-Beckers betreft
·
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grox1dwet en 9 van de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten,
doo1·dat het bestreden vonnis de aanspraak van de eisers om h et goed in zijn
oorspron.kelijke staat te doen herstellen
verwerpt, om de redenen van de eerste
rechter, hetzij dat deze herstelling erin
zou bestaan de dancing te doen verdwijnen om er · opnieuw een bergplaats
van te maken, dat er geen overeenkomst bestaat die de eisers zulks toestaat (artikel 6 van de huurovereenkomst
en 9 van de wet) en dat dit artikel 6 dat is
vaJl de door een zekere Graillet aan de
vennootschap « Lineca "toegestane hum·,
·e n om eigen redenen die hieruit zijn afgeleid dat het goed " toen h et aan de naamloze vennootschap « Lineca " werd verhum·d zo oud was en iJl zulk een erbarmelijke staat verkeerde dat de verhuurders
werkelijk geen groat risico liepen dat hun
goed enige schade zou lijden (cfr. vonnis
van deze r echtbank van 25 februari 1969
in zake Masereel-Beckers tegen GrailletBonaventure) >>, eJl tevens vaststelt dat
de verbouwingen werden uitgevoerd "buiten weten van de oorspronkelijke verlmurders en zonder dat de procedm·e
van artikel 7 van de wet van 30 april1951
werd in acht genomen ,, en tevens, dienteJlgevolge, beslist " dat de verhum·ders
gerechtigd zijn te beschouwen dat genoemde werken onregelmatig werden uitgevoerd en dat zij deze mogen behouden

zonder enige vergoeding te moeten betalen (artikel 9 van de wet) ,,
te1·wijl, ee1·ste ondeTdeel, artikel 9 bepaalt dat wanneer de verbouwingen door
de lmurder werden ondernomen zonder
verlof, de verhuurder de kens heeft te
eisen dat de localen in htm vroegere toestand worden hersteld of de verbouwingswerken te behouden zonder vergoeding
(schending van artikel 9);
tweede onde1·deel, de gronden van het
vonnis althans tegenstrijdig of dubbelzinnig zijn en het voor h et Hof onmogelijk maken zijn controls uit te oefenen
(schending van artikel 97 van de Grandwet):
Overwegende dat het vonnis, dat vaststelt dat de verbouwingen zonder verlof
en buiten weten van de oorspronkelijke
verhuurders werden ondernomen en zonder dat de procedure van artikel 7 van
de wet van 30 april 1951 in acht werd
genomen, echter aan de COJlsorten Massreel-Beckers hun vordering tot herstel van
het goed in zijn oorspronkelijke sta~t
ontzegt;
Overwegende dat Jlaar luid van artikel 9, lid 2, van voormelde wet de verhuurder ka~1. eisen d at de lokaleJl in htm
vroegere staat worden hersteld wanneer
de hum·der de verbouwingen zonder verlof heeft ondernomen ;
Dat het middel gegrond is ;
II. Wat de voorziening van de eisers
Hoge en Hermans betreft :
Over het eerste en het tweede middel
samen,
het ee1·ste, afgeleid uit de schending van
de artikelen 1 (aldus gewijzigd bij artikel 1, 1°, van de wet van 29 jm1.i 1955
en voor zoveel als nodig schending van
genoemd artikel 1, 1°}, 16, inzonderheid 16, I, 6°, en 16, IV, 25, lid 9 (aldus
gewijzigd bij artikel 1, 6°, van de wet
van 29 jtmi 1955 6J1. voor zoveel als nodig
scheJlding van genoemd artikel 1, 6°}, 25,
laa.t ste lid, van de wet van 30 april 1951,
die afdeling IIbis van hoofdstuk II van
titel VIII van boek III van h et Burgerlijk
"\iVetboek vormt, 1165 van h et Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doo?'dat, om te beslissen dat het bedrag
van de door de verweerders sub 3 tot 7
verschuldigde vergoeding wegens uitzetting enkel gelijk moet zijn aan het comm ercieel nadeel dat de hoofdhuurder,
verweerder sttb 2, h eeft geleden en niet
aan het nadeel ten gevolge van het verlies
van de handelszaak van de eisers, h et
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bestreden vonnis hierop steunt dat " het
beginsel van gemeen recht wel degelijk
blijft dat de onderhuurder een derde is
ten aanzien van de hoofdverhuu,rder ; dat
onderverhuring nit zichzelf geen enkele
rechtsband kan doen ontstaan tussen de
onderhuurder en de oorspronkelijke verhuurder ; dat me~1. in h et a lgemeen een
rechtsregel niet kan stetmen op de uitbreidende t,itlegging van een exceptie ;
dat het aldus verkeerd is te betogen dat
de onderhuurder, eigenaar van de handelszaak, aan artikel 11, §II, van de wet
het recht ontleent om aa,nspraak te
maken op de vergoeding wegens uitzetting met uitslttiting van de hoofdhuurder ;
dat deze stelling, benevens de rechtsdwaling die erin voorkomt, indruist tegen de
tekst zelf waarop ze wil steunen, want
de tekst van artikel 11, II, heeft zowel
betrekking op de onderhuurcler, eigenaar
van de handelszaak, als op de onderhntu·der, eenvoudige htnu·der van genoemde
hanclelszaak; clat h et volgen van deze
stelling ertoe zou leiclen dat de onderhutU'cler, eenvouclig exploitant, niet schadeloos wordt gesteld, waardoor men weer
zou vervailen in de ongerijmdheid en
onbiilijkheid welke de wet van 29 jmli
1955 inzonderheid heeft willen verhelpen ; dat uit de toepassing van voOl'melde regel eveneens client te worden
afgeleid dat in geval van een mogelijke
verdeling v an de vergoeding wegens uitzetting tussen hoofdhum·der en onderhum·der, de vergoeding welke de verhtnu·der moet betalen steeds de vergoeding zal
zijn die hij aan de hoofdhulll'der moet
b etalen, daar het bestaan van een of meer
onderhum·ders op generlei wijze invloed
kan hebben op de rechtsbetrekkingen
verhum·der-hoofdhmu·der, die aileen in
aamnerking moeten worden genomen ;
dat om de redenen die de rechtbank in
soortgelijke zaken uitvoerig heeft ontwikl~eld (cf. 1net name de vonnissen van
8 mei 1969 in zake Brouwerij Haecht
tegen Defaile en Gerard en dezelfde tegen
Hailut, Da~ll'Y en Mouha) de rechtspraak
van de rechtbank beschouwt dat door de
wet van 30 april 1951, gewijzigd bij de
wet van 29 jmli 1955, de bescherming van
de eigenaar of van de huurcler van de
handelszaak soms vervangen wordt door
of zich vereenzelvigt met de bescherming
van de titularis van de handelshuurovereenkomst ; dat de wetgever door aan de
hoofdhuurder, die geen eigenaar is van de
handelszaak, hot recht op hernieuwing
van zijn huur toe te kennen, hem noodzakelijk het voor de bescherming van dit
recht o~1.ontbeerlijk toevoegsel heeft gegeven, namelijk het r echt op de vergoeding

wegens uitzetting (ParL St., Verslag van.
de commissie voor Justitie, Senaat, zitting 1953-1954, m. 240, p. 2); dat deze
vergoeding tegelijkertijd blijkt te zijn een
sanctie tegen de verhuurder die de hernieuwing van de huur weigert buite~1. de
uitdrukkelijk bij de wet bepaalde gevallen, alsmede een vergoeding voor h etverlies van de handelszaak »,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, het vonnis.
aldus beslist dat, ingeval de hoofdhuurder
gee~1. eige~1.aar is van· de handelszaak, de·
vergoeding wegens uitzetting de bescherming van het recht op de hulll' tot grandslag heeft; de wetgev<;~r echter, door de
uitvaardiging van artikel 16, IV, vervat
in de wet van 30 april 1951, aileen tot.
doel heeft gehad de handelszaak te be-·
schermen, zodat h et bestreden vonnis
door aan de vergoeding wegens uitzetting
een andere gronclslag te geven, ingeval
de hoofdhuurcler geen eigeJlaar is va~1. de
handelszaak, de in het middel aangechtide
wettelijke bepalinge~l heeft geschonden
en inzonderheid de artikelen 1 (aldus
gewijzigd bij artikel1 , 1°, van de wet van
29 jtmi 1955), 16, inzonderheid I, 6°, e~1.
IV, 25 (aldus gewijzigd bij artikel 1, 5o,.
van de wet van 29 ju.ni 1955), en 25,.
laatste lid, en althans de wijze waarop
het bedrag van de vergoeding wegens.
uitzetting wordt berekend niet wettelijk
heeft verantwoord eJl aldus artikel 97'
van de Grondwet heeft geschonden ;
tweede onde1·deel, het vonnis, door te
zeggen dat de onderverhm·ing geen nadeel
kan toebrengen aan de hoofdhuurder,
een verkeerde toepassing ma.akt van artikel1165 van het Burgerlijk Wetboek ; dat
de overeenkomsten immers aan derden
nadeel ktmnen toebrengen zo een bijzondere bepaling htul. dit gevolg toekent ;
a.ldus, krachtens de in het middel aangeduide bepalingen van de wet van
30 april 1951, de onderhum·der aan zijn
hoedanigheid van onderhuurder - en dus
aan h et contract van onderverhtll'ing gevoegd bij de hoedanigheid van eigenaar
van de handelszaak, een recht op vergoeding wege~1.s uitzetting ontleent die het
verlies van de handelszaak moet vergoeden waarvan hij eigenaar is, zodat, door
te stetmen op het beginsel van het betrekkelijk gevolg van de overeenkomsten om
dit recht aan de onderhuurder te ont zeggen, het vonnis de in het middel aangeduide wettelijke bepalingen en inzonderheid artikel 1165 van het Burgerlijk
vVetboek en de in het middel aangeduide
bepalingen van de wet van 30 april 1951
heeft geschonden ;
het tweecle, afgeleid uit de schending
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1o, van de wet van 29 juni 1955 en voor
zoveel als nodig schending van genoemd
artikel), 16, inzonderheid IV, 25, lid 9
(aldus gewijzigd bij artikel 1, 6°, van de
wet van 29 juni 1955 en voor zoveel als
no dig schendi~1g van genoemd artikel 1,
6°), 25, laatste lid, van de wet van 30 april
1951 die afdeling IIbis van hoofdstul~ II
van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek vormt en 97 van de
Grandwet,

doonlat, om te beslissen dat de vergoeding wegens uitzetting tussen de verweersters sttb 2 en de eisers moest worden
verdeeld, het bestrede~1 vonnis hierop
steunt dat « onder het stelsel van de wet
van 30 april 1951 aileen de hoofdhuurder
die door de verhuurder uit het gehuurde
goed was gezet om redenen die aanleiding
geve~1 tot betaling van een vergoeding
wegens uitzetting, deze vergoeding ontving, dat de wetgever van 1955, om
biilijkheidsredenen, aan de rechter de
bevoegdheid heeft gegeven de vergoeding
tussen de hoofdhuurder en de onderhu,urder te verdelen ; dat welke oak, in feite,
de banden tussen de naamloze vennootschap « Lineca » en de naamloze vemlOotschap «Brasserie Nectar » zijn, het vaststaat dat het in rechte gaat om twee afzonderlijke rechtspersonen, dat de naamloze vennootschap « Lineca », die haar
activiteit beperkt tot het beheer van
onroerende goederen, het eventuele nadeel van haar onderhuurster, de naamloze
ven~1ootschap « Brasserie Nectar », niet
in haar' voordeel lm~1 doen gelden ; dat
aldu s de forfaitaire vergoeding van 3 jaar
huur, zijnde als niet betwist bedrag
209.100 frank, het nadeel van de naamloze vennootschap « Lineca » voldoende
zal . vergoeden ; dat de echtgenoten
Mariette-Hermans (thans eisers) het bewijs levere~1 van een gemiddelde jaarlijkse
bedrijfswinst van o~1geveer 450.000 fr.;
dat met toepassing op dit bedrag van een
beoordelingsnorm die door de rechtspraak
wordt aangenomen, namelijk 3 maal de
jaarlijkse nettowinst, het voiledige nadeel
van de echtgenoten Mariette-Hermal\lS op
1.350.000 frank geschat kan worden, dat
biilijkheidshalve de vergoeding wegens
uitzetting dus moet worden verdeeld door
29.879 frank aan de naamloze vennootschap « Lineca » (thans verweerster sub 2)
en 179.228 frank aan de echtgenoten
Mariette-Hermans (thans eisers) toe te
kennen »; dat het vonnis beslist gebruik
te wiilen maken van het recht dat h et
krachtens artikel 25, lid 9, bezit en de
vergoeding wegens uitzetting naar bil-

lijkheid tussen verweerster sub 2 en de
eisers verdeelt,
te1·wijl de enige grondslag van de vergoedi~•g wegens uitzetting te vinden is in
de wil van de wetgever de handelszaak
te beschermen ; de vergoeding wegens
uitzetting dus aan de eigenaar van de
handelszaak moet worde~1 toegekend ; de
verdeling van deze vergoeding tussen de
hoofdhmu·der en de onderhuurder, zoals
bepaald bij het in het middel aangeduide
artikel 25, lid 9, slechts kan geschieden
in geval van 1uedeeigendom van de handelszaak tussen de hoofdhuurder en de
onderhuurder ; daarentegen wanneer de
onderhum·der a ileen eigenaar is van de
·handelszaak, hem de voiledige vergoeding
moet worden toegekend, zodat door de
vergoeding wegens uitzetting tussen verweerster sttb 2 en de eisers te verdelen,
~1a echter te hebben vastgesteld dat deze
laatsten aileen eigenaar waren van de
handelszaak, het bestreden vonnis de in
het middel aangeduide bepali~1gen heeft
geschonden, inzonderheid die van de wet
van 30 april 1951, en althans zijn beslissing tot verdeling van de vergoeding niet
wettelijk met redenen heeft omkleed en
. aldus artikel 97 van de Grondwet heeft
geschonden :
Overwegende dat de eisers het vonnis
verwijten een verkeerde toepassing te
hebben gemaakt van de wet betreffende
de handelshuurovereenkomsten in zover
het aan de v'ergoeding wegens uitzetting
een andere grondslag heeft toegekend dan
die welke de wet bepaalt en, .dientengevolge, zonder recht genoemde vergoeding
h eeft verdeeld t ussen de hoofcUmurder,
de tweede verweerster, en de onderhuurders, de echtgenoten Mariette-Hermans,
de enige eigenaars van de handelszaak ;
Overwegende dat uit de parlementaire
voorbereiding en uit de titel zelf van de
wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds volgt dat
de wetgever aileen tot doel heeft geh ad
de haJ1delszaak te beschermen ;
Overwegende dat de wet van 29 juni
1955 die voornoemde wet wijzigt hetzelfde doe! beoogt ;
Overwegende dat door aan de huurder,
die een handelspand geheel of gedeeltelijk
heeft onderverhuurd, het r echt toe te
kennen de vergoeding wegens uitzetting
als bepaald bij artikel 16, IV, vervat in
de wet van 30 april 1951, te eisen, zelfs
wanneer die huurder in hetzelfde pand
geen handelszaak exploiteert, artikel 1
van de wet van 29 juni 1955 enkel de
belangen op het oog heeft gehad van de
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Overwegende dat, ingeval de niethernieuwing van de hum niet het verlies
van de handelszaak ten gevolge heeft,
de vergoeding wegens uitzetting geen
reden van bestaan heeft ;
Overwegende dat zo de wet voorziet in
de verdeling va~1. de vergoedi~1.g tussen
de hoofcllium·der en de onderhum·der,
dit met name geschiedt voor het geval
dat de voiledige onderverhuring plaatsheeft met de verhming van de handelszaak en dat de onderhuurder de waarde
ervan met ter=inste 15 pet heeft yermeerderd of nog in het geval van gedeeltelijke onderverhming, wmmeer de
hoofdhumder en de onderhum·der in h et
panel ieder een afzonderlijke handel drijven of in het geval dat zij medeeigenaar
zijn van de handelszaak ;
Dat wanneer de handelszaak uitsluitend aan de onderhuurder toebehoort,
hij aileen, door verplichte bemiddeling
van de hoofdhmu·der, recht heeft op een
vergoeding wegens uitzetting, op voorwaarde echter dat hem, door de weigering
tot hernieuwing van de huur, het bezit
van zijn handelszaak wordt ontnmnen ;
Overwegende, derhalve, dat door de
vergoedi~1.g wegens uitzetting vast te
steilen op grond van het door de hoofclhuurster geleden verlies van het recht op
de hum en niet aileen op grand van de
schade die de onderhum·ders , enige eigenaars van d e handelszaak, hebben geleden wegens het verlies van deze handelszaak en door te beslissen dat deze vergoeding billijkheidshalve tussen de tweede
verweerster en de echtgenoten MarietteHermans diende te worden verdeeld, het
vo~mis de in de middelen aangeduide
wettelijke bepalingen betreffende de handelshuurovereenkmnsten heeft geschonden;
Dat deze middelen gegrond zijn ;
Om die redenen, voegt de zaken n<=mers 4636 en 4726 samen; vernietigt h et
bestreden vonnis in zover het, uitspraak
doende op de rechtsvordering van de
consorten Masereel-Beckers, afwij zend
beschikt op hun aanvraag om het goed in
zijn vroegere staat te hersteilen en, uitspraak doende op de rechtsvorclering van
de echtgenoten Mariette-Hermans, het
bedrag van de vergoeding wegens uitzetting op 209.100 frank vaststelt en deze
vergoeding tussen de naamloze vennootschap « Lineca " en de echtgenoten
Mariette-Hermans verdeelt en in zover
het deze laatsten en de consorten Masereel-Beckers in kosten veroordeelt; be-

veelt 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 ~1.aar de Rechtbank van
eerste aanleg te Hoei, zitting houdend in
hager beroep.
7 oktober 1971.- 1e kamer.- Voo?'zitte?', de H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Busin. - Gelijlcluidende conclttsie, de
H.

Detom·nay,

advocaat-generaal.

-

Pleite1·s, de HH. Simont en Ansiaux.

1e KAMER. -

8 oktober 1971.

1° HUUR VAN GOEDEREN.- HANDELSIDJUR.
HERNIEUWING.
RECHT VAN DE HUURDER. - BEGRIP.
2° HUUR VAN GOEDEREN.- HANDELSHUUR. - HERNIEUWING.- 0VEREENKOl\'lST WAARBIJ AAN DE VERHUURDER HET RECHT vVORDT TOEGEKEND
DE HUUR TE BEEINDIGEN VOOR HET
VERSTRIJKEN VAN EEN TERl\1IJN VAN
J'o.TEGEN JAAR. - WETTELIJKHEID. VoaRWAARDEN.
3° WETTEN EN BESLUITEN.- HANDELSHUUR. - HERNIEUWING.- ARTIKEL 13 VERVAT IN DE WET VAN
30 APRIL 1951.- DWINGENDE WETTELIJKE BEPALINGEN. - SANCTIE.
1° De htttwde?' heejt, bij voo1·lcett1' boven alle

ande1·e pe1·sonen, 1·echt op he1·niettwing
van de htttt1' om dezelfde handel voo1·t
te zetten, hetzij bij het eindigen van de
htttt1', hetzij bij het eindigen van de
ee1·ste he1·niettwing, vooT een dtttt1' van
negen ja1·en, behottdens alclcoonl vctn
pm·tijen vastgesteld bij een attthentielce
alcte of bij een ve1·lcla1'ing voo1· de 1·echte1'
afgelegd. (Artikel 13 vervat in de wet
van 30 april 1951.)
2° In een ove1·eenlcomst, wam·bij een han-

delshtttt1' wo1·dt he1·nieuwd hetzij na het
eindigen vctn de htttt1', hetzij na het
eindigen van een ee1'8te he1·nieuwing,
bepalen dat de hutwde1· het 1·echt heejt
de he1'1tieuwde hutt1' te beiiindigen (1),
(J) llfen raadplege cass., 22 februari 1968
(An·. cass., 1968, biz. 831) : de huru·hernieuwing doet een nieuwe huur ontstaan.
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pe1·iode, om het goed aj te breken, is
slechts wettelijk op voo1·waa1·de dat het
desbet?·effend akko01·d van de pa1·tijen
vastgesteld wo1·dt bij een authentieke akte
of bij een ve1·lclaring voo1· de 1·echter ajgelegd. (Art. 13 vervat in de wet van
30 april 1951.)
3o De bepalingen van a1·tikel 13 ve1·vat in
de wet van 30 april 1951 op de handelshuurove?·eenkomsten bet?·effende de he?'nieuwing van de huu1·, zijn dwingende
bepalingen en de e1·van ajwijkende ove?'eenkomsten zijn do01· nietigheid aangetast (1) (2) (3).
(JANSSENS, T. MOMCAREY.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 juni 1970 door de rechtbank
van eerste aanleg te Veurne in hager
beroep gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 3, meer bepaaldelijk
het laatste lid dam·van, 13 vervat in de
wet van 30 april1951 op de h andelshuurovereenkomsten met h et oog op de bescherming van het handelsfonds, zoals
gewijzigd door de wetten van 29 juni 1955
en 27 maart 1970, 6, 113 (lees 1133) van
h et Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doo1·dat het bestreden vonnis bij bevestiging van het vonnis van de vrederechter
de door verweerster betekende opzegging
om het goed af te breken geldig verklaart
en zulks om de reden dat « de opzegging
betekend werd op grand van vrij aanvaarde bedingen (artikel 1 van de huur<ieel) en dat eiseres in hager beroep zich
tegen deze clausule nooit verzet heeft »,
terwijl, ee1·ste onde1·deel, het beding op
grand waarvan de opzegging gegeven
werd om het goed af te breken strijdig is
met de dwingende bepaling van a.r tikel 3
van de wet op de handelshuurovereenkomsten die de opneming in het huurcontract van een clausule die de verhuur-

der er toe machtigt tijdens de duur van
de overeenkomst op te zeggen, enkel toelaat met het oog op eigen exploitatie en
niet met het oog op h et afbreken, en deze
bepaling ook geldt met betrekking tot
.een hernieuwde overeenkomst daar de
hernieuwing, behoudens akkoord van
partijen dat blijkt . 'l1it een authentieke
akte of uit een voor de rechter afgelegde
verklaring, wat hier niet het geval is
geweest, voor de duur van negen jaar
moet zijn (schending van de artikelen 3
en 13 van de wet op de handelshuurovereenkomsten);
tweede onderdeel, een clausule in een
handelshuurovereenkomst, die strijdig is
met een dwingende bepaling van de wet,
nietig is met h et gevolg dat de omstandigheid dat eiseres die clausule vrij aanvaard
heeft haar het recht niet ontneemt zich
voor de rechter op de nietigheid van die
clausule te beroepen (schending van de
artikelen 6 en 1133 van het Burgerlijk
Wetboek);
denle onde1·deel, de overweging dat
eiseres die clausule vrij aanvaard heeft
en er zich nooit tegen verzet heeft geen
passend antwoord kan vormen op het
door eiser es in haar conclusie ingeroepen
middel « dat concluante zich niet moest
verzetten op het ogenblik van de huurhernieuwing doch steeds het imperatief
km·akter van de wet kan inroepen op het
ogenblik dat de nietigheid de wettelijke
belangen van het h andelsfonds in het
gedrang zou brengen ; dat concluante pas
achteraf zou kunnen afstand doen van
een betrekkelijke nietigheid maar dit op
heden nog niet heeft gedaan; dat concluante bij aangeteke~1.d schrijven van
5 oktober 1969 de gegeven opzegging
reeds heeft bestreden » zodat het bestreden vonnis niet naar behoren met redenen
is omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat het vonnis door het
middel slechts aangevochten wordt in
zover het uitspraak doet over de door
verweerster ingestelde tegeneis ;
W at de eerste twee onderdelen betreft :
Overwegende dat uit de stukken waar-

(1) Men raadplege cass., 15 maart 1968
(.A1'1'. cass., 1968, blz. 936) en 19 maart 1971
(ibid., 1971, blz. 699).
(2) Over het begrip "dwingende wet», raad-

plege men noot 1 getekend W.G. onder cass.,
25 juni 1971 (A1'1', cass., 1971, blz. 1081
en vlg.).
(3) Men raadplege noot 1 onder cass.,

16 maart 1967 (.A1'1·. cass., 1967, blz. 877) : Het
is verboden bij overeenkomst af te wijken
van de dwingende wettelijke bepalingen. De
voorafgaande afstand van het recht zich te
beroepen op een dergelijke overeenkomst
heeft geen gevolg, maar een andere afstand
kan wettelijk zijn.
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op .het Hof vermag acht te slaan blijkt
dat, bij de eerste hernieuwing van de
tussen partijen geldende handelshuurovereenkomst, bedongen werd dat de
huur voor negen jare~l hernieuwd werd,
maar dat verweerster, als verhum·ster, bij
het verstrijken va~l elke driejarige periode, de huur kon beeindige~l, onder
meer om het goed af te breken ; dat
verweerster, op grond van dit beding,
opzegging van de hum· tegen het einde
van de eerste driejarige hernieuwingsperiode aan eiseres betekende, om het
goed af te breken ;
Overwegende dat het vo~lnis, uitspraak
doende over de tegeneis van verweerster,
de opzegging van de huur geldig verklaart
om de reden dat zij betekend werd op
grond van een vrij aanvaarde clausule
van de hum·ceel bevattende huurhernieuwing en dat eiseres zich tegen deze
clausule ~looit heeft verzet ;
Overwegende dat krachtens artikel 13
vervat in de wet van 30 april 1951, de
huurder, bij voorkeur boven alle andere
personen, recht heeft, bij het eindigen
van zijn huur, op de her~lieuwing ervan,
mn dezelfde handel voort te zetten, voor
een duur van negen jaren, behoudens
akkoord van partijen vastgesteld bij een
authentieke akte of bij een verklaring
voor de rechter afgelegd ;
Overwegende dat het beding van een
voor de duur van negen jaren hernieuwde
handelshUllJ.', waarbij aan de verhuurder
het recht wordt toegekend, bij het verstrijken va~l elke driejarige periode, de
hum· te beeind.igen om het goed af te
breken, tot gevolg kan hebben, zoals ten
deze, de werkelijke duur van de hum· tot
minder dan negen jaren te herleiden ;
Overwegende dat bedoeld beding, dat
door geen andere wetsbepaling dan voormeld artikel 13 toegelaten wordt, derhalve slechts wettelijk is op voorwaarde
dat het desbetreffend akkoord van de
partijen vastgesteld wordt in de vormen
die door dit artikel voorgeschreven zijn
om de duci.r van een hernieuwde handelshum· op minder dan negen jaren te bepalen;
Overwegende dat de bovenvermelde
bepalinge~l betreffende de duur van de
hernieuwde handelshum· dwi~lgende wetsbepalingen zijn en dat de ervan afwijkende bedinge~l derhalve door nietigheid
zijn aangetast ;
Overwegende dat ten deze, noch uit de
vaststelli~lgen van het vonnis noch uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat het bedoeld beding vastgesteld werd bij een authentieke akte of

bij een verklaring voor de rechter afgelegd, noch dat ei.seres op geldige wijze het
recht verzaakt heeft om zich op de nietigheid van dit beding te beroepen ;
Dat het vonnis, derhalve, zijn beslissing
niet wettelijk rechtvaardigt ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op het derde onderdeel van het middel
dat geen n1imere vernietiging kan medebrengen, vernietigt het bestreden vonnis,
maar slechts in zover het, bij bevestigi~lg
van het beroepen vonnis, de tegeneis van
verweerster gegrond verklaart, eiseres
veroordeelt het goed te ontruimen en
verweerster m.achtigt mn eiseres uit te
drijven, en in zover het vonnis eiseres in
de kosten veroordeelt; beveelt dat melding van dit arrest zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan om erover
door de feitem·echter te worden beslist ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Rechtbank va~l eerste aanleg te Teper,
zitting houdende in hoger beroep.
8 oktober 1971. - l e kamer . - Voo?'zitte?', de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Meeus. Gelijlcluiclende concl~tsie,
de H. Dmnon, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. van Heeke.

1e KAllmR. -

8 oktober 1971.

1° WETTEN EN BESLUITEN.- ToEPASSING IN DE TIJD.- GERECHTELIJK
WETBOEK. - A.AN'LEG. - DE BEPALINGEN VAN RET GER.ECHTELIJK WETBOEK OVER DE AANLEG VINDEN TOEPASSING OP DE ZAKEN DIE ZIJN INGE"
LEID VOOR HUN INWERKINGTREDING.
- BEGRIP.

2° RECHTSPERSOONLIJKHEID. VERENIGING ZOl\TDER RECHTSPERSOONLIJKHEID. - GEEN GENOTSBEKWAAl\'1:HEID. - VERENIGING DIE DERHALVE
GEEN RECHT AAN, EEN DERDE KAN
OVERDRAGEN.
3o INDEPLAATSSTELLING. - BETALING AAN EEN VERENIGING ZONDER
RECHTSPERSOONLIJKHEID.- NOCH INDEPLAATSSTELLING BIJ OVEREENKOMST.
N OCH WETTELIJKE INDEPLAATSSTELLING. - N OCH « INDEPLAATSSTEL-

LING" MET TOEPASSING VAN ARTIKEL
VAN DE WET V.A,N 11 J UNI 1874.
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1o H oewel luidens lid 3 van a1·tileel 4 van
de ove1·gangsbepctlin gen, ve1·vat in m·tilcel 4 van de wet van 10 oletobe1· 1967,
de bepalingen van het Ge1·echtelijle Wetboele over de aanleg toepassing vinden
op de zaleen die v661· httn inwe?·lcingtreding zijn ingeleid, volgt hientit evenwel
niet dat a1·tileel 617 van clit wetboelc van
toepassing is op de vonnissen, o.a. die
van de ?'echtbanlc van ee1·ste aanleg,
wellee v66r genoemde inwe1·leingt1·eding
zijn gewezen (l} (2) (3).
2o Een ve1·eniging zonde?' ?'echtspe?·soonlijle-

heid heejt, tenzij in de bij de wet bepaalde
ttitzonde1·lijlee gevallen (4}, geen genotsbekwaamheid en zij lean dc1·halve aan

(1) H e t bestreden vonnis van 3 maart 1970
van de rechtbank v an eers te aanleg h ad uitspraak gedaan over een eis waarvan h et
bedrag 10.160 frank b eliep.
N aar luid van artikel 16 van de w et van
25 m aart 1876 houdend e de eerste Titel v a n
het inleidend boek van het W etboek v an
burgerlijke rechtsvordering was het b edr ag
van de hoogste aanleg b epaaldop 25.000 frank,
onder andere voor d e vonnissen van de r echtbanken van eer s t e aanleg.
Artikel 617 v a n h et Gerechtelijk W etboek,
dat d e 1 e novemb er 1970 van kracht is geworden m et toep assing van artikel 5 van de wet
van 10 oktober 1967 houdende h et Gerechtelijk W etboek, bepaalt da t « d e vonnissen van
de r echtba nk van eerst e aanleg .. . waarbij
uitspraak wordt gedaan over een v ord ering
waa rvan het bedrag 3.500 frank niet overscbrijdt, worden gewezen in laatste a a nleg ... "·
Lid 3 van a rtikel 4 van d e overga ngsbepalingen vervat in artikel 4 van de wet van
10 oktober 1967 bepaa lt dat « de bepa lingen
van het Ger echtelijk W etboek ov er de aanleg
toep assing vinden op de zaken die zijn ingeleid
v66r de inwerkingtreding van deze bepa lingen "·
H et onderhavig arrest stelt vast d a t het
b estreden vonnis in laatste aanleg is gewezen
en b eslist a ldus dat artikel 617 van het Gerechtelijk Wetboek geen toepassing vin dt op een
vonnis dat is gewezen v66r d e 1 • november
1970, datum van d e inwerking,;reding van
deze weuuelijke· bepaling.
(2) Men r aadplege cass., 5 maa rt 1971 (A1·r .
cass., 1971, b l z. 541) en 22 oktober 1970 (i bid.,
1971, b l z. 168), alsmede de conclusie van
Procureur-generaal Ganshof van der Meersch
v66r cass., 5 februari 1970 (Bull. en PASIC.,

een de1·de geen subjectief 1·echt ove?'d?·agen, dat zij niet lean bezitten .
3° E en betaling die niet geldi g is geschied
aan een ve1·eniging, omdat deze geen
?'echtsJJe?·soonlijleheid bezit, lean aanleiding geven noch tot de indeplaatsstelling
bij ove1·eenkomst of tot de wettelijlce indeplaatsstelling wam·van spmlee in de
a1·ti leelen 1250 en 1251-3° van het Bu?'ge?'lijle W etboelc (5), noch tot de « indeplctatsstelling " bedoeld bij m·tilcel 22 van
de wet van 11 jttni 1874 (6).
(COOPERATIEVE V E NNOO TSCHAP « DE 80 CIALE VOORZORG "• T. VAN LENS, VF.RHAS, V.Z."W. « BELGISCH BUREAU VAN DE
AUTOVERZEKERAARS », 1\'I:AJOR , VAN

1970, b lz. 486) :in geval van wijziging van de
wetgeving inzake rechtsmiddelen tegen vonnissen worden d eze, behoudens a fwijkende
bepaling, beheers t door de wet die van kracht
is op de dag van het vonnis.
(3) H et Hof van beroep t e Brussel heeft bij
a rrest van 18 december 1970 (Pas., 1971,
II, 85) b eslist dat lid 3 van artikel 4 van d e
overgangsbepalingen, vervat in a rtikel 4 van
d e wet van 10 oktober 1967, doelt op « de
zak en die zijn ingeleid v66r d e inwerkingtred ing van de b epalingen van het Gerecbtelijk
vV etboek en waaraan nog geen einde is gemaakt door een eindvonnis "·
(4) Men r aadplege cass., 28 april1966 (Bttll.
en PASIC., 1966, I, 1087), 19 april en 3 mei
1968 (A?'?', cass., 1968, blz. 1051 en 1102).
l\fen raadplege ook artikel 4 van d e wet
van 5 d ecember 1968 op d e coilectieve arbeidsovereenkomsten en de p aritaire comite's.
(5) In verband m et h et begrip « p ersoonlijke
indeplaatsstelling "• raadplege men d e conclusie van E erste Aclvocaat-generaal P a uJ
Mah a ux v66r cass., 21 juni 1971 (Bull. en
· PASIC., 1971 , I, blz. 1055 ).
(6) E en beta ling kan even wel geldig geschieden aan a ile n a tuurlijke personen samen, die
lid zijn van een d ergelijke vereniging, of aan
een van hen die a ls lasthebber optreeclt ; een
dergelijke betaling kan aanleicling geven t<'t
een indeplaatssteiling.
Men r aadplege cass., 6 november 1961
(Bttll. en PASIC., 1962, I, 278) : een werknemer
kan door een arbeidsovereen komst verbonden
zijn jegens a ile n a tuurlijke person en samen,
die lid zijn v a n een v er eniging zonder r echtspersoonlijkheicl, en deze laat sten liebben het
recht om een van hen te gelasten in hun n aam
het geza g en het bestuur uit te oefenen over
deze werknemer .
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ARREST .

RET HOF ; - Gelet op het bestredeJl.
vonnis, op 3 maart 1970 in laatste aanleg
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 1250,
1251, inzonderheid 3°, 1252 van het
Blu·gerlijk W etboek, 22 van de wet van
11 juni 1874 op de verzekeringen houdende titel X en XI van boek I van het
wetboek van koophaJJ.del,
doordat, vaststaande dat eiseres het
Algemeen Belgisch Vakverbond in eigen
schade dekte, dat zij tengevolge VaJl. het
litigieuze ongeval aan haar verzekerde
een vergoeding van 10.162 frank heeft
gestort en dat haar daarvoor een su brogatoil·e kwitantie werd afgeleverd onder de
handtekening van De Schutter, de regionale secretaris van het Algemeen Belgisch
Vakverbond, het bestreden vonnis enerzijds verklaart dat eiseres, handelende
als gesubrogeerde in de rechten van het
A.B.V.V., « niet meer rechten kan doen
gelden dan haar verzekerde » en dat, daar
deze geen rechtspersoonlijkheid heeft,
eiseres als gesubrogeerde niet OJJ.tvankelijk is om tegen de aansprakelijke derde
de terugbetaling van de aan de verzekerde
gestorte vergoeding te vorderen, anderzijds eraan toevoegende dat de als subrogatoire betalil1g geldende kwitantie ondertekend is namens het A.B.V.V. door
een genaamde De Schutter van wie niet
is aangetoond dat hij « wel degelijk door
de !eden van het A.B.V.V. of door dezes
bestum·scmnite oaartoe gemachtigd was»,
te1·wijl noch de hoedanigheid van gesubrogeerde van eiseres in de rechten van
haar verzekerde, Jl.och de geldigheid of·
de regelmatigheid van de als bewijs van
de subrogatoire betalmg geldende kwitantie voor de rechtbank waren betwist,
eiseres betoogd hebbende, zonder op dit
punt te worden tegengesproke:n, dat het
feit de vergoeding aan een lasthebber van
haar verzekerde te hebben betaald haar
van rechtswege in de plaats stelt van al
de !eden van het A.B.V.V., zodat de
rechtbank, door de vordering van eiseres
niet ontvankelijk te verklaren om de lll.
het middel aangevoerde redenen, 1° de
wettelijke gevolgen miskent van de
subrogatoire betaliJJ.g waardoor de schuld-

vordering zelve van de verzekerde tegen
de voor de schade aansprakelijke derde op
eiseres is overgegaan, aldus het bestaan
van het recht en de uitoefening daarvan
in rechte met elkaar verwarrende (schending van alle in het middel aangeduide
wetsbepalingen); 2° de bewijskracht
miskeJJ.t van het gerechtelijk contract
alsmede van de conclusie vaJl. de iJl. de
zaak staande partijen, door uitspraak te
doen over een betwisting welke bij haar
niet aanhangig was en welke Jl.iet van
openbare orde is (schending van de in het
middel aangeduide artikeleJl. 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat, vastgesteld hebbende d;1t eiseres, wegens een ondergane
schade, aan het Algemeen Belgisch Vakverbond, vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, een betaling gedaan had,
het bestreden vonnis beschouwt dat deze
betalil1g niet van die aard was dat zij
eiseres in de rechten van het A.B .V.V.
jegeJl.S de veroorzakers van de schade kon
doen treclen daar « zij niet meer rechten
kan doen geldeu dan haar verzekerde
(het A.B.V.V.) ... »;
Overwegende dat deze reden geenszins
het bestaan van een recht en de uitoefening daarvan met elkaar verwart, 1naar
wettelijk vaststelt dat een verenigil1g
zonder rechtspersoonlijkheid, die prmcipieel geen genotsbekwaamheid heeft, dit
wil zeggen geeJl. subjectiefrecht bezit, ook
geen recht aan een derde kan overclragen ;
Overwegende dat, in antwoord op de
conclusie van .e iseres die betoogde dat zij
de schade vergoed had niet aan het
A.B .V.V. maar aan al de leden van dit
Verbond, zodat zij, ingevolge deze betaling, wettelijk in de rechten van bedoelde
!eden jegens de veroorzakers van de
schade getreden was, het vonnis, in feite,
vaststelt dat ee11 kwijtmg gegeven werd
door de secretaris van het A.B.V.V.
« namens het A.B.V.V. »en dater« door
geen enkel ele1nent van de zaak noch
overgelegd bescheid wordt aangetoond
dat deze laatste (de secretaris) door
de leden van het A.B.V.V. of door
dezes bestuurscomite daartoe gemachtigd
was l>;

Overwegende dat door deze beschouwing het vonnis, enerzijds, geenszms uitspraak doet over een betwisting welke bij
de rechtbank niet aanhangig was, maar
!outer stelling neemt over een feitelijk
element dat door eiseres zelve werd ingeroepen ten bewijze van de ontvankelijkheid van haar eis, en, anderzijds, de
bewijskracht van de conclusie van eiseres
geenszins miskent ;
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Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

(Grondwet, art. 97; S.W., art. 489,
en Wetb . van koophandel, art. 573
tot 575.)
(VAN GINDER .- I,CRTER.)

8 oktober 1971.- 1e kamer.- Voo?'zitte?', de H. Wauters, raadsheer waarn emend voorzitter. Ve1·slaggevm·, de
H. Meeus. Gelijklttidende conclusie,
de H. Dmnon, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Simont en Fally.

ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 20 mei 1970 en 3 februari
1971 door het H of van beroep te Luik
gewezen ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen het arrest van 20 mei 1970;
2e
10

20

KAMER. -

11 oktober 1971.

BANKBREUK. GEFAILLEERDE
VENNOOTSCRAP.- VEROORDELING VAN
RET ORGAAN VAN DE VENNOOTSCRAP
WEGENS BANKBREUKFEITEN DOOR DAT
ORGAAN IN RET BEREER VAN DE VENNOOTSCRAP GEPLEEGD . WETTELIJKREID .
BANKBREUK. VEROORDELING
VAN DE BEKLAAGDE WEGENS BANKBREUKFEITEN DOOR HElVI ALS ZAAKVOERDER VAN EEN RANDELSVENNOOTSCRA,P GEPLEEGD . VEROORDELING
HIEROP GEGROND DAT DE FElTEN DOOR
DE BEKLAAGDE « ALS GEFAILLEERDE
KOOPl\iA,N " WERDEN GEPLEEGD. BESLISSING GEGROND OP TEGENSTRIJDIGE REDENE N .

1o H et voo1· een gejaillee1·de vennootschap
aansprakelijk m·gaan wm·dt ~vettelijk aan
bankb1·euk schuldig ve1·klaa?·d, wannee1·
het de bankb1·eukjeiten als o1·gaan van de
vennootschap heejt gepleegd in ve1·band
met het behee1· van deze vennootschap (1).
(S.W., art. 489; Wetb. van koophandel,
art. 573 tot 575.)

2o Op tegenst1·ijdige 1·edenen geg1·ond is de
ve?·oo?·deling ten laste van een beklaagde
uitgesp1·olcen wegens bankb?·eulcjeiten die
hij als zaalcvoe?'de1· van een handelsvennootschap heeft gepleegd in het behee1~
van deze vennootschap, op g?'ond hie1·van
dat de j eiten doo1· de belclaagde als gejaillee?'de lcoopman we1·den gepleegd (2).
(1) Cass., 11 december 1961 (Bull. en PAsrc.,
1962, I, 445); 20 september 1965 (ibid., 1966,
I, 94) en de in de noten aangehaalde arresten ;
13 februari 1967 (A?'?' . cass., 1967, biz. 734).
(2) Cass., 16 april 1962 (Bull. en PASIC.,
1962, I, 922).

Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormeJl werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen het arrest van 3 februari 1971 :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat, onder bevestiging
van h et beroepen vonnis, het arrest eiser
v eroordeelt vvegens b edrieglijke bankbrenk, om " gefailleerd handelaar zij.nde,
a ls geassocieerd zaakvoerder van de persone.nveJlnootschap met beperkte aansprakelijkheid Transports Inter Europeans Routiers T .I.E.R . " een gedeelte
van de activa te hebben verduisterd of
verborgen ten nadele van de schuldeisers
van genoemde vennootschap, meer bepaaldelijk een bedrag van 100.000 frank,
dat het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigde ;
Overwegende dat het aansprakelijk
()rgaan van een gefailleerde vennootschap
weliswaar kan worden schuldig verklaard
aan bankbreuk, wanneer het, als orgaan
van de failliet verklaarde vennootschap
en met betrekk:ing tot het beheer hiervan,
constitutieve feiten vaJl bankbreuk heeft
gepleegd, maar dat h et tegenstrijdig is
een telastlegging van bankbreuk bewezen
te verklaren ten laste van een beklaagde
op grand van feiten die hij zou hebben
gepleegd " als geassocieerde zaakvoerder "
van een vennootschap, en die telastlegging hierop te laten steunen dat hij feiten
h eeft gepleegd « als gefailleerde handelaar "• zonder overigens vast te stellen
dat de vennootschap die hij beheerde in
staat van faillissement verkeerde ;
D at het arrest, dat op dergelijke tegenstrijdige vaststellingen is gegrond, niet
regelmatig met r edenen is omkleed en de
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in het middel aangehaalde grondwettelijke bepalingen schendt ;
Om die r edenen, zonder acht te slaan
op de middelen, aangevoerd door eiser
en uitsluitend gericht tegen. het arrest
van 3 februari 1971, welke, zo zij gegrond
zouden zijn, geen cassatie zonder verwij zing zouden ktnUlen 1neebrengen, vernietigt het hestrede11. arrest van 3 februari
1971 ; verwerpt de voorziening voor h et
overige; beveelt dat van h et thans gewezen arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissing ;
veroordeelt eiser i11. de helft van de kosten
en laat de andere helft ten laste van de
Staat ; verwijst de aldus b eperkte zaak
naar h et Hof van beroep- te Brussel.
11 oktober 1971.- 2e kamer. - Voo·rzitte?', de H. Louveaux, voorzitter. Ve1·slctggeve1', de H . Trousse. - Gel?:jlcZttidende conchtsie, de H. Paul Mahaux,
eerste aclvocaat-gereraal. - Pleite1·, de
H. Faures.

28 KAMER. -

11 oktob.e r 1971.

1° VOORZIENING IN CASSATill.
TERMIJN. -BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. - VEROORDELEND VERSTEKARRE~T.
VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE TIJDENS DE GEWONE VERZETTERMIJN. - NIET-ONTV~LIJK
HEID.

2° VOORZIENING IN CASSATill. VoRM. STRAFZAKEN. - VooRziENING VAN DE VRIJWILLIG TUSSENGEKOi\'lEN VERZEKERAAR VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN
DE BEKLAAGDE . - VoORZIENING NIET
BETEKEND. NIET-ONTVA,NKELIJK-

(DEERY ' EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP,
VERZEKERINGSl\'lAATSCHAPPIJ « GROEP
JOSI 1909 », T. WEDUWE RENARD EN
LITISCONSORTEN.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 maart 1971 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen
e11.lml gericht zijn tegen de bm·gerrechtelijke beschikkingen van h et arrest ;
I. Op devoorzieningvanRolandDebry,
beklaagde:
Overwegende dat eiser, die bij verstek
werd veroordeeld, cassatieberoep h eeft
i11.gesteld terwij l de 11.ormale termijn van
verzet niet was verstreken ;
Dat de voorziening derhalve niet o.ntvankelijk is ;
II. Op de voorziening van de verzekeringsmaatsch appij « Groep Josi 1909 »,
namnloze vennootschap, vrijwillig tussengekomen partij :
Overwege11.d e dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat de voorziening van eiseres
betekend werd aan de partijen tegen
welke zij is gericht ;
Om. die r edene11., verwerpt de voorziening; v eroordeelt de eisers in de kosten.
11 oktober 1971.- 2e k amer.- Voo?' zitteT, de H. Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de H. Trousse . - GelijlcZttidende conclttsie, de H . Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal.

HEID.

1° Niet ontvanlcelijlc is de voo1·ziening vctn
de beklaagde die hij tijdens de nonnale
ve1·zette1·mijn heejt ingestelcl tegen een
a?'?'est waa1·bij hij op de btt?'ge?'lijlce
?'echtsvo·rde?·ing bij ve1·stek wonlt ve?'001'deeld (1) . (Sv., art. 413.)

2° Niet ontvanlcelijk is de voo?·ziening van
de ve1·zeke1·aa?· vctn de btwge?'?'echtelijke
aanspmlcelijkheid van de beklaagcle, die
voo1· het stmjge1·echt v1·ijwillig is tttssengekomen, wannee?' zij niet is betekend
aan de pa1·tijen tegen wie zij is ge?'icht (2). (Sv., art. 418.)

2° KAMER. -

11 oktober 1971.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VERWEER DAT OP TWIJFEL IS GEGROND .
VEROORDELENDE BESLISSING DIE
(1) Cass., 10 september 1958 (Bull. en PAsiC.,
1959, I, 55); vgl. cass., 19 februari 1068 (A?'1'.
cass ., 1968, blz. 802).
(2) Cass., 14 clecember 1970 (Au. cass .,
1971, b l z. 377).

-157DE REDENEN OPGEEFT AAN DE HAND
WAARVAN DE FEITENRECHTER TOT ZIJN
OVERTUIGING IS GEKOl\'lEN. -REGELl\'lATIG GEl\'lOTIVEERDE BESLISSING.

Begelmatig gemotivee1·d is de •;e1'001'delende
beslissing die een op twijjel geg1·ond
ve1·weem~iddel ve1·we1pt, doo1· de 1·edenen
op te geven aan de hand wam·van de
j eite?wechte1· tot zijn ove1·tuiging is gekomen met bet1·elcking tot het bestaan van
de misd1·ijven ( 1) . (Grondwet, ar t. 97.)

implicie t doch zeker eisers verweer h etwelk op h et voordeel van de twijfel
gegrond is, beantwoordt en a ldus zijn
b eslissing r egelmatig met r ed enen omkleedt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat, voor het overige,
de substantiele of op straffe van nietigh eid voorgeschreven r echtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;

(DEL VENNE.)

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

ARREST (ve1·taling).
RET HOF;- Gelet op h et bestreden
vom1is , op 4 m aart 1971 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Hoei;

11 oktober 1971.- 2e k~mer.- TToo1·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de H. L igot. - Gelijlcluidende conclttsie, de H. P aul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - PleiteT, de
H. Fally.

Over h et middel afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,

doonlat het vonnis, d a t eiser wegens
verschillende misdrijven veroordeelt en
inzonderheid wegens inbreuk op a rtikel 34, 1°, van de wet betreffende de
politie over h et wegverkeer, niet regelmatig met redenen is om k leed daar
h et d e conclusie van eiser niet b eantwoordt, waarin deze betoogde dat de
verklaringen van d e getuigen, waarop het
beroepen vonnis steunt, bepaalde tegenstrijdigh eden inhouden; ~1amelijk dat,
terwijl wordt beweerd dat Delvenne
dronken was, een van de getuigen, die
h em aanvank elijk beschuldigde, tijdens
zijn verhoor door d e Rijkswacht getuigt
a ls volgt : « toen hij wegreed , sch een h ij
niet onder invloed van de drank te zijn,
vermits hij normaal reed » ·; dat, terwijl
die getuige had verklaard d at Delvenne
op de motorfiets was ingereden hetgeen
normaal een schok en een sch ade insluit ,
moet w orden vastgesteld dat noch d e
a uto van Delvenne noch de n1otor enige
schade of spoor van een schok vertonen ;
dat h et minste wat kan worden gezegd
is d at d e getuigen ongetwijfeld hebben
overdreven ; dat die overdrijvingen en
zelfs tegenstrijdigh!'lden onbetwistbaar
een twijfel sch eppen omtrent die getuigenverklaringen :
Overwegende dat, door de r edenen aan
te geven waarom hij eisers conclusie niet
kan aannemen en op grand waarvan hij
tot zijn overtuiging is gekomen omtrent
het b estaan van h et misdrijf, de rechter

2° KAMER. -

11 oktober 1971.

REDENEN VAN DE V ONNISSEN EN
ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. ScHULDIGVERKLARING. - FElTEN Ol\'J:SCHREVEN VOLGENS DE BEWOOil.DINGEN VAN DE vVET .
- GEEN CONCLUSIE. - REGELll'lATIG
GEMOTIVEERDE BESLISSING.

B ij ontstentenis van een conclusie dienaangaande motivee?'t de ?'echte?' 1·egelmatig
de sclntldigve1·kla1·ing van de beklactgde
doo1· vast te stellen dat de volgens de
bewooTdingen van de wet omsch1·even
jeiten bewezen · zijn (2). (Gro~1dwet,
art. 97.)
(TERNEZ.)
ARREST (veTtaling).
RET HOF ; - Gelet op h et bestreden
vonnis, op 23 j1.u1i 1971 in hager b eroep
gewezen door de Correctionele R echtbank
te Ch arleroi ;

(1)
1971,
(2)
1971,

Vgl. cass., 2 maart 1971 (A?'?'. cass.,
blz. 628).
Cass., 15 december 1970 (A?'?'. cass.,
blz. 387).
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de a rtikelen 97 van de
Grondwet en 33 van de wet betreffende
de politie over het wegverkeer,
cloo?·dat het vonnis de beroepen veroordeling bevestigt, zonder vast te stellen
dat de constitutieve bestanddelen van het
misd.rijf dat in vo 0 rnoemd artikel 33
wordt omsch.reven en waarop de vervolging tegen eiseres stennt, ten deze voorhanden zijn :
Overwegende dat de motieven van
het vonnis aanstippen " dat de eerste
rechter terecht de tegen de beklaagde
aangevoerde telastlegging, zoals zij is
opgesteld, bewezen heeft verklaard » ;
OverwegeJlde dat de dagvaardi~1g tot
instelling van de vervolgi~1g in de bewoorclingen van de wet aile constitutieve
bestanddelen van het ten laste van eiseres
gelegde misdrijf vermeldt, zodat het vonnis aldus het bestaan van die bestanddelen heeft vastgesteld ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doo1·dat, na te hebben gezegd dat de
eerste rechter de tegen de beklaagde aangevoerde telastlegging van overtreding
van artikel 33 van de gecoiirdineerde wet
van 16 maart 1968, zoals zij is opgesteld,
terecht beweze!'l heeft verklaard, het
vonnis overweegt dat, zo een partij die
schade heeft geleden niet aa~1wezig is,
volge~1s de wet de bij het ongeval betrokken personen ter plaatse hun naam en
adres 1noeten opgeven en in ellc geval deze
inlichti11ge11 zo haast mogelijk, rechtstreeks of door tussenkomst van politie
of rijkswacht, moete11 mededelen (artikel 4 van het ko11inklijk besluit van
14 maart 1968), dat de beklaagde geen
e1licel papier op de aangereden wagen
heeft achtergelaten, dat zij uit eigen
beweging geen stappen heeft gedaan om
zich op enige politiepost bekend te maken, hoewel er een post in het midden van
de stad gelegen was, dicht bij de plaats
van het ongeval » en vervolgens de vraag
onderzoekt of beklaagde op een los papier
h et nunnner van de nmnmerplaat van de
wagen van de derde persoon al dan niet
zou hebben opgetekend, dit wil zeggen in
de opzet van die motivering, of zij zich
in de gelegenheid heeft gesteld om in het
geval van lid 3 van artikel 4 van het
koni1lidijk besluit van 14 maart 1968 zo
lmast mogelijk de bij dat artikel voorgeschreven inlichtingen te kunnen geven,

en dat derhalve, ingevolge een tegenstrijcligheid of een dubbelzinnigheid in de
redenen, gelijk aan niet-motivering, het
vonnis in het onzekere laat of h et beschouwd heeft dat de bestanddelen van
een inbreuk op artikel 33 door de feiten
van de zaak bewezen waren of integendeel
beschouwd heeft dat een inbreuk op
artikel 33 bewezen is vanaf het ogenblik
dat een inbreuk op a rtikel 4 van h et
koninklijk besluit van 14 maart 1968
bewezen is ; waaruit volgt dat h et Hof
in de onmogelijkl1eid verkeert de wettelijklleid van de bestreden b eslissing na
te gaan :
Overwegende clat uit het zinsverband
van de bestreden beslissing blijkt dat de
in h et middel aangehaalde redenen niet
beogen het reeds vastgestelde bestaan van
een inbreuk op artikel 33 van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer te rechtvaardigen, 1naar wel de beslissing van de rechter in hager beroep
te rechtvaardigen waarbij d e door de
eerste rechter uitgesproken geldboete
wordt verzwaard ;
D at het middel op een onjuiste lezing
van de motivering van het vonnis
steunt, zodat het feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkmnstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
11 oktober 1971.- 2e kamer.- Voo?'zitte?', de H. Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggeve1', de H. Capelle. - Gelijlcluidende conclt{,Sie, de H. Paul Mahaux,
eerste advo_caat-generaal. - Pleite1·, de
H . A. Lebeau (van de balie te Charleroi).

2e

KAMER. -

11 oktober 1971.

VOEDINGSWAREN. -BOTER.- WET
VAN 8 JULI 1935, ARTIKEL 23, § 1, 2°.
« BEWUST » OVERTREDEN VAN DE
BEPALINGEN VAN ARTIKEL 20.
BEGRIP.

A1·tilcel 23, § 1, 2°, van de wet van 8 juli
1935 bet1·efjende bote1·, rna1·ga1·ine, be?'eide vetten en ande1·e eetbm·e vetten,
waa1·bij zij die bewust de bepalingen
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.hebben ove1·t1·eden van m·tikel 20, dat
onde1· mee1· de ve1·koop vei·biedt van bote1·
.die minde1· dan 82 t.h. vetstoj bevat,
met C01'1'ectionele st1'affen wo1·den gestmjt, is slechts van toepassing indien
.de ove1't1·ede1· wel wist dat de bote1· een
.onvoldoende vetgehalte bevatte, toen hij
.de in dit laatste a1·tikel ve1·melde ve1··1·ichtingen heejt uitgevoe1'd (1).
(DARDENNE.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Ge1et op het bestreden
arrest, op 30 maart 1971 gewezen door
het Hof van beroep te Luik, rechtdoende
als rechtscollege waarnaar de zaak verwezen was;
Gelet op het arrest van het Hof van
l4 december 1970 (1);
Over het tweede middel afgeleid uit de
schending van artikel 23, § 1, 2°, van de
wet van 8 juli 1935 betreffende boter,
margarine, bereide vetten en andere eetbare vetten,
doo1·dat het bestreden arrest beslist dat
eiser wetens inbreuk heeft gepleegd op
artikel 20 van genoemde wet, op grond
dat « beklaagde - thans eiser - ten
.einde de boter zo spoedig mogelijk aan
zijn klanten te leveren, hoewel hij de
voorwaarden en de risico's va~1. zijn onderneming kende, met volle kennis van zaken
op zulke wijze heeft gehandeld dat de
uitvoering van zijn bedrijvigheid het
risico van een misdrijf inhield, dat hij dus
wetens de verantwoordelijkheid heeft genomen van de gevolgen van zijn gedraging ,,
te1'wijl, om te kunnen worden toegepast, de aangevoerde wetsbepaling vereist dat de overtreder bij zijn handelen
kennis ervan had dat hij in werkelijkheid
boter te lwop stelde die aan de vereisten
van de wet niet beantwoordde :
Overwegende dat blijkens de opzet van
de wet van 8 juli 1935 en inzonderheid de
vergelijking van de§§ 1, 2°, en 5, 2°, van
artikel 23, alsmede blijkens de gewone
betekenis van de antoniemen « wetens "
en « onwetens " die in beide voornoemde
bepalingen worden gebruikt, de inbreuk
op artikel 20 van de wet slechts met correctionele straffen wordt bestraft, wanneer de overtreder, wel wetende dat de
boter een onvoldoend vetgehalte heeft,
deze aan een van de in dit artikel vermelde handelingen onderwerpt ;

Dat het hof van beroep derhalve niet
wettelijk mocht beslissen dat eiser wetens
het hem ten laste gelegde misdrijf h eeft
gepleegd en hem geen correctionele straf
mocht opleggen op grond dat « hij op
zulke wijze heeft gehandeld dat de uitvoering vsn zijn bedrivigheid het risico
van een misdrijf inhield ,, zonder na te
gaan of hij werkelijk kennis had gehad
van h et onvoldoende gehalte a,an vet van
de te koop gestelde boter ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, zonder dat er grond
bestaat om het eerste middel nate gaan,
hetwelk, indien het zou worden aangenomen, geen cassatie zonder verwijzing
zou kunnen meebrengen, vernietigt het
bestreden arrest ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing; laat
de lwsten ten laste van de Staat ; verwijst de zaak naar het Hof van beroep te
Gent.
ll oktober 1971.- 2e kamer.- Voo1'zittm·, de H. Louveaux, voorzitter. Verslaggeve1·, de H. Trousse.- Gelijklttidende conclusie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, de
H. G. Frere (van de balie te Luik).

2e

KAMER. -

11 oktober 1971.

DIEREN. - 0MBRENGING. - STRAFWETBOEK, ARTIKEL 557, 50, - BIJZONDER OPZE'l' VEREIST.

De ove1·t1·edin(f, 01nsch1·even bij m·tikel 557,
5°, van het St1·ajwetboek, namelijk op
een plaats tvaa1·van men eigenaa1· of
hnu1·de1· is tot ande1·mans nadeel een
hond te hebben gedood, onde1·stelt kwaadwillig opzet (2).
(ROLLAND.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Ilfen raadplege cass., 14 d ecember 1970
(A1'1·. cass., 1971, biz. 376).

(2) Cass., 22 janua.r i 1923 (Bull. en PAsie.,
1923, I, 171) en 11 juni 1951 (ibid., 1951,
I, 696).
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vonnis, op 20 april 1971 in boger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi ;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de strafrechtelijke beschikkingen van het vonnis ;
Over h et middel afgeleid uit de sch endi:ng va~l de artikelen 9 van de Grondwet,
en SS7, S0 , van h et Strafwetboek,
doonlat het bestreden vonnis de telastlegging om op 10 juli 1970 te Mont-surMarchie:nne de hond van Lambeau Albert,
op een percee1 grond waarvan hij eigenaa r
is, te hebben gedood, bewezen verklaart
zonder dat eiser zich h eeft kunnen verdedigen tegen een anders opgestelde telastlegging en hem derhalve veroordeelt
tot 1S fr ank geldboete en in een vijfde
va~l de kosten van de strafvordering,
te1·wijl, om artikel SS7, S0 , van het
Strafwetboek geldig te kmulen toepassen,
het noodzakelijk is dat het dier kwaadwillig werd gedood, welke niet in acht
genomen omstandigheid een essentieel
bestanddeel van de overtreding oplevert,
zodat het vonnis artikel SS7, S0 , van het
Strafwetboek schendt door een veroordeling uit te spreken wegens het feit zoa ls
h et was gekwalificeerd, en artikel 9 van
de Grondwet schendt, daar h et feit, zoals
dat werd gekwalificeerd, door geen enkele
strafwettelijke bepaling strafbaar wordt
gesteld:
Overwegende dat, luidens de wet, de
overtreder van artikel SS7, S0 , van h et
Strafwetboek kwaadwillig moet hebben
gehandeld;
Dat het vonnis, door eiser wegens die
overtrading te veroordelen zonder h et
bestaan van dit constitutieve bestanddeel
van het misdrijf aan te stippen, zijn
beslissing niet wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel gegrond is ;

dende conclttsie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, de
H. L ebeau (van de ba~ie te Charleroi).

2•

KA.li'IER. -

VOORZIENING

11 oktober 1971.
IN

CASSATIE.

BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
---'-- STRAFZAKEN. NA. EEN EERSTE
VOORZIENING WORDT GEEN ANDERE
VOORZIENING TOEGELATEN.

Buiten het toepassingsgeval van m·tikel 40,
lid 4., van de wet van 15 jtmi 1935 op
het geb1·uik de?' talen in genchtszalcen,
het geval van ?'egelmatige cifstand of dat
wctct?'in tegen een a?'?'est van ve1·wijzing
nacw het hof vcm assisen nag cassatiebe?·oep openstaat na het an·est van ve?'oonleling, lean in st?·afzalcen een pm·tij
zich geen tweede maal in cassatie voo?'zien tegen een en de.zelfde beslissing ( 1) .
(Sv ., art. 438.)

T. VERREYDT

(HERRE GODTS,
q.q. EN DENEUBOURG

ARREST

q.q.)

(ve?'taling).

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
a.r resten, op 7 januari 1967 en 22 april
1971 door h et Hof van beroep te Brussel
gewezen;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de burgerrechtelijke beschikkingen van de genoemde arresten ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen het arrest van 7 januari 1967 :

Om die redenen, vernietigt het bestreden vmmis iil zover het eiser tot een geldboete, vermeerderd met decimes, en tot
een vervangende geva~1genisstraf veroordeelt en uitspraak doet over de kosten ;
beveelt dat van het thans gewezen arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de aldus b eperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting houdende in hoger beroep.

Overwegende dat eiser reeds een cassatieberoep h eeft ingesteld tegen genoemd
arrest en dat die voorziening op 11 sept ember 1967 door het Hof werd verworp en ;
Overwegende dat in strafzaken, behalve het geval bepaald in artikel 40,
lid 4, van de wet van 1S juni 193S op het
gebruik der talen in gerechtszaken, het
geval van regelmatige afstand van de

11 oktober 1971. - 2• kamer . - Voo?'zitter, de H. Louveaux, voorzitter. Ve?·slctggeve?', de H . Ligot. - Gelijkltti-

(1) Cass., 30 november 1970 (.111'1'. cass.,
1971, biz. 300).
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voorziening of wanneer een cassatieberoep tegen.een arrest van verwijzing naar
h et hof van assisen, na het veroordelend
arrest nog kaJl worden ingesteld, welke
omstandigheden zich in onderhavig geval
niet voordoen, een tweede voorziening
van dezelfde partij t egen dezelfde beslissing luidens artikel 438 van het Wetboek
va-n strafvordering niet ontvankelijk is ;
II.- In zover de voorziening gericht is
tegen het arrest van 22 april 1971 :
Overwegende dat eiser geen enkelmiddel aanvoert ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

11 oktober 1971.- 2e kamer.- Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggever, de H. Capelle. - Gelijlcluidende conclttsie, d e H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal.

ze
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11 oktober 1971.

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAL~ VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJKE DODING. - GE BREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG. BEGRIP .

Ellce jottt, hoe licht dan oolc, levert een
geb1·elc aan voorzichtigheid of vo01'Z01'g
op in cle zin van m·tikel 4-18 vcm het
Stmjwetboek (1) .
(LEROY, T. DARDENNE.)
ARREST

(Ve?'taling).

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden
arrest, op 14 mei 1971 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de b eslissing op de strafvordering :
Over h et middel afgeleid uit de schen-

(1) Oass., 26 mei 1952 (Bttll. en PASIC.,
1952, I, 622) en 21 maa rt 1955 (ibid., 1955,
I, 799); men r aadplege cass., 12 december 1968
(A1"1". cass., 1969, biz. 347) en de noot 1.
0ASSATIE,

1972. -

6

ding van de artikelen 418, 419 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
do01·dat h et bestreden arrest eiser veroordeelt wegens doding door onvoorzich.tigheid, zonder vast te stellen d at de fout
die het hem ten laste legt, een gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg oplevert en
zonder eisers conclusie te beantwoorden,
waarjn hij beweerde dat hij geen blijk
h eeft gegeven van enig gebrek aan de
voorzichtigheid of de zorg die men van
een normaalmens die onder dezelfde omstandigheden zou verkeren, moet verwachten:
Overwegende dat elke fout, hoe licht
zij ook weze, een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg in de zin van artikel 418
van h et Strafwetboek oplevert;
Overwegende dat; na erop te hebben
gewezen dat " eiser en hij aileen moest ...
nagaan .. . of de sluiting van de handvat,
waarvan de goede werking en het normale gebruik van de inkuilingsmachine
in hoofdorde afhing, b ehoorlijk verwezenlijkt was », het arrest beschouwt " d at
beldaagde (thans eiser) deze verplichting
niet is nagekomen " en hieruit afl eidt
" dat het aldus in gebreke blijven van
vorm is van de fout die door de artikelen 418, 419 en 420 van het Strafwetboek
strafbaar wordt gesteld ";
Dat het arrest aldus wettelijk h et bestaan van een gebrek aan voorzichtigheid
of v oorzorg vaststelt en op passende
wijze de conclusie beantwoordt die in het
middel wordt vermeld ;
Dat dit middel niet kan worden aangenomen;
En 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 gerich~ is
tegen de beslissing op de bmgerlijke
rechtsvordering :
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
11 oktober 1971 . - ze kamer. - Voorzitte1·, de H. Louveaux, · voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de H. L egros. - Gelijlcluidende conclusie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s, de
HR. Antoine Leclercq (van de balie te
Brussel) en Bayart.
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11 oktober 1971.

1 D RED EN EN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 00NCLUSIE VAN DE BEKLA.AGDE DIE
ENKEL BEWERINGEN V .AN FEITELIJKE
A.A.RD BEVAT. VASTSTELLING DOOR
DE RECHTER V.AN FEITELIJKE GEGE VENS DIE DEZE BEWERINGEN TEGENSPREKEN.
REGELMATIG GEl\WTIVEERDE BESLISSING.

2D

3D

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOJYIST).- BEDRAG V.AN
DE SCHADE. Kii.PITA.AL DAT EEN
RENTE OPLEVERT. KAPITALISATIERENTE. RECHTER WEIGERT REKENING TE HOUDEN li'[ET DE VERHOGING
V.AN DE RENTEVOET OP GROND DAT ZIJ
RECENT IS EN SLECRTS EVENTUEEL
GEVOLGEN HEEFT. VVETTELIJKREID.
REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BEKLA.AGDE BETOOGT DAT HET RENTE
OPLEVEREND K.APITAAL li'[OET WORDEN
BEREKEND OP BASIS V .AN EEN KAPITii.LISATIERENTE VAN 6,5 POT.- RECHTER HOUDT REKENING :MET EEN RENTEVOET V.AN 4,5 P OT . OP GROND DAT DE
VERHOGING V.AN DE RENTEVOET RECENT
IS EN SLECHTS EVENTUEEL GEVOLGEN
HEEFT. ~ REGELli'IATIG GEli'IOTIVEERDE
BESLISSING.

1D Bevctt een conchtsie enkel beweringen

van jeitelijke aanl, clan is 1·egelmatig
gemotiveenl cle beslissing, die melding
maakt vctn cle jeitelijke gegevens wacwop
zij is geg1·oncl en het gevolg bepaalt clat
de 1·eehte1· entit afleiclt om het voo1·ged1·agen ve1·wee7· tegen te sp1·elcen (1).
(Grondwet, art. 97.)
2D W ettelijlc is cle beslissing clie, om het
1·ente opleve1·end lcapitaal vast te stellen,
een lcapitalisatie1·ente van 4·,5 pet in aanme?·king neemt en geen 1·elcening houclt
met de 1·entevoet van 6,5 pet, op [J?'ond
dat de verhoging van de rentevoet 1'ecent
is en dat de gevolgen e1·van slechts
evenftteel zijn. (B.W., art. 1382.)
3D W annee1· cle belclactgde in zijn conclusie

heeft betoogd dat, om het 1·ente opleverend
lcapitaal te be1·elcenen, 1·elcening moest
(1) Oass., 2 februari 1970 (A1'1·. cass., 1970,

blz, 495).

tv01·den gehottden met de ve1·hoging van
de 1·entevoet ten einde te voo1·lcomen dat
de btt?'[Je?·lijlce pa1·tij uit het ove1·lijden
van haar eehtgenoot een onwettelijlce
winst zott trelclcen, motivee1·t de 1·eehte1·
1·egelmatig zijn beslissing dat hij de Jcapitalisatie?·ente op 4,5 pet. bepaalt, doo1·
vast te stellen dat de ve1·hoging van de
1·entevoet 1·eeent is en dctt de gevolgen
e1·van sleehts eventtteel zijn . (Grondwet,
art. 97.)
(VAN DE llfERT,
T. WAUTERS EN DE WILDE.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 februari 1971 door het Hof
van beroep te Bnfssel gewezeJl ;
Overwegende clat eiser zijn voorziening
beperkt tot de hlll'gerrechtelijke rechtsvorcleringen die tegen hem. zijn ingesteld ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek,
doo1·dat het bestreden arrest beslist dat
eiser aileen aansprakelijk is voor alle
schadelijke gevolgen van h et kwestieuze
ongeval, door hierop te steunen dat « de
gedraging van de getroffene geen enkele
fat~t oplevert », om de reden dat « indien
zijn wagen het wegvlak van de rijbaan
heeft verlaten, zulks slechts is gebem·d
naclat hij met de wagen van eiser was in
aam·aking gekomen en onder de invloecl
van die schok n,
tenvijl eiser in conclusie staande hield
dat het slachtoffer van het ongeval gedeeltelijk aansprakelijk was voor de
schadelijke gevolgen van h et ongeval,
claar het niet aileen de fout had begaan
« plotseling naar rechts te zijn uitgeweken
en tegen de omheining te zijJl ingereden >>,
wellw fout het arrest mocht afwijzen aan
de hand van de vaststellingen die het op
soevereine wijze maakt, maar tevens de
fout had begaan « te snel te hebben gereden gelet op de wegligging van zijn wagen,
waarvan hij nog geen ervaring had n en
« niet lichtj es te hebben vertraagd n, wat,
naa.r genoemde conclusie, « de gevolgen
van het ongeval aanzienlijk zou hebben
venuinderd n ; het arrest eisers bewering
met betrekking tot die tweede fout ~1.iet
beantwoordt eJl dus niet wettelijk met
redenen is omldeecl :
Overwegende dat het arrest op grond

van de getuigenverklaringen en van het
deskundigenonderzoek vaststelt dat, in
strijd met wat eiser beweert, het eiser is
die de wagen van het slaehtoffer links
heeft ingehaald en vervolgens aanzienlijk
en zonder enige verwittiging naa.r reehts
is uitgeweken, waardoor hij in aanraking
is gekomen met de wagen van het slaehtoffer; dat h et pas na die aanrijding is,
en in.gevolge de sehok, dat laatstgenoem·
de wagen de rijbaan h eeft verlaten en
tegen een omheining is gereden ;
Overwegende dat het hof van beroep
a ldus regelmatig zijn beslissing met redenen omkleedt en eisers eoJlelusie beantwoordt waarin deze beweerde dat het
slaehtoffer h em reehts had willen inhalen
en dat de gevolgen van h et ongeval werden verzwaard door de onervarenheid en
onvoorziehtigheid van het slaehtoffer ;
Dat bet middel niet kan worden aangenomen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
sehending van de artikelen 97 van de
Grond·wet en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek,
doo1·dat het bestreden arrest eiser veroordeelt tot de betaling van versehillende
vergoedingen voor de sehadelijke gevolgen van h et kwestieuze ongeval, waarbij
de eehtgenoot en vader van ·de burgerlijke
partijen gedood werd en waarvoor eiser
a ileen aansprakelijk werd verklaard, en de
vergoeding van 1.110.247 frank, kapitaal
dat de aan de verweerster toegekende
rente vertegen.woordigt, berekent op basis
van een kapitalisatierente van 4,5 pet .,
te1·wijl, ee1·ste onde?"deel; eiser in eonelusie stelde dat die r ente op 6,5 pet. ·moest
worden vastgesteld, « r ente welke overeenstemt met de tegenwoordige werkelijke opbrengst van beleggingen », hij tot
staving daarvan liet gelder. « clat clewerkelijke rentevoet van de beleggingen in
obligaties of in st.aatsfonds en, welke aan
de spaarcler alle zekerheid bieden, nagenoeg 7 pet. is, dat de hum·waarde van het
geld zodanig is gestegen dat de wetgever,
bij de wet van 30 jtmi 1970, de rentevoet
van de gereehtelijke interesten op 6,5 pet.
heeft gebraeht, dat het dus redelijk is
een rentevoet van 6,5 pet. aan te nemen
om het kapitaal vast te stellen, waarvan
de bedoeling is een jaarlijks inkomen te
versebaffen dat gelijk is aan datgene dat
h et slaehtoffer moet derven », dat het
arrest weigert het bedrag van het aan
verweerster toegekende kapitaal te berek enen op basis van een interest van
6,5 pet. en beslist dat er geen grond
bestaat om de gepastheid na te gaan van

163de eeonomisehe besehouwingen of de
overwegingen met betrekking tot de
beursaangelegenheden, welke door eiser
worden ontwikkeld, of de eventuele gevolgen te onderzoeken teweeggebraeht
door d e reeente sehommelingen van de
rente- en diseontovoet, om de reden dat
in de huidige stand van zaken ervoor
moet worden gezorgd aan verweerster de
zekerste en volledigste garanties te bieden, zonder vooruit te lopen op de toekomst, en met het oog hierop de vroeger
door de reehtspraak aangenomen rentevoet van 4,5 pet., te behouden; het
arrest door aldus zijn beslissing te motiveren, eisers eonelusie niet b eantwoordt
in zover zij steunt, niet op wat de rentevoet van de beleggingen in de toekomst
zou luumen zijn, maar hierop dat de
rente van de belegginge:ri thans een minimum van 6,5 pet. bedraagt en dat een
op deze basis berekend kapitaal dat in
staatsfondsen is belegd, aan verweerster
een jaarlijks inkomen zou verzekeren dat
gelijk is aan h et inkomen dat zij in gevolge
het litigieuze ongeval moet derven, maar
dat, irtdien h et haar toegekende kapitaal
op basis van een kapitalisatierente van
4,5 pet. zou worden berekend en in
staatsfondsen zou worden belegd, zij
hieruit een inkomen zou trelilien dat
merkelijk hoger is dan b et tengevolge van
het ongeval gederfde inkomen en aldus op
onwettige wijze winst zou maken ; om
naar de eis van artikel 97 van de Grandwet met wettelijke redenen te zijn omkleed, de beslissingen van de reehter a lle
middelen en exeepties moeten beantwoorclen die de partijen bij regelmatige
eonclusie hebben aangevoerd;

tweede onde1·deel, op grond van de moti ·
vering van het arrest op zijn minst niet
kan worden uitgemaakt of het in feite
heefb willen beslissen dat niet bewezen is
dat de huidige beleggingsrente een minimum van 6,5 pet. bedraagt, dat verweerster, door het op basis·vap. een r entevoet van 6,5 pet. berekende kapitaal
thans in staatsfondsen te beleggen, een
jaarlijks inkomen kan genieten dat gelijk
is aan het door haar ingevolge h et betrokk en ongeval gederfde inkomen, en dat
zij door het tegen 4,5 pet. interest berekend kapitaal in staatsfondsen te beleggen, een jaarlijks inkomen zou genieten
dat merkelijk hoger zou zijn dan het
gederfde inkomen en aldus een onwettelijke winst zou verwezenlijken, of in
reehte heeft willen beslissen dat, in de
onderstelling dat die versehillende omstandigheden bewezen zouden zijn, verweerster niettemin reeht zou hebben op

-
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een kapitaal berekend op basis van een
rentevoet van 4,5 pet., wat hierop neer
zou komen dat haar een vergoeding zou
worden toegekend die hager zou zijn dan
h et bedrag van de geleden schade en
dientengevolge strijdig zou zijn met de
beginselen gehuldigd in artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek; de dubbelzinnigheid in die motivering het Hof niet
in de mogelijkheid. stelt zijn toezicht uit
te oefenen op de wettelijkheid van de
bestreden beslissing en dus gelijkstaat
met ontbreken van de door artikel 97
van de Grondwet vereiste motivering ;
cle1·cle onclenleel, het arrest niet betwist
dat, zoals eiser bij conclusie teweerde, de
rentevoet van de staatsfondsen « die aan
de spaarder alle zekerheid bieden » thans
een mini.luum van 6,5 pet. beclraagt,
zodat het arrest, zonder in een overduide·
lijke tegenstrijdigbeid te vervallen, niet
meteen mocht beslissen - hiertoe trou'wens geen enkele r echtvaardigingsgrond
aanvoerend - dat a ileen een kapitaal
berekend op basis van een rentevoet van
4,5 pet." aa.n verweerster « de zekerste en
de volledigste garanties biedt » :
W at de drie onderdelen van het middel
betreft:
Overwegende dat eiser staande hield
nu de kapitalisatierente van 4,5 pet.
met m~er beantwoordt aan « d e huidige
werkehJke opbrengst van de belegging~n », het kapitaal dat geldt a ls vergoedmg voor bet verhes van de bed.rijfsinkomsten van het slaehtoffer 1uoest word en berekend op basis van een " redelijke
en voorzwht1g berekende » kapita lisatierente van 6,5 pet. ten einde te voorkomen
dat h et slachtoffer uit het hem toegek ende kap1taal een onwettelijk voordeel
zou trekken ;
·
Ov.erwegende dat het arrest erop wijst
dat e1ser « gewag maakt van de verhoging
van de interest van het geld », dat het
v.9;ststelt d at die schommelingen recent
ZlJn en dat de gevolgen ervan slechts
mogelijke gevolgen zijn; clat het arrest
zodoende zonder tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid eisers con.dusie beantwoordt, door te beslissen dat in de huidige
stand van zaken ervoor 1uoet worden
gezorgd aan de burgerlijke partij de
z~kerste en de volledigste garanties te
b1eden door een kapitalisatierente van
4,5 pet. in aanmerlring te nemen ; dat het
arrest bovendien aldus beslist dat die
rentevoet verweerster niet in de mogelijk.held zou stellen een « onwettige winst » te
verwezenlijken ;
d~t,

Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1382 van h et Burgerlijk
Vfetboek,
cloonlat het bestreden arrest eiser veroordeelt om aan verweerster een vergoedi.11g van 1.110.247 frank te betalen en
zodoende weigert van de bedrijfsinkomsten van· het slachtoffer h et bedrao· van
het weduwenpensioen af te trekke;:;', dat
verweerster sinds het overlijden van h aar
echtgenoot geniet, en die weigering steunt
op h et feit dat het voordeel van het
weduwenpensioen dat aan verweerster
krachtens de rechtstoestand van de personeelsleden van de N ationale maatschappij van Belgische spoorwegen wordt
mtbetaald, vreemd blijft aan de vergoeding van de schade veroorzaakt door de
dader van het onopzettelijk doden, zonder evenwel het middel te beantwoorden
dat eiser in zijn conclusie hieruit afieidde
« dat, luidens haar statuut, de N ationale
maatschappij van Belgiscbe spoorwegen
in de rechten van haar personeelsleden en
rechtverlll'ijgenden treeclt ten belope van
de bedragen die tot ontlasting van derde
verantwoordelijke personen werden betaald » :
Overwegende dat, door te beslissen da.t
het weduwenpensioen dat aan de weduwe
van het slachtoffer door de N ationale
maatschappij van Belgische spoorwegen
wordt toegekend, een voordeel is dat
vreemd blijft aan de vergoecling van de
door eiser veroorzaakte schade, het arrest
beschouwt dat d e als pensioen betaa.l de
bedragen niet werden betaald tot outlasting van de derde aansprakelijke persoon
en dat derhalve het beding van het statuut dat door eiser werd aangevoerd, ten
deze niet van toepassing is ; dat het arrest
aldus impliciet doch zeker eisers conclusie
beantwoordt en dus aan d e vormver eiste
van artikel 97 van de Grondwet voldoet ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
. Om di.e redenen, verwerpt de voorzienmg ; veroordeelt eiser in de kosten.
ll oktober 1971.- 2e kamer.- Voa?'- ·
zitte1·, de H . Louveaux, voorzitter . Tfe?·slaggeve?', de H. Clason. - Gelijlclttidende conclttsie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal.- Pleite1·s , de HH. Struye
en Fally .
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12 oktober 1971.

CASSATIE.- VERZET.- STRAFZAKEN. VERWERPEND ARREST. BEPALINGEN VAN ARTIKEL 420te?· VAN
HET YVETBOEK VAN STRAFVORDERING
INACHTGENOJ\'IEN.
VERZET
NIET
ONTVANKELIJK.
VOOR ZIENING IN CASSATIE .
STRAFZAKEN. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN "\-VORDEN INGESTELD. ARRESTEN VAN
HET HoF. RECHTS~UDDELE N . GREN ZEN .

Niet ontvankelijlc is het ve1·zet tegen een
ar1·est van het I-I of van cassatie wa.cwbij
het cassatiebe1·oep van de ve1·zetdoende
p m·tij tegen een an·est in stmjzalcen
wo1·dt venv01·pen, omdat de bepalingen
van a1·tilcel 420ter van het W etboelc van
stmfvo1·de1·ing zijn inachtgenomen (1).

2° T enzij e1· grand bestaat voo1· een ve1·zoek
tot int1·eklcing of tot ve1·zet, lean tegen de
a?Testen van het I-I of van cassatie geen
1·echtsmicldel wo1·den ingestelcl (2).
(DE CUBBER,
T. BRIHAYE E N L ITISCONSORTEN .)
ARREST.

HET HOF , - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 maart 1971 door h et Hof
van cassatie gewezen ,
Gelet op h et verzoekschrift van eiser
strekkende tot vernietiging van v oormeld
arrest op de grond dat hij , ingevolge een
misleiding aan de diensten van de griffie
te wijten, d e mogelijkheid niet heeft gehad bij toepassing van a rtikel 420b·is van
het VV etboek van strafvordering een
memorie neer te leggen ;
Overwegende dat de door het Hof van
cassatie uitgesproken arresten gelden als
op tegenspraak gewezen en derh alve in
principe niet voor verzet vatbaar zijn ;
dat eiser in cassatie slechts eventu eel tot
dit r echtsmiddel zou lnumen worden toegelaten zo de in artikel 420te?· van het
VV etboek van strafvordering vermelde
pleegvormen niet in acht waren genomen ;
dat d it ten deze niet het geval is ;
(1) Cass. , 14 d ecember 1970 (A?T. cass.,
1971, blz. 381).
(2) Cass., 9 februa ri 1970 (A?T. cass., 1970,
blz. 528).
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Overwegende dat, behoudens wanneer
er aanleiding bestaat tot verzoek om
intrekking, geen rechtsmiddel tegen de
arr~sten v an het Hof van cassatie openstaat;
Dat het verzoekschrift d erh alve niet
ontvankelijk is ;
Om die r eclenen, verwerpt h et verzoekschrift;; v eroordeelt eiser in de kosten.
12 oktober 1971. - 2e kamer.- Voo1·zitte1·, de H. Delahaye, r aadsheer waarJlemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Chatel. Gelijlcltticlencle conclttsie,
d e H. Charles, aclvocaat-gener aal.
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CASSATIE . - 0MVANG. STRAFZA KEN .
CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSIN GEN OP DE
STRAFVORDERIN G E N DE BURGERLIJKE
RECHTSVORD ERINGEN Vi'ELKE TEGEN
HEll'! WERDEN INGESTELD.- CASSATIE
VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDE RING . CASSATIE DIE N TENGEVOLGE
VAN DE EINDBESLISSING OP DEZE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN .

I ndien de belclaagcle zich in cassatie heeft
voo1·zien tegen de beslissing op de stmfvo?·de?·ing en tegen de eindbeslissing op
de btwge1·lijlce ?'echtsvo?·de?'ingen tvellce
tegen hem wenlen ingesteld, dan leidt de
cassatie van de ee1·ste beslissing tot de
cassatie van cle tweecle, die het gevolg
e1·van is (3).
(DE SJ\'IET, T. NAAl\iLOZE VENNOOTSCHAP
« L'ABEILLE » EN DE BOUVERE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op h et b estreden
arrest, op 22 maart 1971 door h et Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het micldel afgeleid uit de schending van artikel 97 van d e Gronclwet,
do01·dat het b estreden arrest niet a nt(3) Cass., 8 januari 1968 (A1T. cass. , 1968,
blz . 626) en 2 februari 1970 (ibid., 1970,
blz. 509).

T
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woordt op de conclusie waarin eiser betoogde dat tweede verweerder, die met
zijn wagen stationeerde in overtrading
met artikel 12/1 van de wegcode en daarop gewezen werd door eiser, slagen toediende aan deze laatste, en eiser in zij n
conclusie dan ook beweerde dat hij zich
wettelijk mocht verweren vermits tweede
verweerder de feiten had uitgelokt :
Overwegende dat eiser in conclusie
onder meer staaJ1de hield dat tweede verweerder, een taxivoerder die in overtre-.
ding stond met artilml 12/1 van de wegcode, het eerst slagen toegebracht heeft
waardoor de verdecliging van eiser, na
hem daarenboven eerst in een zenuwachtige toestand gebracht te hebben,
werkelijk uitgelokt werd « en, op clie
gronden stetmende, de rechtbank verzocht hem van de vervolging te verzenden
zonder kosten » ;
Overwegende dat het arrest er zich toe
beperkt vast te stellen « dat door het
onderzoek en bij de behandeling van de
zaak voor het hof van beroep de tenlastelegging, eensdeels, in hoofde van de eerste
beklaagde (hier tweede verweerder) evenmin als voor de eerste rechter bewezen is
en, anderdeels, in hoofde van de tweede
beklaagde (llier eiser) bewezen is gebleven »;
Dat h et midclel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing in zover zij eiser zo op
bm·gerlijk als op strafgebied veroordeelt ;
beveelt dat melding van dit arrest zal
gemaakt worcleJl op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de verweerders in de kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
12 oktober 1971.- 2e k amer. - Voo1'zitte1' en T1 erslaggeve1·, de H. D elahaye,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Charles,
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Cammaerts (van de balie bij het Hof van
beroep te Gent) .
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VERWEER VAN DE BEKLAAGDE ONBEANT-

WOORD. NIET MET REDENEN
KLEDE BESLISSING.

OM-

Niet met 1·eclenen omlcleecl is de beslissing
die cle beklaagde eTtoe ve1'001'deelt cle
btt1·ge1·lijlce pm·tij te ve1·goeden, zonde1·
te antwoo1·den op een cloo1· hem 1·egelmatig
voo1·gecl1-ctgen venvee1· (1). (Grondwet,
art. 97.)
(VAN HEURCK, T. BEDEER.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 29 april 1971 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechthank
te Antwerpen;
In zover de voorziening gericht is tegen
de heslissing gewezen ;
1o over de strafvordering :

Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgescln·even
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
2° over de burgerrechtelijke rechtsvordering :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en 15 van de wegcode,
doonlctt het vonnis niet antwoordt op
de conclusie waarin eiser in ondergeschikte orde vooropstelcle dat verweerder
een fout begaan had derwijze dat tot de
verdeling van de aansprakelijkheid diende besloten te worden :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
staande hield dat zo de bestmu·der die
voorrang geniet niet bijzonder voorzichtig
is, zoals het hem door artikel 15 van de
wegcode opgelegd is, hij aansprakelijk
kan zijn voor het ongeval, ... dat de aanrijding helemaal op de linkerkant van de
baan, in de richting gevolgd door verweerder, gebeurd is, dat zo de voorrang
zich uitstrekt over de ganse hreedte van
de baan, zulks niet uitsluit dat een foutieve en onvoorzienbare rijwijze als beslissend element kan gelden voor eiser en
om die redenen de rechtbank verzocht in
ondergeschikte orde minstens een gedeeltelijke aansprakelijkheid ten laste van
verweerder te leggen ;
(1) Cass., 14 september 1971, sup1'a, biz. 51.

Overwegende dat de rechter deze conclusie onbeantwoord laat ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het uitspraak doet
over de burgerlijke eis en over de kosten ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat melding van dit arrest zal
gemaakt worden op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis ; veroordeelt eiser en verweerder elk in de helft
van de kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Mechelen · uitspraak doende in
hager beroep.
12 oktober 1971.- 2e kamer. - Voo?·zitte?' en Ve1·slaggeve7·, de H . Delahaye,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijlclttidende conclusie, de H . Charles,
advocaat-generaal.- Pleite1·, de H . Bruneel (van de balie te Antwerpen).
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167 1° Een vaste pmvinciale belasting die moet
wm·den omgeslagen ove1· de bed1·ijven
die een gmte1·e hoeveelheid wate1· winnen
dan een vastgesteld volttme is een di1·ecte
omslagbelasting, die de bed1·ijven aanslaat naa1· evem·edigheid van lnm tveTlczaamheden in de pmvincie, en geen
oct?·ooi?·echt, oolc al weet de p1·ovincie1·aad
dat alleen de bttiten de p1·ovincie gevestigde bed1·ijven een deTgelijlce hoeveelheid
wate?' winnen en de1·halve in de belasting
aangeslagen wm·den (1).

2° Het beginsel van de gelijlcheid voo1· de
belasting ve1·biedt niet sommige catego?'ieen vcm btM·ge1·s in de belasting aan te
slaan, in zove1· al diegenen die in dezelfde
jeitelijke omstandigheden veTkeTen, gelijkelijlc wo1·den aangeslagen (2) (Grandwet, art. 6 en 112.)
3° Het Hoj van cassatie, waa1·bij een ontvanlcelijlce voo1·ziening tegen een besluit
van de bestendige cleputatie van de pmvinciemacl inzake cli1·ecte p1·ovinciale
belasting aanhangig is, lean een middel
optve?'Pen ajgeleicl uit de schending van
een wetsbepaling die de openbm·e o1·cle
makt (3) .

14 oktober 1971.

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN. PROVINCIALE BELASTING OP DE WATERWINNINGEN. VASTE BELASTING DIE
MOET WORDEN Ol\iGESLAGEN OVER DE
BEDRIJVEN DIE EEN GROTERE HOEVEELHEID WATER WINNEN DAN EEN
VASTGESTELD VOLUME. BEDRIJVEN
DIE EEN DERGELIJKE HOEVEELHEID
WINNEN, GEVESTIGD BUITEN DE PROVINCIE.- DIRECTE OMSLAGBELASTING
EN GEEN OCTROOIRECH'I'.

2D

BELASTING . GELIJKHEID VAN
ALLEN VOOR DE BELASTING. BEGRIP.

3D

CASSATIE. BEVOEGDHEID . fu\'IBTSHALVE OP TE WERPEN lVIIDDEL.
DIRECTE PROVINCIALE BELASTING.
BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD.
CASSATIEBEROEP ONTVANKELIJK.
BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM EEN
l\HDDEL DAT DE OPENBARE ORDE RAAKT
AMBTSHALVE OP TE WERPEN.

(1) Men raadplege cass., 3 november 1925
(Bttll. en PASIC., 1926, I, 41) en 20 februa.ri
1958 (ibid., 1958, I, 675).
(2) Cass., 18 februari 1969 (A1.,.. cass., 1969,
biz. 577).

(BRUSSELSE INTERCOMl\iUNALE WATER MAATSCHAPPIJ, T. PROVINCIE NAMEN.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
besluit, op 26 februari 1970 gewezen door
de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van N amen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 65 en 82 van
de provinciewet, van de wet van 18 juli
1860 die de octrooirechten heeft afgeschaft en van artikel 97 van de Grandwet,
· dooTdat de bestreden beslissing verklaart dat « de provinciale belasting helemaal geen betrekking heeft op het invoeren, uitvoeren of doorvoeren, doch op het
winnen van water dat een bepaalde hoeveelheid overschrijdt » en dat « de verordening niet bepaalt dat a ileen het buiten
de provincia verbruikte water aan de
b elasting onderworpen is »,
te1wijl eiseres in haar reclamatie had
(3) Cass., 17 september 1963 (Bt<ll. en PAsiC.,
1964, I , 60) en 13 februari 1968 (A1'1· . cass.,
1968, biz. 789). Inzake dil'ecte gemeentelijke
bela.stingen, cass., 28 mei 1971 (ibid., 1971 ,
biz. 970).

doen gelden dat, na, bij besluit van
4 maart 1965, een omslagbelasting van
10.000.000 frank op het winnen van
water te hebben vastgesteld en, vanaf
28 oktober 1965, in de belastingverordening een vrijstelling te hebben ingevoerd
ten bedrage van 20.000 m 3 per b elastingplichtige, d e provincieraad moest weten,
toen hij bij besluit van 10 oktober 1968
het bedrag van deze vrijstelling op
5.000 .000 m 3 bracht, dat alleen eiseres en
de Nationale maatschappij der waterleidingen water hadden gewonnen boven
dit voh=e en dat zijn beslissing dus
zeker tot gevolg zou hebben de gehele
last van de belasting (die ee~1 omslagbelasting is) alleen door deze twee maatschappijen te doen dragen, dit is door de
enige twee belastingplichtigen die niet in
de provincia Namen gevestigd zijn, en
dat a ldus h et besluit van 10 oktober 1968
op onrechtstreekse wijze d e bedoelingen
v erwezenlijkt die in de aanhef van h et
besluit van 4 maart 1965 zijn uitgedrukt,
namelijk de waterwinningen treffen, niet
omdat ze in de provincia zijn maar omdat
het opgevangen water ten goede kmnt
aan streken die buiten h et grondgebied
van de provincia liggen, en d at h et besluit
van de bestendige cleputatie van 3 juli
1969, d at d e belasting omslaat, in feite
gelijkstaat met de inning van een octrooirecht, d at wil zeggen van een belasting
die geheven wordt op het uitvoeren van
de waar die het water is ; de bestreden
beslissing, die niet a~1twoordt op deze
beschouwingen, niet met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de
Grondwet); door enkel te verkla.ren dat
de belasting geen betrekking h eeft op de
uitvoer van het water zij d e onwettelijkh eid h eeft overgenoinen van de door de
r ecla1natie van eiseres b estrede~1 inkohiering (schending van d e artikelen 65
en 82 van de provinciewet en van de wet
v an 18 juli 1860 die de octrooirechten
h eeft afgeschaft) :
Overwegende dat de ke1mis alleen , door
de overheid d ie de belasting vestigt, van
de omstandigheid dat cle last in feite door
twee belastingplichtigen zal worden gedragen, het karakter van de belasting
niet k an wijzigen of ze door onwett elijkheid aantasten ;
Overwegende dat het besluit niet enkel
verklaart, zoals het middel d at betoogt,
« da t de belasting niet wordt toegepast
op de uitvoer van het water » ; dat h et
deze verhlaring alsmede die dat « de
verordeni~1g niet bepaalt dat alleen h et
buiten de prm;incie verbruikte water aan

168de belasting is onderworpen », verantwoordt door de vaststelling dat de
Nationale maatsch a ppij der waterleidingen die, m et eiseres, a ileen de litigieuze
belasting ch·aagt, aan deze belasting
onderworpen is zowel voor de watervoorziening in de 72 gemeenten van de provincie N amen als voor de watervoorziening in de gemeenten die buiten de provincie liggen ;
Overwegende dat het besluit nit deze
vaststelling afieidt dat h et h elemaal niet
gaat om ee~1 b elasting die h et weggaan
van h et water buiten de grenzeu van
de provincia trefb en dat het gaat om
een omslagbelasting die h et totale b edrag van haar opbrengst vaststelt, om
te slaan volgens een activiteitsindex ,
ten deze de gewonnen hoeveelheden
water die 5.000.000 m 3 te boven gaan;
Overwegende dat, derhalve, de belasting geen indirecte belasting vormt die
op het water zelf drukt, maar de belastingplichtigen treft die clit water o~ltgin
nen, op grond van de evenredige omvang
van lllm activiteit in de provincie door
hoeveelheden water te winnen die d e
door de provincieoverheid vastgestelde
grens overschrijdt ; dat aldus het besluit
uitsluit d at de belasting de waterwinningen treft omdat ze ten goede komen aan
streken die buiten h et grondgebied van
de provincie liggen en gelijkstaat met
een octrooirecht dat door de wet van
18 juli 1860 is afgeschaft;
Overwegende dat h et besluit door d eze
overwegingen zijn beslissing wettelijk
heeft verantwoord en passend heeft geantwoord op, h et middel dat eiseres tot
staving van h aar r eclamatie h ad aangevoerd;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, 97 en 112
van de Grondwet, 65 en 82 van de provinciewet, en van de wet van 18 jt\li 1860
die de octrooirechten heeft afgeschaft,
dooTdat de b estr eden beslissing verklaart dat d e toepassing van de vrijstelli~lg het beginsel van de gelijld1eid voor
de belasting eerbiedigt, vermits alle belastingplichtigen, wie zij ook zijn, enkel
worden b elast voor d e waterwinningen
die meer dan 5.000.000 m 3 bedragen, dat
de verordening niet bepaalt dat alleen de
belastingplicht igen die buiten de provincia gevestigd zijn, aa11geslagen worden,
en dat, d aar het een omslagbelasting
betreft, deze b elasting correct wordt toegepast wanneer de omslag geschiedt naar

-169verhouding v a n de hoev eelheden die
5.000.000 m 3 overschri jden, omdat a ileen
deze laatste hoeveelheden worden belast,
te1·wijl in w erkelijkheid blijkt en
eiseres in elk geval betoogde - dat de
feitelijke vrijstelling (die b ewust door de
provincieraad werd gewild), waarvoor d e
in d e provincie N am en gevestigde b elastingplichtigen in aanmerking komen, in
hun voordeel een voorrecht vestigt dat
strijdig is m et de aangeduide b epalingen
(schending van alle aangeduide bepalingen, met uitzondering van artikel 97 van
d e Grondwet) en dat voorts, nu de
b elasting tussen eiser es en de Nationale
maatschappij der waterleiclingen werd
omgeslagen, n a aftr ek v a n d e " vrijstelling », de aanslag niet is geclaan n aar
verhouding van de muvang van de activiteit van de belastingplichtigen (sch encling
van a lle aa.ngeduicle bepalingen, met uitzondering van artikel 97 van de Grandwet) ; bovenclien, bij gebrek aan passend
antwoord op de micldelen die eiseres
dienaangaand e in h aar reclamatie tegen
d e aanslag had ontwikkelcl, de bestreclen
beslissing niet met redex1en is omkleecl
(schencling van artikel 97 van de Grandwet) :
Overwegencle dat d e b elasting, zoncler
h et in de artikelen 6 en · 112 van de
Gronclwet neergelegde beginsel · van de
gelij kheid te sch enden , categorieen van
b elastingplichtigen k an treffen op voorwaarde echter d at al degenen die zich in
d ezelfde voorwaarden bevinden ook getroffen worden ;
Overwegende dat h et b esluit b eslist
dat de door de Provincieraad van Namen
vastgestelde vrijstelling h et b eginsel van
de gelijkheid voor de b elasting eerbiedigt, vermits alle belastingplichtigen,
wie zij ook zijn, enkel worden belast
voor de waterwinningen die m eer clan
5.000.000 m 3 bedragen , ongeacht of zij
al dan niet in de provincie N amen wonen,
en d at de belastingverordening niet bep aalt dat aileen de belastingplichtigen
die buiten de provincie gevestigd zijn,
worden aangeslageJ~ ;
Overwegende d at h et b esluit aldus
h eeft vastgesteld d a t op grond van h et
feit a ileen dat d e provincieraacl, bij de
wijziging van de v erordening in 1968,
wist clat de omslagbelasting zou worden
gedragen door twee maatschappijen wier
m aatschappelijke zet el buiten de provincie gevestigcl is, niet kon worden gesteld
dat hij had gehandeld met h et oogmerk
ze p ersoonlijk te treffen en een voorrecht
te vestigen ten voordele van de b elasting-

plichtigen die in de provincie gevestigd
zijn;
Overwegende dat het besluit erop wijst
dat " h et feit enkel d e waterwinningen te
belasten die een b epaalde hoeveelheid
overschrijden » niet strijdig is " m et h et
beginsel van d e juiste verhou d ing die
tussen alle aangeslagen en in a cht moet
worden genomen; dat de t ekst van artik el 2 van de v erordening die op 10 oktob er 1968 door d e provincieraad aangenomen en bij koninklijk b esluit van 29 januari 1969 goedgekeurd werd, bepaalt dat
d e grondslag v a n de belasting wordt
gevormd door d e " hoeveelheden water
die in 1968 werden gewonnen en m eer dan
5.ooo:ooo m 3 p er b elastingplichtige bedroegen » ; dat, d aar het gaat om een
omslagbelasting, d eze belasting dus correct wordt toegepast wam~eer de omslag
geschiedt naar verh ouding van de hoeveelheden die 5.000.000 m3 oversclu·ijden,
omdat aileen deze laatste hoeveelheden
worden belast » ;
D at aldus h et b esluit passend h eeft
geantwoord op het verweer als bedoeld
in h et tweede gedeelte v an h et middel en
h et de verwerping ervan wettelijk h eeft
verantwoord;
D at h et middel niet kan w orden aangenomen;
En overwegende dat uit de r egelmatig
aan h et Hof voorgelegde stukken niet
blijkt dat een middel, hetwelk de openb are orde raakt, ambtsh alve moet worden
opgeworp en ;
Om die redenen, v erwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in d e kosten.
14 oktober 1971. - 1e kamer. - Voo?' zitte?·, de H. Valentin, r aadsheer waarnemend voorzitter . Ve?'slaggeve?·, de
H . de Waersegger. - Gelijlcluidende conclttsie, de H. D elange, advocaat-gener aa.l.
- Pleitm·s, de HH. Hanotiau (van de
balie t e Brussel) en Bayart.
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BEWIJS. BEWIJS DOOR GESOHRIFT.'
BURGERLIJKE ZAKEN. BEW"IJS RRAOHT VAN DE A,KTEN . VERZEKER I NGSPOLIS WAARBIJ DE TERliHJN VAN
HET GEllmEN RECHT OM DE EIS TOT
BETALI NG VAN D E VERGOEDING IN TE
STELLEN vVORDT I NGEKORT . UrT-

-170LEGGING MET REDENEN O:MKLEED EN
NIET ONVERENIGBAAR lVIET DE BEWOORDINGEN ERVAN.- GEEN MISKENNING
VAN DE BEWIJSKRA,CHT VAN DEZE .AKTE.

De bewijsk1·acht van de bepaling van een
ve1·zeke1'ingspolis die om de eis tot betaling van de ve1•goeding in te stellen een
ko1·te1·e termijn vaststelt clan die van het
gemeen 1·echt, zoncle1' te vennelden clat de
ve1jm·ing kan wm·clen gescho1·st, wordt
niet miskend cloo1· de 1'echte1· die, op
g1'0ncl dat een bepaling die de ve1jm·ingste1·mijn scho1·st, op bepe1·kende wijze
moet wm·clen uitgelegd, beslist clat in het
oncle1·havige geval de vmjm·ing gescho1·st
is geweest gecl~t?'encle de oncle?·handelingen tussen de pm·tijen (1).

preteerd worden en de verjaring terecht
wordt aangezien als geschorst vanaf de
datum waarop de aanspraak op vergoeding aan de maatschappij genotificeerd
wordt tot de datum waarop de verzekeraar laat weten dat de dekking geweigerd
wordt .. . »,

te1·wijl, naar luid van voormeld artik el 27, « elke aanvraag tot vergoeding die,
niet door de maatschappij aangenomen
zijnde, niet voor de bevoegde rechtbank is
gebracht, verjaart na verloop van een jaar
vanaf de dag van het ongeval >>, en de
polis aldus de verjaringstermijn bepaalt
op een jaar, zelfs in geval van a fwijzing
door de verzekeraar van de aanvraag tot
vergoeding, en derhalve deze aanvraag
de conventionele verjaring niet schorst,
waaruit volgt dat het arrest de bewijskracht miskent van de venneldingen van
{NAAli'[LOZE VENNOOTSCHAP « LE RECOURS · voormelde clausule (schending van de
BELGE », T. VAN WIJNSBERGHE.)
artikelen 1319, inzonderheid lid 1, 1320
en 1322 van het Bmgerlijk Wetboek) en,
in elk geval, de gevolgen miskent welke
ARREST.
daaraan zijn verbonden (schending van
de artikelen ll34 en ll35 van het BmHET HOF ; - Gelet op het bestreden gerlijk W etboek en 1 van de wet van
arrest, op 16 juni 1970 door het Hof van
ll juni 1874) :
beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat het in het middel
Over het middel afgeleid uit de schenovergenmnen beding van de verzekeringsding van de artikelen ll34, ll35, 1319, polis niet impliceert dat de erin bepaalde
inzonderheid lid 1, 1320, 1322 van het verjaringstermijn voor geen schorsing
Bm·gerlijk Wetboek, en 1 van de wet van vatbaar is;
ll jtmi 1874 op de v.erzekeri~1gen,
Dat het arrest van vooimeld beding
cloonlat, Remi Dewulf, de echtgenoot geen met zijn bewoordingen onverenigvan verweerster, die te haren b ehoeve bare uitleg geeft door te beslissen dat de
met eiseres een polis voor de verkeers- overeengekomen verjaringstermijn geverzekering had gesloten, om het leven schorst is « vanaf de datmn waarop de
gekmnen zijnde in een verkeersongeval aanspraak op vergoeding aan de IUaatop 19 oktober 1966, en verweerster door schappij genotificeerd wordt tot de d atmn
een brief van 24 oktover 1966 de door de waarop de verzekeraar laat weten dat de
verzekering bepaalde vergoeding ge- dekking geweigerd wordt » ;
Overwegende, voor het overige, dat
vraagcl hebbende aan eiseres die door een
brief van 28 februari 1967 de uitbetaling het arrest aan de overeenkomst de uitdaarvan weigerde, het arrest beslist clat werking toekent d ie zij, in de uitlegging
de vorclering van verweerster tot betaling die het ervan geeft, wettelijk tussen partijen heeft;
van vorenbecloelde vergoeding, op 20 feDat het middel niet kan aangenomen
bruari 1968 ingesteld, niet vervallen is
door de conventionele verjaring van worden;
een jaar, bepaald in artikel 27 van de
Om die redenen, verwerpt de voorziealgemene voorwaarden van de polis, om ning ; veroordeelt eiseres in de kosten.
de reden dat « ... eeil conventionele verjaringsverkorting lin1itatief moet gei:nter15 oktober 1971. - 1e kamer.- Voo?'zitte?', de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Rid(1) Menraadplege DE PAGE, d. VII, nr. 1235;
der de Schaetzen. - Gelijkluiclencle conV ANDEPUTTE, H ctndboek van vm·zelce1·ingen en
clttsie, de H. Depelchin, advocaat-geneve1·zekm·ingsJ·echt, blz. 142; Rep. 111·at. dtt clJ·.
raal. - Pleite1·, d0 H. Fally.
belge, v 0 Asstwances tmTest1·es, lll', 229 ; Les
Novelles, Droit commercial, d . I, m·s . 639 en
640.
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INKOMSTENBELASTINGEN.

BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.
NIEUWE STUKKEN . STUKKEN
TIJDENS DE DEBATTEN VOORGEBRACHT.
MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT
DEZE STUKKEN NEERGELEGD ZIJN ZONDER INACHTNEll'liNG VAN DE TERMIJN
EN DE VORMEN GESTELD BIJ DE ARTIKE LEN 281 EN 283 VAN HET VVETBOEK
VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. MIDDEL NIET OVERGELEGD AAN RET
HOF VAN BEROEP. NIET - ONTVANKE LIJKHEID.

2°

ove1·eenlcornst van huu1· van diensten,
tttssen deze pe1·soon en de de1·de (2).

INKOMSTENBELASTINGEN .
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. PERSONENBELASTING. BEZOLDIGING VAN PERSONEN BEZOLDIGD DOOR EEN DERDE, ZONDER VERBONDEN TE ZIJN DOOR EEN AANNE1\HNGSCONTRACT.- WETBOEK VAN DE
INKOl\iSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 20,
2°, LETTER a. - DRAAGWIJDTE VAN
DEZE BEPALING.

1° Het middel, ajgeleid uit het jeit dat de
tegenpa1·tij voo1· het hoj van be1·oep stu]cken heejt nee1·gelegd zonde1· inachtneming
van de vo1·men en de tennijnen gesteld bij
de a1·tilcelen 281 en 283 van het Wetboek
van cle inlcomstenbelastingen, wannee1· de
eise1· tijdens de debatten van deze stttlclcen
lcennis heejt genomen en zich niet e1·tegen
verzet heejt dat zij inachtgenomen we?·clen, lean niet voo1· het ee1·st voo1· het H of
worden voo1·ged1·agen ( 1).

2° De bepaling van a1·tilcel 20, 2°, lette1· a,
van het W etboelc van de inlcomstenbelastingen doelt op alle pe1·sonen bezoldigcl
doo1· een de1·de, zondm· veTbonden te zijn
doo1· een aannerningscont1·act, en slttit
het bestaan in van een zelce1· ve1·band van
onafhanlcelijlcheid tussen de bezoldigde
persoon en de de1·de ; zij ve1·eist daw·entegen niet noodzalcelijlc het bestaan van
een ve1·band van onde1·geschiktheid, met
name van een ve1·band van onde?·geschilctheid dat een lcenrne1·lc is van de
(1) Men raadplege cass., 17 november 1960,
10 januari en 6 juni 1961 (Bull. en PASIC.,
1961, I, 295, 503 en 1083); 3 jtmi 1964 (ibid.,
1964, I, 1046) ; 10 januari 1968 (An·. cass.,
1968, blz. 643); 18 november 1969 (ibid.,
1970, blz. 280) .
(2) Cass.,-23 november 1965 (Bull. en PASIO. ,
1966, I, 398).

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « TELA,CO », T .
BELGISCHE STAAT , MINISTERVANFINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 januari 1971 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 281 en 283 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen,

doo1·dat, nadat door brief van 28 maart
1969 de directeur der directe belastingen,
in uitvoering van voormeld ar tikel 281,
aan de hoofdgriffier bij het Hof van beroep te Gent een gelijkvormig afschrift
van zijn beslissing van 30 december 1968
had laten geworden, samen met het dossier van de zaak, nadat ter zitting van
16 oktober 1970 verweerder conclusie en
aanvullende conclusie had genomen en in
gezegde conclusies, ten eerste, verklaarde,
bij wijze van aanvulling, twee brieven
over te leggen en bij die conclusies te
voegen, namelijk a) een schrijven van
1 april 1969 van de naamloze vennootschap « Dun & Bradstreet », nopens de
firma " N ebo " en b) een schrijven van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken
va~1 Belgie nopens de firma « Agralimenta », en, ten tweede, liet gelden dat
in beide gevallen bleek dat deze firma's
niet de uitrusting e~1 inrichting hadden
die de beweringen van eiseres, betreffende
de aan die firma's uitbetaalde commissie·lonen, zouden doen veronderstellen, nadat verweerder inderdaad ter zitting van
16 oktober 1970 de volgende stukken had
neergelegd : a) een schrijven van de firma
" Dun & Bradstreet », van 1 april 1969,
nopens de firma" Nebo », luidens hetwelk
gezegde firma tot voorwerp had de koop
eJl verkoop van koopwaar van allerhande
aard en meer bepaald van juwelen en
kleinodien, b) een schrijven van 12 augustus 1968 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel
aan de Minister van Financien nopens de
firma " Agralimenta » en c) een schrijven
van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken en Buitenlandse Handel van
5 mei 1969 aan de Minister van Financien
betreffende de firma "Nebo », en nadat,
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in zijn advies uitgebracht ter zitting van
13 november 1970, het openbaar ministerie de inlichtingen had ingeroepen welke
het dep artement van Buitenlandse Zaken
betreffende de firma « Nebo " had verstrekt, het bestreden arrest het beroep
van eiseres in zijn geheel verwerpt, en dus
onder meer in de mate waarin dit beroep
liet gelden dat eiseres bepaalde commissielonen en vergoedingen aan gezegde
firma's « Nebo " en << Agralimenta " had
gestort, zulks onder meer op grand van de
beschouwingen dat bleek dat de firma
« Nebo " zich bezighielcl met importexport voornamelijk vall. edelgesteenten
en geenszins gespecialiseercl was in h et
herstellen van textielmachines, en dat,
naar de inlichtingen door de administra.tie in Zwitserlancl genomen, niet bleek
clat de firma « Agralimenta " in de verkoop
van textielprodukten gespecialiseerd was,
te?'w?:jl, ee1·ste onclenleel, uit wat voorafgaat blijkt dat de stukken, welke verweerder bij zijn conclusies had gevoegcl,
niet neergelegd werden in de vormen en
termijnen bepaald door de artikelen 281
en 283 van het Wetboek v an de inkomstenbelastingen, zodat het in strijd is met
deze wetsbepalingen dat h et arrest die
stukken als bewijselementen tegen eiseres
heeft in aanmerking genomen ;
tweecle oncle1·cleel, minstens, enerzijds, .
het arrest die stukken niet u itsluit uit de
elementen welke h ebben bijgeclragen tot
het vormen van het oordeel van de rechters en, anderzijds, noch de vermeldingell.
van het arrest, noch die van de andere
procedurestukken het Hofin de mogelijkheid stellen te weten in welke mate de
door verweerder bij zijn conclusies gevoegde stukken al of niet stukken zijn
welke door verweerder regehnatig, overeenkomstig de bepal ingen van de artikelen 281 en 283 van h et Wetboek van de
inkomstenbelastingen, werden voorgebracht, zodat het Hof in de onmogelijkheid verkeert d e wettelijkheid van h et
arrest na te gaan, waaruit volgt dat h et
arrest niet naar behoren gemotiveerd is ,
zoals door artikel 97 van de Grondwet
vereist wordt :
Overwegende dat uit de stukken waarop h et Hof acht vermag te slaan, en
namelijk u it de conclusies van de partijen
blijkt dat eiseres, tijdens de debatten
voor het hof van beroep, kem1is h eeft
gekregen van de in h et m iddel bedoelde
brieven;
Overwegende dat niet blijkt dat eiseres
alsdan tegen het voorbrengell van die
brieven heeft gepr otesteerd ; dat het hof

van beroep niet gehou den was de eventuele onregehnatigheid van de neerlegging
ambtshalve op te werpen en de stukken
uit de debatten te verwijderen;
Overwegende dat eiseres dienvolgens
niet vermag voor het eerst voor het Hof
aan te voeren dat v oormelde stukken niet
regehnatig voor het hof van beroep werden neergelegd ;
Dat het middel n iet kan worden aangenomell;
Over het tweede middel , afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 20, meer bepaald 2°, a, en
180, meer bepaald 1°, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen,
clo01·clat het bestreden arrest ten laste.
van eiseres een bedrijfsvoorheffing op de
uitkeringen in acht lleemt, uitbetaald in
de aanslagjaren 1964 en 1965 aan een
zekere Desroches, om de reden dat gezegde persoon tegenover eiseres in dienstv erband zou h ebben gestaan, dat zu.l.ks
zou b lijken uit de tussen hem en eiseres
bestaande overeenkomst, dat Desroches
inderdaad aangeworven werd voor korte
hernieuwbare perioden van dertig dagen,
tegen een vast loon, met verplichting
gans zijn activiteit ten dienste te stellen
van eiseres door zich u itsluitend met de
·werking van de w alsmachine bezig te
houdell, dat dit in hoofde var1 belanghebbende a.lle zelfstandigheid uitsloot en
integendeel op ondergeschiktheid ten
overstaan van de werkgever wees, en dat
de door eiseres ingeroepen bijzonderheden
nopens beroep of sociale aangelegenheden
nie t opwogen tegen bovengemelde feitelijke situatie,
te1·wijl, om, overeenkomstig de artikelen 20, meer b epaald 2°, a, en 180, meer
bepaald 1°, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen, ten laste van eiseres een bedrijfsvoorheffing in aanmerking
t e nemen op de aan voormelde Desroches
betaalcle uitkeringen, het moest vaststaan
dat gezegde persoon tegenover eiseres in
een verb and van ondergeschiktheid stand,
en terwij l de door bet arrest in aanmerk illg genmnen elementen n iet volstaan
om de aanwezigheid van het door voormelde artikelen 20, 2°, a, en 180, 1°,
b edoeld verband van ondergeschiktheid
te bewijzen, zodat het arrest op een onvoldoende motivering berust en aldus
artikel 97 van de Grondwet schendt :
Overwegende dat, zo de bepaling van
artikel 20, 2°, littera a, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen het bestaan
i.J.npliceert van een zekere band van af-
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hankelijkheid tussen de bezoldigde persoon en de derde, zij daarentegen niet het
bestaan vereist van een band van ondergeschiktheid, kenmerk van het contract
van hum· van diensten, tussen die persoon
en de derde;
Dat het arrest, door te releveren dat
Desroches verplicht was, tegen een vast
loon, zijn volledige activiteit ten dienste
van eiseres te stellen, het bestaan van een
band van afhankelijkheid. vaststelt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

so1·te1·en, gaat het Hof na of beide beslissingen tot ve1·wijzing in Jcmcht van
gewijsde zijn gegaan en of e1·, in de staat
van de 1'echtspleging, tegen deze besl?:ssingen geen ve1·haal lean openstaan
en, het rechtsgebied 1·egelende, doet het
een van deze beslissingen te niet, in zove1·
zij het vonnisge1·echt heeft aangewezen en
ve1·wijst de zaalc nam· de ande1·e co1'1'ectionele 1'echtbanlc om te w01·den gevoegd
bij de zaalc die bij deze 1'echtbanlc 1·eecls
aanhangig is (1). (Sv., art. 526.)

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

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HE1' HOF VAN
BEROEP TE BRUSSEL, IN ZAKE QUOILIN,
VANDENBERGH EN MORRICE.)

15 oktober 1971.- 1e kamer.- Voo?'zitter, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Gerniers. - Gelijklttidende conclusie,
de H. Depelchin, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Bayart en Claeys
Boutmert (laatstgenoemde van de balie
te Gent).

2C

KAlVIER . -

18

Oktober

1971.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN . - POSITIEF CONFLICT
VAN JURISDICTIE. TWEE CORRECTIONELE R:ECHTBANKEN, NIET ONDER
HETZELFDE HOF VAN BEROEP RESSORTERE N D, GEVAT LANGS DE ONDERZOEKSGERECHTEN VAN EENZELFDE nUSDRIJF OF VAN SAl\iENHANGENDE 1\iiSDRIJVEN . BESLISSINGEN VAN DE
ONDERZOEKSGERECHTEN DIE IN KRA CRT
VAN GEWIJSDE ZIJN GEGAAN OF WAARTEGEN, IN DE S'IAAT VAN DE RECHTS PLEGING, GEEN VERHAAL OPENSTAAT.
- · REGELING VAN RECHTSGEBIED. EEN VAN DE BESLISSINGEN
NIET
GEDAAN IN ZOVER ZIJ RET VONNISGERECHT HEEFT AANGEWEZEN.- VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR DE ANDERE
CORRECTIONELE RECHTBANK OM TE
WORDEN GEVOEGD BIJ DE ZAAK DIE
BIJ DEZE RECHTB.Al-.'K REEDS AANHANGIG IS.

=

W annee·r twee onde1·zoelcsge1·echten dezelfde
ve1·dachten, wegens eenze~fde miscl1·ijf of
samenhangencle misd1·ijven, hebben ve1'wezen naa1· co?Tectionele 1·echtbanlcen die
niet onder hetzelfcle hof van be1·oep 1·es-

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift tot r egeling van rechtsgebied van
25 juni 1971 van de Procureur-generaal
bij het Hof van beroep te Brussel ;
Overwegencle dat, op vordering van de
Procureur des Konings te Luik dd.
19 maart 1969, Marie Fran<;ois Quoilin,
handelaarster, geboren te Vorst op
9 maart 1898, woonachtig te Luik, rue
des Wallons, 222, Albert Eugene Vandenbergh, industrieel, geboren te Luik op
29 november 1925, woonachtig te Embourg, avenue du Pare, 69, en James
Morrice, bedrijfsdirectetiT, thans woonachtig 7, Mom1.t View, Mm.mt Avenue,
Ealing, London W5 (Groot-Brittannie),
ervan beschuldigcl waren te Luik en elders
in het Koninkrijk tussen 1 december 1965
en 23 november 1968, wat de eerste twee
betreft, als daders of als medeplichtigen
de koper te hebben bedrogen omtrent d_e
identiteit van de verkochte zaak door
bedrieglijk een andere zaak te leveren dan
h et bepaalde voorwerp waarop de overeenkomst sloeg, of omtrent de aard of de
oorsprong van de verkochte zaak door
een zaak t e verkopen of te lever en, die
in schijn gelijk was aan die welke hij had
gekocht of had gemeend te kopen, inzonderheid door in verschillende gespecialiseerde dagbladen en tijdschriften voor de
koper bedrieglijke reclame te hebben
gemaakt waarin aan het toevoegse1
Redex overdreven of onjuiste hoedanigheden en eigenschappen werden toegekend (telastlegging A), wat de derde
betreft, de koper te hebben bedrogen
(1) Men raadplege cass., 17 april1899 (Bttll.
en PASIC., 1899, I, 189).

-174omtrent de identiteit van de verkochte
zaak door bedrieglijk een andere zaak te
hebben geleverd dan het bepaalde voorwerp waarop de overeenkomst sloeg of
omtrent de aarcl of de oorsprOJJ.g van de
verkochte zaak, door een zaak te verkopen of te leveren die in schijn gelijk was
aan die welke hij had gekocht of had
gemeend te kopen (telastleggiJ.lg B);
Overwegende dat de Societe anonYJ.ne
Belge des Industries auxiliaires « Sabina »
zich op 29 juni 1966 bmgerlijke partij
heeft gesteld voor de onderzoeksrechter
te Luik;
Overwegende dat, rechtdoende op de
vorderingen van de Procurem· des Konings te Luik, de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Luik bij
beschikking van 28 maart 1969 Marie
Frangois Quoilin en Albert Eugene Vmldenbergh wegens de tegen hem aangevoerde telastlegging A, voor de correctionele rechtbank heeft verwezen « met de
beperking dat de telastlegging slechts
betrekking heeft op het bijvoegsel Redex
inzake verwarming », en verklaard heeft
dat er gee11 reden tot vervolging is tegen
James Morrice (wegens de telastlegging B);
Overwegende dat, bij arrest van
12 maart 1971 , het Hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, bij hetwelk de zaak bij arr est van het
Hof van 26 oktober 1970 (1) aanhangig
werd gemaakt, het verzet van de bm·gerlijke partij tegen genoemde beschikking
van 28 maart 1969 gegrond heeft verklaard, die beschikking teniet heeft gedaan, in zover zij verklaarcle dat er geen
reden tot vervolging was tegen James
Morrice wegens de tegen hem aangevoerde telastlegging B en tegen Marie
Frangois Quoilin en Albert Eugene Vandenbergh wegens de feiten van de tegen
hen aangevoerde telastleggi11g A, die geeJ.l
betrekking hadden op het produkt Reclex
als toevoegsel inzake verwarming, en
voornoemden naar de Correctionele
Rechtbank te Brussel heeft verwezen
wegens de telastleggingen overgenomen
nit de vordering van het openbaar ministerie en waarbij nader wordt aangeduid
dat de feiten werden gepleegd van
1 december 1965 tot 23 november 1968
en de opeenvolgende en voortclurencle
uitvoering van eenzelfde misdadig opzet
uitmaken;
Overwegende dat in de huidige stand
(1) Cass., 26 oktober 1970 (A?'?'. cass., 1971,
blz. 187).

van het rechtsgeding tegen de beschikking van 28 maart 1969 geen enkel beroep
openstaat en dat het arrest van 12 maart
1971 in kracht van gewijsde is gegaan ten
gevolge van h et verwerpen bij arrest van
14 jmli 1971 (2) van de voorzie1ling die
hiertegen werd ingesteld ;
Dat hieruit volgt clat bij twee COlTectionele rechtbanken die 1liet onder hetzelfcle hof van beroep ressorteren, eenzelfcle misclrijf of samenhangencle misdrijven aanhangig zijn ;
Dat er derhalve met toepassing van
artikel 526 van het W etboek van strafvordering, grond bestaat tot regeling van
rechtsgebied ;
Om die redenen, het rechtsgebied regelende, cloet het arrest teniet dat door
het Hof van beroep te Brussel, kamer van
iJ.lbeschuldigingstelling, op 12 maart 1971
werd uitgesproken, in zover dat arrest de
Correctionele Rechtbank te Brussel a,ls
vo1misgerecht aanwijst ; beveelt clat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de ka11t van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; verwijst de zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Luik om te
worden gevoegd bij de zaak die voor
laatstgenoemcle rechtbank reeds aanhaJ.lgig ·was tengevolge van de verwijzing
uitgesproken bij beschikking van 28maart
1969; zegt dat uitspraak zal worden
gedaan over het geheel bij ee).lzelfde vonnis.
18 oktober 1971.- 2e kamer.- TToo?'zitte?', de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. TTm·slc~ggeve?', de
H. Trousse. Gelijklt~idencle conclusie,
de H . Delange, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

18 oktober 1971.

GEMEENTEVERORDENING. - VErtortDENING WAARBIJ BEPA.ALDE l\'i:AA.TREGELEN WORDEN OPGELEGD IN GEV.AL
VAN AFBRAAK VAN GEBOUWEN. NIET VAN TOEPASSING WANNEER EEN
l\H.JNBERG WORDT WEGGERUIMD.
De mctctt?·egelen die cloo1· een gemeenteve?'O?'clening wonlen voo1·gesclweven in gevctl
vcm cifb?'ctc~k van gebot~wen, zijn niet van
toepassing wanneer een mijnbe1·g woTclt
weggen~imcl.

I

(2) Cass., 14 juni 1971 (An·. cass. , 1971,
blz. 1027).

175(BACQ EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
SATERCO, T. DROPSY.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 januari 1971 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;
Overwegende dat de voorzieningen
beperkt zijn tot de bmgerrechtelijke
beschikkingen van het vo~mis ;
I. Op de voorziening van de eiser,
beklaagde:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 25 van de
gemeenteverordening van de stad Luik
betreffend e de gebouwen en logementen,
zoals zij door de gemeenteraad van die
stad tijdens de zitti~1gen van 8 november
1935, 3 mei 1948 en 22 oktober 1951 is
vastgesteld, 12 en 13 van de wetten
betreffende de mijnen, groeven en graverijen zoals zij zijn gecoordineerd bij het
koninklijk besluit van 15 september 1919,
8 en 9 van het koninldijk besluit van
5 mei 1919 tot vaststelling van de algem ene politieverordening op de mijnen,
groeven en graverijen, gewijzigd onder
meer bij het koninldijk besluit van
20 september 1950, 518, 1382, 1383 en
1384 van het Bmgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doo1·dat, om de eisers te veroordelen tot
de vergoeding van de verweerder Dropsy,
het bestr eden vonnis b eslist dat ten
laste van de eerste van die eisers beweze~1.
is de telastlegging van overtreding van
artikel 25 van d e gemeenteverordening
van de stad Luik betreffende gebouwen
en logementen, op grand dat " een mijnberg door mensenhanden is opgericht,
wat een gebouw oplevert in de zin van de
gemeenteverordening; dat de aannemer,
die met h et wegruimen van de mijnberg
belast was, overeenkomstig artikel 25 in
fine van de gemeenteverordening moest
besproeien om stofvormi~1.g te vermijden n,
tenvijl, eeTste onde1·deel, al wat door
mensenh anden wordt opgericht geen
" gebouw n is in de wettelijke betekenis
van dat woord; een mijnberg, dit is de
opslag van dade stoffen die van een koolmijn afkomstig zijn, door de wetgever als
een « roerende n zaak wordt beschouwd
en, vermits deze noch een inrichting is die
blijvend vastzit in de grand, noch een
bouwwerl;: dat aan de oppervlakte of in
de grand bevestigd is, geenszins volgens

de wet een gebouw kan worden geheten,
in strijd met wat de aangevallen beslissing
beslist (schending van alle wettelijke
bepalingen die in het middel werden aangehaald);
tweede onde1·deel, het wegruimen van
die mijnberg, die de exploitatie van een
aanhorigheid van een koolmijn uitmaakt,
niet valt onder d e gemeenteverordening
betreffende gebouwen en logementen van
de stad Luik (schending inzonderheid van
artikel 8, § 3, van het koninklijk besluit
van 5 mei 1919 tot vaststelling· van de
algemene politieverordening op de mijnen, groeven en graverijen, gewijzigd bij
artikel 6 van het koninldijk besluit van
20 september 1950);
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 25 van de
gemeenteverorde~1i~1.g betreffende gebouwen en logementen van de Stad Luik van
8 november 1935, 3 mei 1948 en 22 oktob er 1951 gewag maakt van de werken
voor het wegruimen van gebouwen ;
Dat noch die bepaling noch enige
andere bepaling van genoemde verordening een definitie geven van h et woord
"gebouw n;
Dat dat woord derhalve moet worden
verstaan in zijn gebruikelijke en normale
zin van openbaar of particulier bouwwerk
dienende tot h et onderbre~1gen van m ensen, dieren of zaken ;
D at een mijnberg, die een opslag is van
dade stoffen afkomstig van mijnwerken,
dus geen gebouw is in d e zin van artikel 25 van de in het middel vernoemde
verordening ;
D at het eerste onderdeel va~1. het middel gegrond is ;
Wat de voorziening van eiseres, burgerr echtelijk aansprakelijke partij, beh·eft :
Overwegende dat uit de stukken die
regelmatig aan h et Hof werden voorgelegd, niet blijkt dat de voorziening van
eiseres betekend werd aan de partijen
waartegen zij is gericht ;
D at die voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de v oorziening van eiseres, en zonder dat er enige
grand bestaat om het tweede onderdeel
van h et eerste middel of het tweede
door eiser aangevoercle micldel te onderzoeken, die, al waren zij gegrond, geen
ruimere cassatie zouden kunnen meebrengen, vernietigt het bestreden vonnis,
in zover het uitspraak doet op de burgerlijke rechtsvordering ingesteld tegen
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eiser, zodat de beslissing waarin eiseres
burgerrechtelijk aansprakelij k wordt verk laard voor de ten laste van eiser uitgesproken veroordelingen geen bestaansreden rneer heeft; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder in de kosten van de voorziening
van eiser ; veroordeelt eiseres in de kosten
van haar voorziening ; verwijst de alclus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Hoei, zitting houdende in
hoger beroep .
18 oktober 1971.- 2e kan1.er. - Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Ligot. Gelijlcluiclende conclusie,
de H . Delange, advocaat-generaal.
Plcite1·, de H. Faun~s.

2e KA.MER. -

18 oktober 1971.

10 STRAF . -

VERZA.CHTENDE OMSTANDIGHEDEN . - ARTIKEL 85 VAN HET
STRAFvVETBOEK.- BEPALING SLECHTS
VAN TOEPASSING IN CORRECTIONELE
ZAKEN.

2o STRAF. - OvERTREDINGEN vAN BIJZONDERE WETTEN OF REGLEli'I:ENTEN. VERZACHTENDE 01\'ISTANDIGHEDEN. LICHTERE STRAF DAN HET BEPAALDE
1\'IINil\'I:UM, ENKEL EN ALLEEN INDIEN
DAARIN UITDRUKKELIJK BIJ DIE WETTEN OF VERORDENINGEN WORDT VOORZIEN.
3° OPENBARE DRONKENSCHAP.0 VERTREDING VAN ARTIKEL 1 VAN DE
BESLUITWET VAN 14 NOVEl\'IBER 1939.
GELDBOETE VAN MINDER D"~
15 FRANK. - 0NWETTELIJKE STRAF.
1° A1·tilcel 85 mn het Stmfwetboelc heeft
slechts betrelclcing op de toepassing vctn
verzcwhtende omstancli gheclen in C01"'/"ectionele zalcen.
2° Inzalce ove?"t?·edingen van bijzoncle1·e
wetten en ve1·onleningen, zelfs in geval
van ve1·zachtende omstandigheden, lean
slechts dan een lichtem stmj dan de
bepaalde mininntmst1·aj wo1·den opgelegd, indien daa?"in uitcb·ulclcelijlc bij die
(1) Men raadplege cass., 13 februari 1911
(Bull. en PAsiC., 1911, I, 122) . .Artikel 566
van het Strafwetboek hceft slechts betrekking

wetten of ve?'O?"deningen 1V07'dt voo?'zien (1).
3° Hij die in staat van cb·onlcenschap 1vonlt
bevonden op ~en openba1·e plaats, wo1·dt
gest1·ajt met een geldboete die niet minde?'
lean bedmgen dan 15 jmnlc (2), zeljs in
geval van ve1·zachtende omstancligheden.
(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS,
T. LECOQ.)
ARREST (ve1·taling) .
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 juni 1971 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele R ech.tbank
te V erviers ;
Over het enige Iniddel afgeleid uit de
schending van artikel 1, § 1 van de
b esluitwet van 14 november 1939 :
Overwegende dat het bestreden vonnis
de tegen v erweerder aangevoerde telastleggi:ng, in staat van dronkensch11p te
zijn bevonden in een openbare plaats,
bewezen heeft verklaard en hem op grond
hiervan,. 1naar rnet aanne1ning van verzachtende omstandigheden, tot 10 frank
geldboete heeft veroordeeld ;
Overwegende dat artikel 85 van het
Strafwetboek, waarop het vonnis steunt,
slechts betrekking heeft op de toepassing
van verzachtende om.standigheden in correctionele zaken en overigens, naar luid
van arti:kel 100 van genomnd wetboek,
niet van toepassing is op de wanbedrijven
bepaald in de besluitwet van 14 novem.ber 1939;
Overwegende dat inza.ke overtredingen
van bijzondere wetten en verorcleningen,
zelfs in geval van verzachtende omstancligheden, slechts dan een lichtere straf
dan de bepaalde minimumstraf kan worden opgelegd, indien da.a.rin uitdrukkelijk
bij die wetten of verordeningen wordt
voorzien;
Overwegende dat de besluitwet van
14 november 1939 betreffex1de de beteugeling van de dronkenschap geen dergelijke
bepaling inhoudt ;
Dat het vonnis derhalve de in het m iddel vermelde wettelijke bepalingen heeft
geschonden ;
Om die redenen, ver.nietigt het bestreden vonnis ; bevcelt dat van het thans
op de bij dit wetboek vastgestelde overtredingen.
(2) Cass., 20 februari 1950 (Bull. en PAsiC.,
1950, I, 435).
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gewezen arrest m elding zal worden gemaakt op de kant van d e vernietigde
beslissing ; veroordeelt verweerder in de
1wsten ; v erwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Luik, zitting hou-dende in hoger b eroep .
·
18 oktober 1971.- 2e kamer . - Voo1'zitte1', de H. P errichon, raadsheer w aarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Clason. Gelijklttidende conclttsie,
de H. D elange, advocaat-generaal.

2e

KAMER . -

18 oktober 1971.

RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
SAl\ffiNSTELLING V A.N HET RECHTSCOLLEGE . S1.'RAFZAKE N . DEBATTEN
BE GONNEN . - ~VIJZIGING I N DE SAMENSTELLING VAN HET RE CHTSCOLLE GE.DEBATTEN HERVAT « AB I N ITIO ». WETTELIJKHEID .

TVannee1· de co?Tectionele 1·echtbanlc, in
hoge1• be1·oep zitting houdende , met het
onde1·zoelc van een zaalc is begonnen en de
debatten , na een wijziging in de samenstelling van het 1·echtscollege , voo1· di t
andeTs sarnengesteld 1·echtscollege ab
initio wo1·den he1'Vat, wo1·dt het vonnis
~~itgespmken doo1· nchte1·s die alle ..zittingen ove1· de zaak hebben b~Jge
woond (1) . (G.W., art. 779.)
(GUISSE, T . RADELET.)
ARREST

(ve1·taling) .

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
vonnissen, op 19 februari 1970, 29 mei
1970 en 12 m aa rt 1971 gewezen door de
Correctionele R echtbank te .Hoei, rechtdoende in hoger b eroep en uitsluitend op
de burgerlijke r echtsvordering ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de voJmissen van 19 februari en
29 mei 1970;

(1) Cass., 13 november 1967 (An· . cass.,
1968, b lz. 373); m en raadplege cass., 21 september en !J november 1!J70 (ibi d., 1971,
blz. 66 en 272), en in strafza k en cass., 26 ja nua ri 1971 (ibid ., 1971, blz. 508).

Overwegende dat eiser geen enkel middel aanvoert ;
II. In zover d e . voorziening gericht is
t egen h et vonnis van 12 maart 1971 :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling v a n de artikelen 779 van het
Gerechtelijk W etboek en 97 v an de
Grondwet,
doo1·dat h et vonnis v an 12 maart 1971
gewezen werd door r echters, te weten ·
de HH. Va n Mosuenck, BilleJ~ eJ~ Loum aye, die niet alle zittingen over de zaak
h ebb en bijgewoond, inzon d erheid de ter echtzitting van 5 juni 1970, tijdens
welke de r echtbank, samengesteld uit de
HH. Van D amme, Billen en Lomnaye,
een door h et openbaar m inisterie' gedagvaarde getuige heeft gehoord, zonder t e
h ebb en v astgesteld d at de H eer Van
Darmne wettelijk verhinderd was de uitspraak van h et vom~is van 12 m aart 1971
bij te won~;Jn, hoewel hij aan de beraadslaging ervan wel zou h ebben deelgenmnen,
en gelet op die omstandigheden d e
Heer Mosuenck door de voorzitter van de
r echtbank werd aangewezen om h em op
h et ogenblik v an de u itspraak t e vervangen, wat genoemd vonnis van 12 maart
1971 nietig maakt :
Overwegende da t blijkens h et procesverbaal van de terechtzitting v an 19 februari 1971 de rechtbank sam engesteld
was uit de rechters Van Mosuenck, Billen,
Loumaye, de rechter Billen verslag heeft
uitgebracht, d e raadslieden v an de partijen h et woord hebben gevoerd en conclusies h ebben n eergelegd en h et openbaar
ministerie in zijn advies werd gehoord,
waarna de rechtbank de uitspraak omtrent d e zaak heeft verdaagd op 12 m aart
1971 ; d at h et v onnis op die d atum werd
uitgesproken door de r echters die de
terechtzitting van 19 februari 1971 badden bijgewoond;
Overwegende dat h et onclerzoek van de
zaak op 19 februari 1971 geheel werd he~
vat v66r dezelfde rechters als degene d1e
h et vonnis h ebben uitgesproken, zodat
h et geen gevolg heeft d at op 5 juni 1970
een onder zoek smaatregel werd uitgevoerd voor een anders samengestelde
r echtbank ;
D at er geen grond bestond om artik el 779 van h et Gerechtelijk Wetboek toe
t e p assen;
D a t h et middel niet k an worden aangenomen;
Over h et tweede middel, afgeleid u it de
schencling v an de artikelen 155 en 189
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van bet Wetboek van strafvorderiug, 10
van de wet van 1 mei 1849 op de politieen correctionele recbtbankeu en 97 van
de Grondwet,
do01·dat bet proces-verbaal (stuk 18 van
bet strafdossier) van de terecbtzitting
van 5 jtmi 1970 van de Correctionele
Recbtbank te Hoei, anders samengesteld
dan bij de uitspraak van het bestreden
vonnis van 12 maart 1971, vermeldt dat
een getuige werd geboord onder de dubbele eed van getuige eJl van desktnldige,
zonder dat meldi1lg werd gemaakt van de
identiteit of van de voornaamste verklari1lgen van die getuige, of van de inhoud
van de eed die deze als getuige zou hebben
afgelegd ; het derhalve onmogelijk is na
te gaan of die getuige de wettelijke getuigeneed heeft afgelegd, zoals hij moest
doen op straffe van nietigbeid van zijn
getuigenis, en de rechtbank die het bestreden vmmis van 12 maart 1971 heeft
uitgesproken, en die anders was smuengesteld dan die waarvoor de getuige op
5 jtmi 1970 zijn getuigenis had afgelegd,
geen kennis heeft lumnen hebben van de
i1lhoud van zijn gett~igenis, zodat de onregelmatigheden van het proces-verbaal
van de terechtzitting van 5 juni 1970 de
verdere recbtspleging die de uitspraak
van het bestreden vonnis omvat, nietig
maken:
Overwegende dat enerzijds, in strijd
met wat in het middel wordt aangevoerd,
bet proces-verbaal van de terechtzitting
van 5 jtmi 1970 de identiteit vermeldt van
de Heer Vause wiens verhoor werd bevolen bij vonnis van 29 mei 1970, alsmede
de inhoud van de dubbele eed die deze
heeft afgelegd als getuige en desktmdige ;
Overwegende anderzijds dat het feit
dat geen rekening is gehouden met de
verklaring van de getuige Vause op de
terechtzitting van 5 jtmi 1970 van de
correctionele rechtbank en dat de anders
same1lgestelde rechtbank die daarna uitspraak heeft gedaan, geen kennis heeft
gehad van de inhoud hiervan, de rechtspleging of het vonnis van 12 maart 1971
niet onwettelijk maakt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
18 oktober 1971.- 2• kamer.- Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggevm·, de
H. Closon. Gel~jkluidende concl1tsie,
de H. Delange, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H . Dassesse.

2•

KAMER.-

19 oktober 1971.

1° HOGER BEROEP. - STR.A.FZAKEN.
- RECHTSTREEKSE DAGVAARDING VAN
DE BEKLAAGDE DOOR DE BURGERLIJKE
PARTIJ. - VRIJSPREKEND VONNIS. HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ ALLEEN. VEROORDELING
DOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP
OP DE STRAFVORDERING. - 0NWETTELIJKHEID.
2° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. - CASSATIE OlVIDAT DE
RECHTER IN HOGER BEROEP KENNIS
HEEFT GENOMEN VAN DE STRAFVORDERING DIE NIET BIJ HEM AANHANGIG
WAS GElVIAAKT EN DEFINITIEF WAS
BERECHT. CASSATIE ZONDER VER'~'IJZING.

1° Op het enkel hoge1· be1·oep van de bu1·ge1·lijke pm·tij tegen een vonnis tot v1·ijspmak .van de doo1· deze pa1·tij 1·echtst1·eeks gedaagde belclaagde, kan de
1·echte1· in hager be1·oep ten laste van
laatstgenoemde geen ve1·oonleling op de
strajvonle1·ing ttitsp1·elcen (1). (Sv., artikel 202; wet van 1 mei 1849, art. 7.)
2° W annee1· een beslissing ve1·nietigd w01·dt
in zover de 1·echter in hager be1·oep lcennis
heejt genomen van de stntjvo1·de1·ing die
niet bij hem aanhangig was gemaakt en
die de(initiej was be1·echt, wo1·dt de cassatie zonde1· venvijzing 1titgesprolcen (2).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BRUSSEL, T. VAN NOBELEN.)
AR.REST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 april 1971 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de voorziening beperlct; is tot de beslissing waarbij verweerder op strafgebied veroordeeld is ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 199 en 202 van het
(1) Cass., 31 mei 1965 (B1<ll. en PAsrc.,
1965, I, 1062); 17 apri11967 (A,.,·. cass., 1967,
blz. 997). :M:en raadplege cass., 20 april 1970
(ibid., 1970, blz. 775); 8 februari 1971 (ibid.,
1971, blz. 551).
(2) Cass., 28 september 1970 (A7'1'. cass.,
1971, blz. 90) .
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Wetboek van stra fvordering en 1350-3°
van het Bmgerlijk W etboek,
doo1·dat h et arrest verweerder op strafgebied veroordeelt,
te1·wijl hij door het beroepen vonnis
vrijgesproken werd en het openbaar
ministerie geen hoger beroep ingesteld
had tegen deze b eschikking van het vonnis :
Overwegende dat bij gemis van hoger
b eroep ingesteld door h et openbaar
ministerie tegen de beslissing waarbij de
eerste rechter verweerder vrijgesproken
heeft, het hof van beroep geen kennis
vermocht te nemen van de tegen laatstgenoemde op rechtstreekse dagvaarding
uitgeoefende strafvordering ;
Overwegende dienvolgens d at het hof
van beroep door verweerder op strafgebied te veroordelen op het enkel hoger
beroep van de rechtstreeks d agende partij, de in het middel aangehaalde wetsbepalingen schendt;
Om die redenen, vernietigt de bestred en beslissing in zover zij uitspraak doet
over de strafvordering tegen verweerder
ingesteld op r echtstreekse d agvaarding
van Van Geel Lucien; beveelt dat melding van dit arrest zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
b eslissing ; laat d e kosten ten laste van
d e Staat ; zegt dat er geen aanleiding is
tot verwijzing.
19 oktober 1971.- 2e kamer.- Voo?' zitte?' en Ve?·slctggeve?·, de H. D elahaye,
r aadsheer waarnemend v oorzitter. Gelijklttidende conclusie, de H. D etomn ay, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

19 oktober 1971.

1° CASSATIE . . BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN. - . INCIDENTELE MNGIFTE BIJ EEN CASSATIEBEROEP. MISDRIJVEN IN DE UITOEFENING VAN
HUN Al\'[BT GEPLEEGD DOOR LEDEN VAN
EEN HOF VAN BEROEP. - BEVOEGDHEID
VAN RET HoF.
2° CASSATIE. BEVOEGDHEID . STRAFZAKEN. INCIDENTELE AANGIFTE BIJ EEN CASSATIEBEROEP VAN
MISDRIJVEN DIE IN DE UITOEFENING

VAN HUN AMBT GEPLEEGD ZIJN, DOOR
LEDEN VAN EEN HOF VAN BEROEP.
GEEN AANWIJZING VAN l\HSDRIJF.
VERWERPING VAN DE AANGIFTE.
1° Het Hoj van cassatie neemt kennis van
de incidentele aangifte bij een cassatiebe?·oep van wanbed1·ijven, oolc al bestaat
e?' geen samenhang met misdaden, die
in de uitoejening van hun arnbt zouden
gepleegd zijn doo1· leden van een hoj
van be?'Oep (1) . (Sv., art. 485, 486 en
494.)
2° Het Hoj van cassatie is bevoegd om te
beslissen dat bij geb7'elce van aanwijzing
van misd1·ijj niet moet wo1·den ingegaan
op de bij een cassatiebm·oep incidenteel
gedane aangijte tegen leden van een hof
van be?'Oep, wegens wanbed1·ijven die zij
in de uitoefening van hun ambt zouden
gepleegd hebben (2). (Sv., art . 485, 486
en 494.)
(ENCKELS .)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op de hiernavolgende vordering van de heer Procureurgeneraal bij h et Hof van cassatie
<< De ondergetek ende Procmeur-generaal bij het Hof van cassatie,

" Gelet op de voorziening in cassatie op
22 juli 1971 en 5 a ugustus 1971 ingesteld
door Enckels R emi, mijnwerker, geboren
te Koersel op 16 juli 1940 en d esti,ids gehuisvest te Houtha len, Groenstraat 83,
thans aangehouden, respectievelijk tegen
1° h et arrest gewezen op 22 juli 1971 door
h et Hofvan b eroep te Luik, verlofkamer,
waarbij voornoemde wegens diefstallen en
b edrieglijke verduistering veroordeeld
wordt ; 2° het arrest gewezen op 5 augustus 1971 door de kamer van inbeschuldigingstelling van h et Hof van beroep te
Luik waarbi.i h et verzoek om voorlopige
invrijheidstelling van voornoemde verworpen wordt ;

(1) Men r aadpl ege cass., 9 mei 1939 (Bull .
en PASIC., 1939, I, 237) en 27 november 1967
(A1'1' , cass., 1968, blz. 432). Vgl. cass., 30 juni
1845 (ibid., 1846, I, 507) en 30 april 1962
(ibid., 1962, I, 946),
(2) Men raa dplege cass., 9 mei 1939 en
27 november 1967 waarvan spr a k e in de
voorgaande noot.

- 1 80 '' Gelet op de aan de voorziening van
22 juli 1971 incidentele aangifte waarbij
Enckels aan magistraten van het hof van
beroep die zittin.g hebben gehad in de
zaak welke tot het arrest van 22 juli 1971
heeft geleid, ten laste legt dat zij, tijdens
het onderzoek van de zaak, tegenover
hem uitlatingen hebben gebruikt die hij
als lasterlijk en eerrovend beschouwt ;
» Overwegende dat Enckels geen enkele
aanwijzing voorbrengt van de misclrijven
die hij aan de in de aangifte aangeklaagde
magistraten ten laste legt ;
» Overwegende, voor het overige, dat
uit de aan het Hof voorgelegde stulcl{en
geen aanwijzing van misdaad of wanbedrijf ten laste van de in de aangifte
bedoelcle magistraten blijkt ;
l> Om die redenen en gelet op de artikelen 485, 486, 493, 494 en 502 van het
Wetboek van strafvorclering, 37 en 41
van de wet van 15 jtmi 1935, vordert dat
het aan het Hof, tweede kamer, moge
behagen, na het verslag van de raadsheerverslaggever gehoord te hebben en in
raadkamer uitspraak doende, de aangifte
af te wijzen.
» Brussel, 14 oktober 1971.
" Voor de Proctu·em·-generaal,
>> De Advocaat-generaal,
>> (get.) Detournay >>;
Gelet op de incidentele aangifte door
Enckels Remi gedaan, overnemencle de
redenen van bovenstaande vordering,
gelet op de artikelen 485, 486, 493, 494
en 502 van het W etboek van strafvordering, 37 en 41 van de wet van 15 jttni
1935, uitspraak doende in raadkamer,
wijst de incidentele aangifte af; veroordeelt eiser in de kosten.

19 oktober 1971.- 2e kamer. - Vo01'zitte7', de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', de
H. Chatel. Gelijklttidende conclusie,
de H. Detom·nay, advocaat-generaal.

Ve1·haal op de 1'echte1· is niet ontvankelijk
wannee1· het ve~·zoeksclwift waa1·doo1' het
w01·dt ingeleicl niet is betekend aan de
magist1·aten op wie vedtaal is genomen,
voo1·dat het ve?·zoekscMift te1· g1·if!ie van
het H of van cassatie wordt ingediend ( 1).
(G.W., art. 1143.)
(ENCKELS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de incidentele
aangifte met verhaal op de rechter ingeleid b ij verzoekschrift van 27 juli 1971,
dat op 30 juli 1971 ter griffie van het Hof
werd ingediend door Enckels Remi, mijnwerker, geboren te Koersel op 16 juli
1940, destijds gehuisvest te Houthalen,
Groenstraat 83, thans aangehouden,
tegen magistraten van de verlofkamer,
in het Hof van beroep te Luik; die op
22 juli 1971 zitting hebben gehouden;
Gelet op de artikelen 486 van het vVetboek van strafvordering en 1140 tot 114 7
van het Gerechtelijk W etboek ;
Overwegende dat uit de stulcken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat het verzoekschrift overeenkonl.stig artikel1143 van het Gerechtelijk
W etboek vooraf aan de rechters op wie
verhaal wordt genomen betekend werd;
Dat het mitsdien niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift houdende verhaal op de rechter;
veroordeelt eiser in de kosten.
19 oktober 1971.- 2e kamer.- Voorzitte1', -de H . Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H . Chatel. Gelijkluidencle concl~tsie,
de H . Detournay, advocaat-generaal.

2e KAlVIER. -

2° KAMER. -

19 oktober 1971.

VERHAAL OP DE RECHTER .
VERZOEKSCHRIFT NIET VOORAF BETEKEND AAN DE il'I:AGISTRATEN OP WIE
VERHAAL WORDT GENOMEN. - NIETONTV~LIXKHEID.

19 oktober 1971.

10 CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - MIDDEL AFGELEID UIT DE
SCHENDING VAN WETTELIJKE BEPALIN(1) Men raadplege cass., 19 januari 1970
(A1·r. cass ., 1970, biz. 448) en de noten getekend F.D., inzake wijziginger. door het Gerechtelijk vVetboek in de rechtspleging van
verhaal op de rechter.
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GEN. ZONDER NADERE PRECISERING.- NIET ONTVANXELIJK MIDDEL.

2°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. VEROORDELEND ARREST
ALLEEN BESTREDE N . MIDDEL TER
AANVOERING VAN ONREGELMATIGHEDEN VAN DE RECHT SPL EGING BETREFFENDE D E VOORLOPIGE HECHTENIS. NIET ONTVANKELIJK l\UDDEL.

go MISBRUTK VAN VERTROUWEN.
STRAFVORDERING . NIET AFHANKE LIJK VAN EEN KLACHT VAN DE BENADEELDE.

4o

CASSATIEMIDDELEN . STRA,FZAKEN . STRAFVORDERING.- CASSATIEBEROEP TE GEN DE BESLISSING VAN
HET VONNI SGERECHT . MIDDEL DAT
U ITSLUIT END BETREKKING HEEFT OP
HET
VOORONDERZOEK.
.MIDDEL
VREEJ\iD AAN DE BEVOEGDHEID. NIET ONTVANKELIJK MIDDEL .

5o RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
SAMENSTELLI NG V A,N HET RECHTS COLLEGE . STRAFZA,KEN. ZA.AK
TOEGEWEZEN AAN EEN KAMER VAN DE
CORRECTIONELE RECHTBANK MET EEN
ENKELE RECRTER. VERWIJZING VAN
DE ZAA,K NA,AR EEN KA,MER Jl'lET DRIE
RECRTERS. VoORWAARDEN.

6o

7o

RECHTERLIJKE ORGANISATIE .
SAMENSTELLING. VAN RET RECRTS COLLEGE . STRAFZA,KEN.- HOF VA,N
BEROEP. RAADSREER DIE IN DE
KAMER VAN I NBESCHULDIGINGSTELLING
OVER D E ZAAK VAN DE BEKLAAGDE
REEFT GEZETEN . RAADSREER DIE
VERVOLGENS VAN DE ZAAK KENN IS
REEFT GENOJ.VIEN ALS LID VAN DE CORl~ECTIONELE KAli•I ER VAN DIT ROF .
WETTELIJKREID.
VOORZIENING IN CASSATIE.
VEROORDELEND ARREST. BEVEL
TOT ONJIUDDELLIJKE AANROUDING. VOORZI ENING TEGE N HET BESCRIKKENDE GEDEELTE TOT VEROORDELING
VERWORPEN . VOORZIENING TE GEN
RET BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING ZONDER BELANG.

go HO G ER BEROEP. -

STRAFZAKEN .
BURGERLIJKE RECRTSVORDERING .
HO GER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE
TEGEN DE BESLISSING TOT VEROORDE LING JEGENS DE BURGERLIJKE PARTIJ.

(1) Cass., 15 februari 1971 (A1:>·. cass., 1971,
biz. 570).
(2) Cass ., 11 januari 1971 (A1T. cass., 1971,
biz. 446).

BURGERLIJKE PARTIJ DIE VERSTEK
LAAT GAAN. BEVESTIGI NG VAN DE
BESLISSING. WETTELIJKHEID.

9°

VOORZIENING IN CASSATIE . STRAFZAKEN . VooRZIENING v AJ."'< DE
BEKLAAGDE TEGEN RET VEROORDELEND
ARREST EN TEGEN RET ARREST TOT
VERWERPING VAN RET VERZOEK TOT
VOORLOPIGE I NVRIJREIDSTELLING . VERWERPING VAN DE VOORZIENI NG
TEGEN RET EERSTE ARREST. VooRZIENING TEGEN HET TWEEDE ARREST
ZONDER BELANG GEWORD EN.

10°

VOORZIENING IN CASSATIE . VORJ.VI. STRAFZAKEN. NEERLEGGI NG VAN MEMORIES . AANvuLLENDE
MEMORIE VAN D E ElSER TER GRIFFIE
INGEDIEND NA VERL OOP VAN DE TERMIJN GESTELD BIJ ARTIKEL 420, LID 2,
VAN RET WETBOEK VAN STRAFVORDER I NG.- NIET-ON TVANXELIJKREID.

1° W egens ond~tidelijkheid, is niet ontvankelijk het micldel dat enlcel aanvoe1·t
dat de bestreclen beslissing de opgegeven
wettelijke bepalingen heeft geschonden,
zoncle1· nade1· te precise1·en wam·in deze
schending bestaat (1).

2° Niet ontvankelijlc tot staving van een
voorziening tegen het ve1·oo1·delend a1·1·est,
is het miclclel clat enkel o1wegelmatigheden
aanvoe1·t van de 1·echtspleging bet?·effende
de voo1·lopige hechtenis (2) .
go De ~titoefening van de st?·ajv01·de1·ing

wegens het misd?"ijf van bed1·ieglijlce
ve1·duiste1·ing is niet afhanlcelijlc van een
lclacht van de benacleelcle (g). (S.W.,
art. 49 1.)
4° Niet ontvanlcelijlc tot staving van een
voo1·ziening, die alleen ge1·icht is tegen
de beslissing van het· vonnisgm·echt, is
het aan de bevoegdheid v1·eemde middel,
dat ~titshtitend bet1·elcking heeft op het
vo01· be1·eidend oncle·rzoek (4) .
5° In st1·ajzalcen en bttiten de gevallen van
a1·tikel 92 van het Ge1·echtelijlc Wetboelc
lean de rechte1· aan wie de zaalc is toegewezen de venvijzing e1·van nam· een
lcame1· met d1·ie 1·echte1·s alleen gelasten
indien de belclaagde het hem v1·aagt, ten
laatste bij zijn onclm·vmging ove1· zijn
identiteit (5). (G.W., art. 91.)
(3) Vgl. inzake oplichting, cass., 6 september
1971, sup1:a, biz. 12 .
(4) Cass ., 6 september 1971, supm, biz. 12.
(5) Men raadpiege cass., 11 mei 1950 (Bull.
en PASIC., 1959, I , 917).

-1826° Geen enkele wettelijlce bepaling ve1·biedt
aan een 1·aadshee1· in het hof van be1·oep,
die in de kame?' van inbesclntldigingstelling ove1· de ve1·wijzing van de beklaagde of ove1· zijn voo1·lopige hechtenis
ttitsp1·aalc heeft gedc~em, ve1·volgens van
clezelfde zacdc kennis te nemen als licl van
de cm'?'ectionele kame?' van clit hof ( 1).
70 Wannee1· de ve?'Oo?·deelde zich in cassatie

heeft voo?·zien tegen een ve?'oo?·delencl
a?'?'est, wam·bij zijn onmiclclellijke aanhmtding wo1·clt bevolen, en ten gevolge
van de ve1·we1ping van de voo1·ziening
tegen het ve?'oo?·delend beschilclcende gedeelte, dit in kmcht van gewijsde is
gegaan, wonlt de voo1·ziening tegen het
bevel tot onmiddellijke aanhouding zande?' belang (2).
8° W ettelijlc is de beslissing van de 1'echte1·
in hoge1· be1'0ep die op het enkel hoge1·
be1'0ep van de belclaagde tegen de beslissing, wcta1·bij hij tot schadeve1·goecling
jegens de btt?·ge?'lijke JXWtij wonlt ve1'001'deelcl, cleze beslissing bevestigt hoewel de
bw·ge?'lijke pm·tij in hoge1· be1·oep ve1·stek
heejt laten gaan (3) .
9° W annee1· cle belclactgcle zich in cassatie
heeft voo1·zien tegen het ve1·oonlelencl
an·est en tegen een a?'?'est, waa1·bij in
dezelfde zaalc zijn ve1·zoelc tot voo1·lopige
inm·ijheidstelling wm·dt venvm·pen, wonlt
cle voo1·ziening tegen clit laatste a1·1·est
zonde1· belang wegens de ve1·we1ping van
cle voo1·ziening tegen het ve1·oonlelencl
a1·1·est (4).
10° Niet ontvctnkelijlc is de memo1·ie. tot
staving van een voo?·ziening in st?'afzaken, die te?' g1'iffie van het Hoj is nee?'gelegcl na ve1·loop van de te1·mijn gestelcl
bij m·tilcel 420bis, lid 2, van het Wetboelc
van stmjvonle1·ing (5), al was dit een
actnvullencle memo1·ie (6).
(ENCKELS.)
ARREST.

RET HOF ; -

Gelet op de bestreden

arresten door het Hof van beroep te Luik,
respectievelijk op 22 juli 1971 (verlofkamer) en 5 augustus 1971 (kamer van
inbeschuldigingstelling) gewezen;
I. W at betreft de voorziening ingesteld
tegen het arrest op 22 juli 1971 gewezen :

1° In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering :

Over h et eerste middel, afgeleid nit de
schending van verscheidene door eiser
aangehaalde artikelen uit het Strafwetboek, het W etboek van strafvordering en
het Gerechtelijk W etboek :
Overwegende dat eiser zich ertoe beperkt de schending van verscheidene
wetsbepalingen in te roepen zonder te
preciseren waarin die schending zou bestaan;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Over het tweede m.iddel, hieruit afgeleid dat
1° de grifTI.er van de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aa.n leg te Hasselt
in de beschikking waarbij op 2 oktober
1970 het bevel tot aanhouding lastens
eiser verleend, gehandhaafd werd, verkeerclelijk gewag zou hebben gemaakt
van een beschikking va1'1 clezelfde raadkamer, gedagtekend 5 september 1970,
waarbij voonueld bevel bevestigd werd,
terwijl die datum in werkelijkheid 8 septen1ber 1970 was;
2° het arrest van het Hof van beroep
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij voormelde beschikking van
2 oktober 1970 bevestigd werd, verkeerdelijk vermeldt dat het op 12 oktober
1970 werd uitgesproken, terwijl het in
werkelijkheid op 13 oktober 1970 wercl
gewezen :
Overwegende dat het middel hetwelk,
tot staving van een voorziening tegen het
veroordelend arrest, enkel onregehuatigheden aanvoert die tijdens de rechtspleging betreffende de voorlopige hechtenis
zouden zijn begaan, niet ontvankelijk is ;

(1) Men raadpiege cass., 1 december 1970
(A?'?', cass., 1971, biz. 320), Vgl. inzake het

hof van assisen, artikei 127 van het Gerechtelijk Wetboek.
(2) Cass., 27 september 1971, st<p?'a, biz. 101.
(3) Vgl. cass. fr. crim., 26 maart 1968 (Bull.
ch. m·im., biz. 239, nr. 101); men raadpiege
cass. , 16 november 1959 (Bttll. en PAsrc.,
1960, I, 323).

(4) Cass., 23 oktober 1967 (A?'?'. cass.,
biz. 289); men raadpiege cass., 8 juni
(ibid., 1971, biz. 1004).
(5) Cass., 20 april 1971 (A1'1'. cass.,
biz. 776).
(6) Cass., 18 januari 1971 (An·. cass.,
· biz. 475).

1968,
1971
1971,
1971,
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Over het derde middel, hieruit afgeleid . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · ·
5o dat eiser wegens misbruik van vertrouwen niet mocht veroordeeld worden
vermits de benadeelde partij geen klacht
had neergelegd :
W at het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat de uitoefening van de
strafvordering terzake misbruik van vertrouwen niet afhankelijk is van de klacht
van de benadeelde p artij ;
Dat het middel in zijn vijfde onderdeel
naar recht faalt;
W at de overige onderdelen betreft :

En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenlwmstig de wet is ;
2o In zover de voorziening gericht is
tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding:
Overwegende dat wegens het verwerpen van de ertegen ingestelde voorziening, de veroordelende beslissing kracht
van gewijsde verkrijgt; dat derhalve de
voorziening tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk wordt;
3o In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
rechtsvord\')ring :

Over het vierde middel, hieruit afgeleid dat de onderzoeksrechter, die een
andere onderzoeksrechter was opgevolgd,
" het onderzoek niet h eeft hernomen " :

Over het middel hieruit afgeleid dat de
burgerlijke partij voor de rechter in hoger
beroep verstek liet gaan en niettemin haar
eis toegewezen kreeg :

Overwegende dat h et middel, dat uitsluitend betrekking h eeft op h et voorbereidend onderzoek en vreemd is aan de
bevoegdheid, niet ontvankelijk is tot
staving van een voorziening tegen de
beslissing van ·de feitenrechter;

Overwegende dat door het hoger beroep van eiser de beslissing waarbij hij
tot schadevergoeding jegens de burgerlijke partij werd veroordeeld, bij de rechter in hoger beroep aanhangig werd gemaakt ; dat geen wetsbepaling de rechter
in hoger beroep verbiedt de beslissing
van de eerste rechter over de burgerlijke
rechtsvordering te bevestigen wanneer
de burgerlijke partij die, zoals ten deze,
geen hoger beroep heeft ingesteld, verstek
laat gaan;
Dat het middel naar recht faalt ;

Over het vijfde middel, hieruit afgeleid
dat in eerste aanleg de strafzaak b ehandeld werd en het vonnis uitgesproken
werd door een rechter, hoewel eiser de
verwijzing naar de kamer met drie rechters had gevraagd :
Overwegende dat, indien eiser weliswaar aan de Procm·eur des Konings te
Hasselt gevraagd had de zaak voor een
kamer met drie rechters te brengen, mt
geen enkel stiur van de procedure blijk~
dat eiser aan de rechter en ten laatste biJ
zijn ondervraging over zijn identiteit, de
verwijzing naar een kamer met drie rechters heeft gevraagd ;
·
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het achtste middel, hieruit afgeleid dat sommige rechters in hoger beroep
reeds in de kamer van inbeschuldigingstelling hadden gezeteld :
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling de rechter die in de k amer van
inbeschuldigingstelling heeft gezeteld,
verbiedt in hoger beroep aan de behandeling over de grond van een correctionele
zaak deel te nemen ;
Dat het middel naar recht faalt ;

II. Wat betreft de voorziening ingesteld tegen het arrest op 5 augustus 1971
gewezen waarbij eisers verzoek om voorlopig in vrijheid te worden gesteld, verworpen werd :
Overwegende dat wegens het verwerpen van de ertegen ingestelde voorziening
de veroordelende beslissing van 22 juli
1971 kracht van gewijsde verkrijgt; dat
derhalve de voorziening tegen het arrest
waarbij eisers verzoek om voorlopig in
vrijheid te worden gesteld, verworpen
werd, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk wordt ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de brief door eiser " memorie van toelichting " genoemd en die op 11 oktober
1971 , hetzij minder dan acht dagen v_oor
de terechtzitting van heden, ter grlffie
van het Hof werd ingediend, verwerpt de
voorzieningen ; veroordeelt eiser in de
kosten.
19 oktober 1971.- 2e kamer.- VoO?"-
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zitte1·, de H. Delahaye, raad<Jheer waarn elnend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Chatel. Gelijkluidende conclusie,
de H. D etournay, advocaat-generaal.

3e

KAMER. -

20 oktober 1971.

1°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. CONCLUSIE WAARIN WORDT
VOORGESTELD DE WIL VAN DE PARTIJEN
VOORKOlliEND IN EEN OVEREENKOMST
UIT TE LEGGEN. RECHTER STELT
HIERTEGENOVER ZIJN UITLEGGING. PASSEND ANTWOORD .

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. CONCLUSIE. llliPLICIET
MAAR ONDUBBELZINNIG ANTWOORD . BESLISSING li!IET REDENEN 01\!IKLEED,

1° Doo1· zijn uitlegging van de wil van de
pm·tijen te stellen tegenove1· die wellce
in de concl~tsie we1·d voo1·gesteld, ve1·st1·ekt cle 1'echte1· op deze conclttsie een
passend antwoo1·d (1). (Grondwet, artikel 97.)
2° De beslissing die op een conclttsie een
passencl en onchtbbelzinnig antwoo'!'d
ve1·st?·elct, oolc al was dit antwoonl slechts
impliciet, is met 1·edenen omlcleed ove1'eenlcomstig a1'tilcel 97 van de G1·ondwet (2).
(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRA.KELIJKHEID « Ali!IAD »,
T. ARICKX.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, verleend op 8 januari 1971 door
. d e W erkrechter sraad van beroep te Brussel, kamer voor bedienden ;
Over bet middel afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,

(1) Ca.ss., 10 mei 1962 (Bttll. en PASIC., 1962,
I, 1015).
(2) Cass., 31 oktober 1958 (Bull. en PASIC.,
1959, I, 220).

cloo1·dat de bestreden sententie eiseres
veroordeelt 01n aan verweerder een vergoeding te betalen gelijk aan twee jaar
wedde verhoogd met de gerechtelijke
intresten en de kosten en dit wegens de
beweerde eenzijdige beeindiging zonder
dringende reden van verweerders arbeidsovereenkomst voor bedienden, en deze
veroordelirig steunt op de gronden dat de
partijen door het contractueel beding,
waarvan ze de b ewoordingen heeft overgenomen, het impliciet doch duidelijk
eens geworden waren over een vergoeding
gelijk aan het bedrag van een bezoldiging
van twee jaar, in de onderstelling dat er
noch een dringende reden noch een door
bet bevoegd paritair comite erkende
economische of technische reden zou
bestaan, dat deze van het gemeen recht
afwijkende vergoeding niet versclmldigd
is op grond van een voorrecht van verweerder, 1naar van een contractueel beding waarbij soortgelijke voordelen worden toegekend als die van de uitzonclerlijke in de a.rbeidsovereenkomst voor
bedienclen opgenomen bepaling, afgezien
van het tijclstip waarop er na de beeincliging van de litigieuze overeen.komst een
nieuwe betrekking wordt gevonden, en
dat nit al h et voorgaande client te worden
afgeleid dat verweerder r echt heeft op
een compensatoire vergoecling die eiseres
forfaitair heeft toegestaan en overeenstemt met een opzeggingstermijn van
twee jaar,
tenvijl eiseres, om een dergelijke uitlegging en toepassing van genoemd contractueel heeling te bestrijden, in haar voor
de Werluechtersraad van beroep genamen conclusie heeft doen gelden dat de
waarborgen die bepaald zijn met verwijzing naar artikel 1 bis, dat in de wet van
10 juni 1952 is ingevoegd bij artikel 5
van de wet van 16 januari 1967, zelfs
indien zein het contract worden v ermeld,
uiteraard slechts het geval beogen waarin
verweerder, die kandidaat zou geweest
zijn (bij de verkiezingen voor h et comite
voor veiligheid, gezondheid en v erfraaiing der werkplaatsen), deze bevoorrechte
positie gedurende de overeenkomst zou
gehad hebben, dat het strijdig zou zijn
met de wet, die de openbare orde raakt,
zich te beroepen op bijzondere bepalingen
betreffende bevoorrechte bedienden, indian de bedoelde bedienden niet werkelijk
de hoedanigheid hebben die h en genoemd
voorrecht toekent, dat uit niets kan worden afgeleid dat dit beding van de overeenkolllSt, dat enkel betreklcing heeft op
waarborgen, ook de toepassing kan meebrengen van de vergoedingen die in geva
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van verbreking van de overeenkomst
moeten worden betaald en dat, bijgevolg,
die vergoedingen volgens h et gemeen
recht moeten worden bepaald, daar verweerder zijn kandidatuur h eeft ingetrokk en , en terwijl het bestreden arrest, door
aldus uitspraak te doen, d1t regelmat1g
voorgedragen verweermiddel niet heeft
beantwoord en aldus de gelaakte beslissing niet wettelijk met redenen is omldeed :
Overwegende dat verweerder op de
lij st van de kandidaten voor het corrnte
voor veiligheid, gezondheid en verfraaung
der werkplaatsen was ingeschreven geweest, daar op 25 mei I967 de verkiezingen moesten plaatshebben van de lec~en
die de werlmemers van de ondernemmg
vertegenwoordigen ; dat verweerder op
I5 mei I967 zijn kandidatuur heefb mgetroldmn ; dat eiseres en verweerder op
30 mei I967 de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst voor bedienden h ebben vervangen door een arbeidsovereenkomst voor bedienden dat voor ee11
bepaalde tijd van vier jaar werd aan~e
gaan en met voorafgaande kenn1~gevmg
van drie maanden kon worden vermeuwd ;
dat verweerder zonder opzegging werd
ontslagen om een reden waaraan de
bestreden sententie niet het karakter van
een dringende reden toekent ;
Overwegende dat de op 30 mei 1967
door partijen gesloten overeenkomst bepaalde dat de bediende de waarborgen
zou genieten van artikel Ibis, § 2, van
de wet van IO jw1i I952 betreffende de
gezondheid en de veiligheicl van de arbelders alsmede de salubriteit van het werk
en van de werkplaatsen ;
Overwegende dat in zover in de conclusie van eiseres werd betoogd clat « de
waarborgen die bepaalcl zijn met verwijzing naar artikel Ibis, dat in de wet van
IO juni I952 is ingevoe15cl bij artike15 van
de wet van I6 janua.n I967 , zelfs md1en
ze in het contract worden vermeld, uiteraard slechts het geval beogen waarin verweerder, die kandidaat zou geweest zijn
(bij de verkiezingen voor het comite voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing der
werkplaatsen), deze b evoorrechte pos1t1e
gedurende de overeenkomst zou gehad
hebben " en « dat uit niets kan worden afgeleid dat dit beding van de overeenkomst, dat enkel betreld{ing heeft op de
waarborgen, ook de toepassing van de
vergoedingen in geval van verbreking van
de overeenkomst kan meebrengen en dat,
bijgevolg, die vergoedingen volgens h et
gemeen recht moeten worden bepaald ,,
de bestreden sententie, na te hebben

vastgesteld dat verweerder geen bevoorr echt bediende was, erop wijst dat « de
partij en in h et gedi11g h et impliciet maar
duidelijk eens waren geworden over een
vergoeding gelijk aan het bedrag van een
b ezoldiging van twee jaar, in de onderstelling dat er noch een dringende reden
noch een door h et bevoegd paritair c0mite
erkende economische of technische reden
zou bestaan " en « dat deze van het gemeen recht afwijkende vergoeding niet
verschuldigd is op grond van een voorrecht van eiser in hoger beroep (thans
verweerder), 1naar van een contractueel
beding waarbij soortgelijke voordelen
worden toegekend als die van de uitzonderlijke bepaling welke in de arbeidsovereenkomst voor bedienden is opgenomen " ;
Dat het arrest, door aldus zijn uitlegging van de overeenkomst te stellen
tegenover die welke de conclusie van
eiseres voorstelde, op die conclusie een
passend antwoord geeft ;
Overwegende dat in de conclusie van
eiseres ook werd betoogd « dat h et strijdig
zou zijn met de wet, die de openbare orde
raakt, zich te beroepen op bijzondere
b epali11gen betreffende bevoorrechte bedienclen, indien de b edoelde bedienden
niet werkelijk de hoedanigheid hebben
die genoemd voorrecht hen toekent.";
Overwegende dat het arrest erop WlJSt
« dat uit al het voorgaande client te worden afgeleid clat eiser in hoger beroep
(thans verweerder) recht heeft; op een
compensatoire vergoeding die gedaagde
in hoger beroep (thans eiseres) forfaitair
heeft toegestaan en die overeenstemt met
een opzeggingstermijn van twee jaar ... ,
claar de twee toegekencle jaren hoe clan
ook krachtens overeenkomst het bedrag
evenaren en zelfs overtreffen clat met toepassing van artikel 2I van d e gecoiirclineerde wetten op het bediendencontract
moest toegekend worden " ;
Overwegende dat de feitenrechter aldus
op het verweer van eiseres impliciet heeft
geantwoord ;
Dat h et micldel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
20 oktober I971.- 3e kamer.- Voo?'zitte?', de H. Polet. raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1·slaggeve1', de H. Versee.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. - Pleiters, de
HR. De Bruyn en Faures.
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20 oktober 1971.

1D

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. DUBBELZINNIGE REDENEN.
NIET MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

2D

VERWIJZING NA CASSATIE. 0ASSATIE VAN EEN SENTENTIE VAN EEN
WERKRECHTERSRAAD VAN BEROEP NA
DE INWERKINGTREDING VAN DE WET
HOUDENDE RET GERECHTELIJK WETBOEK.
VERWIJZING
NAAR
RET
ARBEIDSHOF.

1D Doo1· dttbbelzinnigheid aangetast en
de1·halve niet 1·egelmatig met 1·edenen
omkleed is de beslissing die in het onzelce1·e laat of de 1·echte1' gesteld heeft dat
de dom· de eise1'es tot hacw venlediging
aangevoe1·de jeiten niet bewezen wa1·en
dan wel of hij daa1·entegen heeft willen
beslissen dat deze feiten juist maa1· niet
te1· zalce dienend wm·en (1). (Grondwet,
art. 97; G.W., art. 780.)
2D WanneeT het Hof een sententie van de
we1·7c1'echte1'S1'aacl van bemep ve1·nietigt
na de inwe1·kingt1·eding van de wet houdencle het Ge1·echtelijlc Wetboelc, ve1·wijst
het de zaalc nam· het a1·beidshoj (2).
(G.W., art. 578 en 1110; ar~. 1, 3D, dat
voorkomt in art. 4 van de wet van
10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek.)
(PERSONENVEl'.'NOOTSCHAP Jlli:ET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKREID <<WELDA», T. ERNOUX.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 8 oktober 1970 gewezen door
de Werkrechtersraad van beroep te Luik,
kamer voor bedienden ;
Over het tweede en het derde middel
samen,
het tweede, afgeleid nit de schendiT1g
van de artikelen 97 van de Grondwet,
780, 3D, van het Gerechtelijk Wetboek
(1) Cass., 20 januari 1971 (A_1'1', cass., 1971,
blz. 491).
(2) Cass., 6 ja.nuari 1971 (A1'1'. cass., 1971,
blz. 432); men raadplege cass., 28 april 1971,
5 mei en 2 juni 1971 (ibid., 1971, blz. 833,
872 en 977) .

en 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wethoek,
doonlat de bestreden sententie voor
recht zegt dat verweerder in dienst werd
genomen als bediende, technisch afgevaardigde, belast met de vertegenwoordigiJig, en dat de wet van 30 juli 1963 tot
instelling van het statuut der handelsvertegenwoorcligers dus op hem van toepassing is ; dat ze beschouwt dat de tussen
partijen ondertekencle overeenkomst werd
opgemaakt om aan deze wetgeving te ontsnappen ; dat ze haar beslissing steunt op
de voorafgaande contracten tussen partijen, op de briefwisseling met de klanten
en op SOlUlUige vermeldingen van de
bestelbons ; dat, volgens deze gronden,
eiseres, die het in artikel 2 van voormelde
wet neergelegde vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor
bedienden client te ontzenuwen, geen
enkel element voorbrengt, tenzij het
contract;

te?wijl, ee1·ste onde1·deel, eiser es, naar
luid van haar conclusie, verkla.arde, met
name, over te leggen het dossier van de
rechtspleging die de Rijksdienst voor
maatschappelijke zekerheid vroeger had
gevoerd _en het vonnis dat deze rechtspleging had afgesloten, al haar contracten met de zelfstandige vertegenwoorcligers, een circulaire aan deze laatsten,
een stuk waaruit bleek dat verweerder in eigeil naam kooporclers mocht ontvangen, en de sententie door te verklaren
dat zij als enig element het litigieuze
contract heeft voorgebracht de bewijskracht van genoe1nde conclusie 1niskent
(schending van de artikelen 1319 tot 1322
van het Burgerlijk W etboek) ;
tweede onde1·deel, deze gronden niet antwoorden op de middelen die eiser es hieruit
heeft afgeleid dat de vroegere onderzoekingen of procedures aan de verkopers
met wie zij in betrekking stand de hoedanigheid van zelfstandigen hebben toegekend, dat, op een procechue ingesteld
door de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, een in kracht van gewijsde
gegaan vonnis ·van de Rechtbanlc van
eerste aanleg te Gent van 26 jtmi 1970
heeft beslist dat genoemde verkopers niet
door een arbeiclsovereenkomst met eiseres
verbonden waren, en hieruit dat het vonnis de niet-ontvankelijkheid meebrengt
van de vordering tot veroordeling van
eiseres om de toestand van verweerder
ten opzichte van de maatschappelijke
zekerheid te regulariseren, -zodat de feitenrechter de verpl.ichting niet is nagekomen zijn beslissing naar de eis van de

-187wet m et redenen te ornkleden (schending
van de artikelen 97 van d e Grondwet en
780, 3o, van het Gerechtelijk Wetboek);
het clerde, uit d e schending van de artik elen 2, inzonderheid lid 2, van de wet
van go juli 196g tot instelling van het
statuut der handelsvertegenwoordigers, 1
van de wetten b etreff.ende h et bediendencontract, gecoordineerd bij h et koJlinl~lijk
besluit van 20 juli 1955 (welk art1kel
vervangen is bij artikel 29 van de wet
van 21 november 1969 tot wijziging van
de wetgeving b etr effende d e a rbeidsovereenkomsten), 97 van de Grondwet en 780,
go, van h et Gerechtelijk Wetboek,
cloordat, om aan verweerder de hoedanigheid van zelfstandig v ertegenwoordiger t e ontzeggen die de overeeJlkomst
tussen partijen h em toekent en om tot
h et bestaan van een arbeidsovereenkomst
voor bedienden te b esluiten, de b estreden
sententie achtereenvolgens v erwijst naar
de b enaming " technisch afgevaardigde >>
die t ij dens de voorafgaande contacten en
in sommige mappen voor de presentat1e
van de produkten van eiseres was g~
bruikt, naar het ontbreken van de kwahfica tie " zelfstandig vertegenwoordiger >> in
d e briefwisseling aan de klanten m et wie
verweerder contact had opgenomen, en
naar op naam van eiseres opgemaakte
bestelbons in boekjes overhandigd aan
verweerder en waa.rop sons de vermelding
voorkwam " offic iele offerte die niet moet
worden b evestigd >>, gevolgd door de
handtekeJling "voor W elda P.V.B .A. Ernoux >>,
te1·wijl, ee1·ste onclm·deel, de aldus gereleveerde elem enten, afzonderlijk gen omen
of in htm geh eel beschouwd, niet volstaan
om t e bewijzen dat verweerder zijn activiteit uitoefende onder het gezag, voor
rekening en in n aam van eiser es (schendin g van de a rtikelen 2, inzonderh eid
lid 2, van de wet van go juli 196g en 1 van
de gecoordin eerde wetten op het b edien dencontract, d at gewi jzigd werd zoals
hierboven gezegd is);
tweecle onde?·cleel , deze gronden niet antwoorden of, in elk geval, geen p assend
antwoord geven op de middelen waarin
eiseres, na de adnlinistratieve structmu·
van h aar bedrijf en h et veralgemeend
gebruik van h et toekennen v an een v erkoopvergunning aan zelfstandige h andelaars te hebben uiteengezet , de verschillende b epalingen van de overeenkomst
met verweerder te h ebben ontleed, en te
hebben herinnerd aan de criteria waaruit
de r echtspraak h et ontbrek en van gezag

afieidt, preciseerde d at verweerder vrij
bleef kooporders bij een a ndere firma te
plaatsen, d at hij op zijn naam d e kooporders mocht aannem en (met v erwijzing
naar een stuk van h et dossier) en d at de
clien teel h em toebehoorde, zodat de feit enr echter d e verp lichting niet is n agekom en zijn b eslissing n aar de eis van de wet
m et r edenen t e omkleden (schending van
de artikelen 97 van d e Gronawet en 780,
go, van h et Gerechtelijk Wetboek) :
In zover de middelen de schending v an
de artikelen 97 van de Grondwet en 780,
go, van h et Ger echtelijk vVetboek aanvoeren :
Overwegende d at , om h et vermoeden
van a rtikel 2, lid 2, van de wet van
go juli 196g tot instel!ing van h et statuut
der h andelsvertegenwoordiger s te ontzenuwen, eiser es voor de werkrechtersraad van beroep aanvoerde dat er gevonnist werd dat de wetten betrefiende de
m aatsch a ppelijke zek erheid niet van toepassing waren op h aar v erkoopagenten ,
dat d e door verweerder bezochte ldanten
aan h em toebehoorden en dat hij " vrij
bleef de kooporders bij een of andere
firma te plaatsen » ;
Overwegende d at aan de h and van de
gronden van de b estreden sen tentie niet
kan worden uitgemaakt of de rechter
h eeft gesteld clat de door eiseres aangevoerde feiten niet b ewezen waren dan wel
of hij heeft willen beslissen d at deze feiten
in rechte niet ter zake clien end waren ;
dat de sententie dus niet m et redenen is
omkleed n aar de eis van artikel 97 van de
Grondwet;
D at h et tweede onderdeel van h et
tweede middel en h et derde middel gegrond zijn ;
Om die r eden en, vernietigt d e bestreden sententie ; beveelt d at van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde b eslissing ; houdt de
kost en aan opdat hierover door de feitenr echter wordt beslist ; v erwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
20 oktober 1971.- ge kamer. - Voo?'zitte?' en V erslaggeve1·, de H. Polet, raadsh eer waarnem encl voorzitter. Gelijklui dende conclusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal . - Pleite1·s, de HH. Philips en Fally.
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21 oktober 1971.

OVEREENKOMST . NIETIGHEID .
0 NTSTENTENIS VAN TOESTElVIMING.
BETREKKELIJKE NIETIGHEID.

2°

OVEREENKOMST. BEVESTIGING
VAN EEN NIETIGE VERBINTENIS.
STILZWIJGENDE BEVESTIGING.

go

AFSTAND. B URGERLIJKE ZAKEN.
AFSTAND VAN HET RECHT ZIOH OP
DE NIETIGHEID VAN EEN VERBIN'l'ENIS
TE BEROEPEN. AFSTAND KAN STILZWIJGEND
ZIJ N, li'I:AAR ONDERSTELT
EEN VASTSTAANDE WILSillTING.

1° De ontstentenis van toestemming of het
geb1·ek in de toestemming hebben niet tot
gevolg dat de ove1·eenlcomst niet bestaat,
maa1· wel clat zij alleen bet1·ekkelijk nietig is (1) .
2o en go De bevestiging van een nietige
ve1·bintenis lean stilzwijgencl zijn en niet
alleen blijlcen ttit de m·ijwillige ttitvoe?·ing
e1·van, cloch oolc ttit ellc jeit dat, bij de gene
die ze heeft aangegaan, met zelce1·heid
wijst op de becloeling ze te bevestigen of
afstcmd te doen van het Techt zich op de
nietigheid e1·van te be1·oepen (2) .
(OLAES,
T . OOOLEN EN VAN LONDERZELE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 maart 1970 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over h et middel afgeleid uit de scherr(1) Niettegenstaande het feit d a t tie wil
ontbreekt en dat er niet aileen een wilsgebrek
b estaat, blijft de nietigheid va.n de rechtshandeling betrekkelijk; men ra.adplege hieromtrent DE PAGE, d. I, ill'S, 35, 81, 96, 2°,
en 583, en d . II, nr. 780; RwAux, " Annula tion, nnllite d'existence d es a.ctes juridiques
en droit judicia.ire prive belge », J.T., 1962,
blz. 397, nr. 3; Rep. pmt. d1·. belge, v 0 Nullite,
d. IX, blz. 8, ill'S . 32 en 38 ; RENARD en
VmuJEAN, " Nnllite, inexistence et annulabilite en droit civil belge », Ann. fac . d?·.
Liege, 1962, biz. 243 en volg., inzonclerheid 260
en volg. ; VAN GERVEN, " Beginselen van
Belgisch Privaatrecht », d . I, ill'S . 128 en 135
en volg., inzonderheid nr. 137, biz. 441 in fine;

ding van de artikelen ll01, ll08, 1109,
1117, ug4, 1g04, 1gg3, 1582, 1658 van
het Bmgerlijk ·vvetboek en 97 van de
Grondwet,
doo?"dat het bestreclen arrest h et hoger
b eroep van eiseres ongegrond v erklaart
en haar vordering strekkende tot nietigverklaring van de met verweerder gesloten overeenkomst en tot terugb etaling
van een som van 8 .905 frank en intresten
verwerpt en de overeenkomst ten haren
laste verbreekt om de r edenen dat « een
voldoende zware dron.kenschap die de wil
zodanig zou beneveld of uitgesch akeld
h ebben clat het contract nietig is, wel
bijzoncler onwaarschijnlijk is voor een
overeenkmnst die niet zo 1naar ineens
werd afgehanclelcl maar door meerdere
langdm·ige bezoeken werd voorbereid ;
wat er nu ook van zij, de uitschakeling
van de wil door clronkenschap brengt een
nietigheid m ee di e slechts betrekkelijk is
daar ze enkel h et private belang v an de
clron.ken p ersoon b esch ermt en niet ingesteld is om reclenen van openbare orcle of
algemeen b elang ; waar het om een betrekkelijke nietigheicl gaa t breng t de vrijwillige uitvoering van d e overeenkomst
m ee dat -het micldel vervalt. E en gedeelt elijke uitvoering volstaat als het m aar
duidelijk is dat de bedoelde handelwijze
zich niet zou hebben voorgedaan had d e
beschermde partij de r echtshandeling
niet willen bevestigen. W elnu de levering
van de juke-box , de p laatsing van d e
twee luiclsprekers en de inrichting van d e
b ediening achter de toog zijn later gebem·d en niemand beweert dat d e appellante Claes ook gedmende gans de tijd
van die leveringen en plaatsingen opnieuw zo beneveld was door ill·ank dat
zij die stukken in ontvangst heeft genomen en de installatie h eeft laten gebemen
zonder h et te weten. Toen was ze ldaarblijkelijk bij haar verstand ; was zij bij
de noot onder het arrest van het Hof van
beroep te Nlmes v a n 29 j a nuari 1800, Dall.
P e1·., 1891, II, 97; PmDELIEVRE, " Quelques
reflexions sm· Ia maxinle Quocl nullum est
nttllum p?·oducit effectwm "• Melanges offerts ct
Pie?'?'e Voi?·in, blz. 638. Cont?'Ct: KLUYSKENS,
D e Vm·bintenissen, d. I, nrs. 19, 234 en 306;
vgl. met huwelijkszaken waarin een gebrek
in de toeste=ing een red en tot volstrekte
nietigheid is, cass., 28 m ei 1958 (Bull. en
PAsrc., 1958, I, 1069). Zie in verband met dit
arrest de noot van GEVERS in Rev . c1'it . jtt?',
belge, 1959, blz. 5.
(2) Cass., 18 april 1968 (A?T. cass., 1969,
biz. 1044).
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bet ondertekenen van de overeenkomst
smoordronken dan zou zij zeker bij deze
levering en werken tot bet klare besef
gekomen zijn dat zij bet contract willoos
had ondertekend; haar in stemming met
de plaatsing en de werken beduidt dus
ontegenzeglijk dat ze de nietigheid van de
overeenkomst wilde goedmaken, indien
althans dergelijke nietigheid ooit had
bestaan, wat moeilijk te aa.nvaarden is
zoals hoven reeds werd uiteengezet. W aar
de appellante Claes ook de wissels nietig
noemt wegens afwezigheid van wil zijn de
vijf betalingen van de eerste wissels
eveneens als zovele bevestigingen van de
wissels en dm; onrecbtstreeks maar zeer
duidelijk als zovele bevestigi~1.gen van de
overeenkomst te beschouwen. De schadevergoeding is uitdrukkelijk voorzien in
de overeenkomst : de reeds betaalde wissels kunnen nooit teruggeeist worden.
Een later toegestmu·de faktuur kan niets
wijzigen aan d eze duidelijke overeenkomst omtrent de schadevergoeding n,
te1·wijl 1° de afwezigheid van elke wil
in hoofde van eiseres tengevolge van
a.lgehele dronkenschap op 2 september
1963 tot gevolg heeft dat het contract van
verkoop onbestaande is wegens de algehele afwezigheid van een van de wezenlijke bestanddelen van het contract,
namelijk de toestenuning van de koper,
e iseres (schending van de artikelen llOl;
ll08, 1134 en 1582 van h et Burgerlijk
Wetboek); 2° een niet-bestaande overeenkomst van verkoop geen wettelijk
bestaan heeft en derhalve de niet-bestaande verkoop niet kan beluachtigd
worden noch door de bevestiging, zijnde
het ondertekenen van wissels voor de
prijs, noch door de vrijwillige uitvoering
(schending van de artikelen 1117, 1304,
1338 en 1658 van het Burgerlijk Wethoek) ; 3° het arrest enerzijds in h et duister laat of eiseres al dan niet door het
totale wilsgebrek was aangetast, hetgeen geen passe~1.d antwoord is op de
conclusie van eiseres, waarin deze staande
houdt dat er "volledige afwezigheid is van
wil en geen wilsgebrek >>, en anderzijds
deze conclusie b eantwoordt also£ eiseres
.een wilsgebrek had bij het sluiten van het
contract (schending van artikel 97 van
de Grondwet), zodat het arrest d e in het
middel aangewezen bepalingen schendt :
Overwegende dat een overeenkomst
wegens gebrek aan toestemming niet
onbestaande doch slechts nietig is ; dat
deze nietigheid, die enkel private belangen b eschermt, bet.rekl{elijk is en dat
derhalve d e nietige overeenkomst voor
bevestiging vatbaar is ;

Overwegende dat het arrest, na erop
gewezen te hebben dat een voldoende
zware dronkenschap die de wil zodanig
zou uitgeschakeld hebben, dat bet contract nietig is, we! bijzonder onwaarschijnlijk is voor een overeenkomst die
niet zomaar ineens werd afgehand eld
maar door meerdere langdtiTige bezoeken
werd voorbereid, beslist dat, wat er nu
ook van zij, de uitschakeling van de wil
door dronkenschap slechts een b etrekkelijke nietigheid van d e overeenkomst
m edebrengt en d at d eze overeenkomst
ten deze bevestigd werd door haar vrijwillige gedeeltelijke uitvoering, inzonderh eid door de insternming van eiseres met
de levering van de juke-box, de plaatsing
van de twee luidsprekers , de im·ichting
van de bediening achter de toog en de
vijf beta.lingen van de eerste wissels ;
Overwegende dat de rechter uit de
hierboven overgenomen vaststellingen
wettelijk h eeft lnmnen afleiden door een
b eoordeling welke van feitelijke aard en,
bijgevolg, soeverein is, dat eiseres zonder
twijfel ervan a fgezien had zich op de
nietigheid van deze verbintenis t e beroepen;
D at het arrest zodoende zijn b eslissing
wettelijk r echtvaardigt"";
Overwegende dat het hof van beroep
niet meer gehouden was te antwoorden
op de conclusie vvaarin eiseres staande
hield dat er « volledige a fwezigheid is van
wil en geen wilsgebrek n, daar die conclusie niet meer dienend was ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
21 oktober 1971. - 1e kamer.- Voo1·zitte1· , de H. Wauters, raadsheer waarn emend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Gerniers. - Gelijlcluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Houtekier.

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin gewezen in zake De Villaer
en Aelbrecht tegen Coolen op een cassatieberoep tegen een arrest van hetzelfde
hof van beroep van dezelfde datum.
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21 oktober 1971.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
VORlVI. BURGERLIJKE ZAKEN.
STUKKEN DIE NIET IN RET DOSSIER
VAN DE RECHTSPLEGING ZIJN NEERGE LEGD lVIAAR VOORGELEGD OlVI DE ONTVAN.KELIJKHEID VAN RET CASSATIEBEROEP TE VERANTWOORDEN. - BRUIKBARE STUKKEN.

2° OVEREENI{OMST. -

BEDING TEN
BEHOEVE VAN EEN ANDER. - VASTSTELLING DOOR DE RECHTER.

1° De stttkken die niet in het dossie1· van de
1·echtspleging zijn nee1·gelegcl maar die
zijn voorgelegd om de ontvanlcelijkheid
van het cassatiebe1·oep in bw·ge1·lijke
zaken te ve1·antwoonlen, mogen in de
1·echtspleging voo1· het H of wonlen geb?'ttikt (1) . (G.W., art. llOO.)

2° Het bestaan vctn een beding ten behoeve
van een ande1· wo1·dt wettelijk vastgesteld
doo1· de ?'echte?' die e?'Op wijst dat een
pa1·tij in een ove1·eenkomst ten behoeve
van een denle heejt bedongen en dat een
ande1·e pa1·tij zich jegens deze denle pe?'soonlijk heejt ve1·bonden (2). (B.W.,
art. l121.)
(GEllfEENTE WILLEBROEK, T. NAAl\IILOZE
VENNOOTSCHAP « HAJ.'IT)- EN l\fEKANIEKE
STEENBAKKERIJEN HEYLEN ».)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 juni 1970 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over de grand van niet-ontvankelijkheid van de voorziening door verweerster
opgeworpen en hieru.it afgeleid dat eiseres
niet bewijst dat zij door de gemeenteraad
gemachtigd werd de procedure in cassatie
in te stellen :
Overwegende dat eiseres op 15 oktober
1971 ter griffie van het Hof een t~ittreksel
uit het register der beraadslagingen van
de gemeenteraad, waaruit blijkt dat het
college van burgemeester en schepenen
gemachtigd werd de voorziening in te
(1) Cass., 23 oktober 1070 (.A1'1'. cass., 1971,

biz. 176).
(2) Cass., 10 mei 1960 (.A1'1', cass., 1969,

blz. 874).

stellen namens voormelde gemeente,
heeft neergelegd ;
Dat dit stuk overgelegd werd ten
bewijze dat de voorziening toegelaten is,
overeenkomstig de bepalingen van artikel llOO van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan aangenomen worden ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 6, 1119, 1121, 1122,
l133, l134, l165, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, 69, 1°, van het
koninklijk besluit van 29 september 1938
op de met zegel gelijkgestelde taksen,
en 97 van de Grondwet,
do01·dat het bestreden arrest van bevestiging eiseres veroordeelt tot betaling aan
verweerster van d e betwiste faktm·en om
de reden dat « vaststaat eensdeels dat
telkens de aa1memer zich tot gelntimeerde
(thans verweerster) richtte voor de aankoop en leveri1~g van bakstenen bestemd
voor de werken van de werf « Den Brand »
gei:ntimeerde haar fakttrren rechtstreeks
<ip naam van appellante opmaakte en dit
ingevolge het verzoek van de aannemer,
en anderdeels dat bedoelde faktm·en, uit-.
gezonderd de litigieuze, door appellante
b etaald werden ; dat gei:ntimeerde op het
v erzoek van de am~nemer ingegaan is
zonder de rechtsgrond ervan te kennen ;
dat zij echter achteraf vernomen heeft
dat dit verzoek overeenstemde met het
lastenkohier dat de contractuele verhouding tussen de aannemer en appellants
beheerste ; dat bewust lastenkohier verschillende beschikkingen inhoudt die een
beding ten behoeve van derden uitmaken ; dat artikel 8 een beding inhoudt
ten behoeve van de werknemers wier loon
niet volledig en regelmatig betaald zou.
worden; dat artikel 9 een beding inhoudt
ten behoeve van leveranciers van materialen ; dat dit artikel 9 aangevuld wordt
door artikel 13 waarin bedongen wordt
dat van alle vorderingsstaten va11. de aannemer zal afgetrokken worden het bedrag
van de rekeningen betaald in uitvoering
van artikel 9; dat bewust artikel 9, dat
op huidig geschil toepasselijk is, als volgt
luidt : « Belastingen, rechten, materiale11,
en fiscale taksen : - Alle belastingen,
rechten en ta.ksen op materialen en andere
vallen ten laste van de aannemer. Er
wordt geen verrekening toegestaa11. voor
schommelingen in prijzen voor materialen. Fiscale taksen : de faktum·taks voor
levering van materialen op de werf geleverd en gebezigd is niet te voorzien. D erhalve zal de aannemer alle fakturen,
, vrij van zegel, op naam van « Gemeente-
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van ... voor woningbouw « Den Brand n,
in vier exemplaren doen opmaken. Deze fakturen worden door de aannemer
ondertekend voor ontvangst van goederen en rechtstreeks aan het Gemeentebestuur overgemaakt. - Dit bestuur betaalt alsdan het bedrag rechtstreeks aan
de leveranciers, na visa door de architect en.- Deze betalingen geschieden enkel
op voorwaarde dat de geleverde materialen verwerkt en/of geplaatst worden.
Spijts deze bijzondere betalingsmodaliteiten blijft de aannemer in ieder geval
aileen en geheel verantwoordelijk voor de
geleverde materialen en voorwerpen n ;
dat deze beschikkingen weilicht in het
lastenkohier ingelast werden ten einde de
hefting van fiscale taksen te voorkomen
en zodoen(j:e de ondernemingsprijs lager
te houden ; dat appellante echter tevergeefs voorhoudt « dat h et niet aanvaardbaar is dat thans door ge'intim.eerde de
betekenis van deze clausule zou uitgebreid worden en dater ht\rgerlijke gevolgen zouden aan gegeven worden n ; dat
immers de h efting van taksen onderworpen is aan de aard en de draagwijdte van
de hm·gerlijke rechtsverhoudingen tussen
contractanten ; dat deze dan. ook hun
rechtsverhouding zodanig mogen regelen
dat geen of mindere taksen verschuldigd
zijn; dat zij echter geen tweevoudige
betekenis aan htnl contract mogen geven,
de ene op burgerlijk gehied, en de andere
op fiscaal gehied ; dat uit voormelde
a rtikelen 9 en 13 van het lastenkohier
duidelijk blijkt dat de leveringen van
ma.t erialen aan appellante diende te geschieden zodat de overdracht rechtstreeks
van de leverancier op de bouw heer gebeurde zonder voorgaande overdracht
van leverancier op aannemer ; dat daaruit
even duidelijk blijkt dat appeilante beloofde te betalen aan de hegtmstigde van
het heding, met name de leverancier hij
wie de aannemer in haar naam de materialen hestelde n,
terwijl 1° het heeling van het lastenkohier dat de faktuurtaks niet te voorzien
is voor de op de werf gedane leveringen
en de faktm·en op naam van eiseres opgesteld worden en door deze aan de leveranciers hetaald worden, ingelast is om de
ondernemingsprijs lager te houden en
derhalve eiseres de wil gehad heeft voor
zich zelf te hedingen en niet voor derden
(schendi.ng van de artikelen 1119, 1121,
1122, 1134 en 1165 van het Burgerlijk
Wethoek);
2° eiseres gerechtigd is dit heding in te
lassen om geen faktuurtaks te moeten

betalen en de ondernemingspriJS te drukken en tevens voor te houden dat dit geen
heding ten behoeve van een derde uitmaakt daar zij voor zichzelf hedongen
h eeft en zij daardoor geen tweevoudige
ongeoorloofde hetekenis aan het contract
geeft en zulks in aile geval geoorloofd is
(schending van de artikelen 69, 1°, van
het koninklijk hesluit van 29 september
1938, 6 en 1133 van het Burgerlijk Wethoek);
3o het niet uit te maken is of h et bestreden arrest geoordeeld heeft dat dit beding
geen heeling ten v oordele van een derde
was om de reden dat zulks ongeoorloofd
en onmogelijk was ;
40 het hestreden arrest de betwiste
clausule als heeling ten voordele van een
derde heeft gei:nterpreteerd om de reden
dat er zogezegd geen andere uitleg mocht
aan gegeven worden en om de reden dat
eiseres aldus z ulkdanig heeling had gewild
en dergelijke motieven duister, dubhelzinnig en tegenstrijdig zijn (schending
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van h et
Burgerlijk ·vvetboek en 97 van de Grandwet), zodat het arrest de in het middel
ingeroepen hepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat de vaststellinge~1. van
het arrest zonder duhbelzinnigheid er op
wijzetl dat aannemer Marnef, partij in
de overeenkomst, ten behoeve van derden, ter zake de leveranciers van materialen in het artikel 9 van h et lastenkohier
vermeld, hedongen heeft, en dat de
andere partij in de overeenkomst, de
gemeente eiseres, zich jegens deze derden
h eeft verbonden ;
Overwegende dat deze vaststellingen
de beslissi.ng dat het artikel 9 van het
lastenkohier een heeling ten hehoeve van
een derde uitmaakt, wettelijk rechtvaardigen;
Overwegende dat het middel voor h et
overige op een o~1.juiste interpretatie van
h et arrest steunt ;
Dat h et middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres id de kasten.
21 oktoher 1971.- 1e kamer.- Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Wauters,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijlcluidende conclttsie, de H. Charles,
advocaat-generaal.
Pleite1·s,
de
HH. Houtekier en van H eeke.

Op dezelfde dag zijn twee arresten in
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dezelfde zin gewezen in zake de gemeente
Willebroek tegen de naamloze vennootschap « Steenfabrieken Peeters en Van
Mechelen " en in zake de gemeente "\7\Tillebroek tegen de naamloze vennootschap
« Boomse Steencentrale " op voorzieningen in cassatie tegen arresten van hetzelfde hof van beroep van dezelfcle datum .

Ie KAM:ER. -

22 oktober 1971.

I 0 BEWIJS. -

BEWIJS DOOR GESCHRIF'I'.
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. VERZEKERINGSOVEREENKOJ\'IST.
BEPALING
WAARBIJ DE PERSONEN WORDEN BEDOELD DIE DEEL UITJ\'IAKEN VAN DE
HUISKRING VAN DE VERZEKERDE . BESLISSING DIE DEZE BEPALING TOEPAST OP DE PERSONEN DIE, HOEWEL
ZIJ NIET l\iET DE VERZEKERDE SAl\'i:ENWONEN, VRIJE ~'OEGANG HEBBEN TOT
ZIJN WONING. GEEN M:ISKENNING
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOlVIST.

2° TUSSENKOMST. BURGERLIJKE
ZAKEN. CASSATIEGEDING. EIS
TOT BINDENDVERKLARING VAN RET
ARREST DOOR DE ElSER TOT CASSATIE
INGESTELD. - VER\VERPING VAN DE
VOORZIENING. - Ers ZONDER BELANG.
I 0 De bewijslcmcht vcm een bepaling van

een ve?·zelce?·ingsove?·eenlcomst. wam·bij de
pe1·sonen wo1·den bedoelcl clie deel t~itma
lcen van de ht~islc1·ing van cle ve1·zelce1'de
wordt niet mislcend doo1· de beslissing clie
deze bepaling toepast op de pe1·sonen die,
hoewel zij niet met de ve?·zelce?'cte samenwonen, v1·ije toegang hebben tot zijn
waning (I) . (B .W., art. I3I9, I320 en
I322 .)
2° De verwe1·ping van de voo1·ziening in
cassatie ontneemt alle belang aan cle doo1·
de eise1· tot .cassatie ingestelde eis tot
bindenclvm·lcla1·ing van het a?'?'est (2).
(1) De « huisgenoten " waarvan sprake in
a rtikel 1735 van het Burgerlijk Wetboek
moeten in de meest ruime zin worden opgevat : men raaclplege hieromtrent LAURENT,
d . XXV, ill'. 275; 'DE PAGE, d. IV, ru·s. 665
en 701 ; KLUYSKENS, cl. IV, nr. 228, in fine;
PLANIOL en RIPERT, d. X, lll'. 573 ; AUBRY
en RAu, cl. V, § 367, 3°, en noot 18; CoRNU,

(NAAJ\'ILOZE VENNOOTSCHAP « URANUS ll,
T. VOGELZANG EN ECHTGENOTEN BENON-GILJ\'ION.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 29 september I970 gewezen
door de Rechtbank van eerste aanleg te
Antwerpen;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de beslissing waarbij de rechtbank over de door verweerster Vogelsang
tegen eiseres ingestelde vordering tot
tussenkomst en vrijwaring in eerste en
laatste aanleg uitspraak doet ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen I 3I9 tot I322 van
het Burgerlijk W etboek, de miskenning
van de bewijskracht van de afdeling E,
eerste lid, van de verzekeringspolis van
21 oktober I966 tussen eiseres en verweerster Vogelsang gesloten onder nummer U.846.981, en de schending van
artikel 97 van de Grondwet,
cloonlat, na vastgesteld te hebben dat
verweerster Vogelsang aansprakelijk was
voor de waterschade veroorzaakt aan het
appartementsgebouw van haar buurvrouw, Mevrouw Friling;en haar veroordeeld te hebben aan deze buurvrouw een
schadevergoeding van 19.217 frank te
betalen, en na eveneens vastgesteld te
hebben : 1° dat het water afkomstig was
uit het appartementsgebouw van verweerster Vogelsang, me_er bepaald uit
een openstaande kraan van een bidet
waarvan de afloop gesloten was; 2° dat
op 7 juli I968 (dag van het ongeval) verweerster Vogelsang afwezig w a s daar zij
de vorige dag naar zee vertrokken was;
3° dat verweerster Vogelsang de sleutel
van haar appartement aan haar zoon
Biron Marcel had toevertrouwd ; 4° dat
deze zoon de namiddag van 6 juli I 968
in het appartement had · doorgebracht
samen met zijn minderjarige kinderen;
5o dat het mogelijk is dat de kinderen de
waterkraan hebben geopend; 6° dat het
ook mogelijk is dat verweerster Vogelsang

Rev. t>·im. d1·. civ., 1963, blz. 366 en vlg., en
1969, blz. 580 tot 582; MAHILLON, Bail en
geneml-Bail a loye1· (Rep. pmt. d1·. belge,
Bijv., d . I), nr. 2823 ; cass. fr., 28 juli 1925
(Dall. hebd., 1925, blz. 533); 13 december
1927 (Dall., 1928, I , 99); 19 mei 1954 (ibid.,
1954, I, 371).
(2) Cass., 8 januari 1971 (A1'1'. cass., 1971,
b lz. 446).
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v66r haa r v ertrek vergeten heeft d e stop
v an d e bidet uit te trekken en de kraan
t e sluiten; 7° dat er dus twijfel b est aat
over de vraag t e weten of h et sch a d egeval
v eroorzaakt werd door een fout van verw eer ster Vogelsang of door een fout v an
d e kinderen v an Biron l\iarcel ; 8° dat
d e polis gesloten tussen eiser es en verw eerster Vogelsan g b edingt d at de ged ekte sch a d e moet teweeggebracht zijn
« door bou wgebrek, onvoldoende ond erbond, p ersoonlijke h andeling van d e
v erzek erd e of van een lid van h aar huiskring n, het b estreden v01mis b eslist d at
eiseres gehouden was verweerster Vogelsang te waarborgen en te vrijwaren, om
de reden d at h et sch a d egev al te wijten
was ofwel aan een p ersoon lijke h andeling
van de verzekerde ofwel aan een handeling van een lid v an haar huiskring, en
d eze b eslissing staaft op de overweging
d at Biron Marcel moet b eschouwd worden
als deel uitma.kend van d e huisk:ring van
zijn moeder, omd at, hoewel hij een afzonderlijk gezin uitmaakte en niet bestendig bij zijn moeder inwoond e , hij
tijdens h aar afwezigheid vrije toegang
h ad tot h aar appartem ent en dat zij
h em de sleutel erva.n had toevertrouwd,

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, deze interpret a tie van d e woorden « lid van d e huiskring n, die in de polis voorkomen, onverenigbaar is m et d e nonnale en gebruikelijke betekenis van d e z e woorden (misk enning van d e bewijskracht van de
polis en sch ending van de artikelen 1319
tot 1322 van h et Bmgerlijk W etboek);
tweede onclenleel, h et intrinsiek t egenstrijdig is en erzijds vast. te .~te~en d at
Biron M arcel m et b est eJ'ldig biJ ZIJn moed er inwoonde en een afzonderlijk gezin
uitmaakte , en anderzijds te beslissen d at
hij als een lid van haa r huiskring moet
worden beschouwd (sch ending van artik el 97 van de Grondwet) :
Overwegende d at in de gebruikelijke
taal h et begrip « huiskring " of huiselijke
k:ring en b et begrip gezin een verschillende b etekenis kunnen h ebben ; dat p ersonen die niet samenwonen en geen d eel
uitmaken van eenzelfde gezin, naar gelang van d e omstandigheden, niettemin
kunnen d eel uitmaken v an eenzelfde
huiselijke kring ;
D a t d erhalve de rechter, zonder tegenstrijdigheid en zonder ~iskem1i1~g van de
bewijslua cht v an de m het m1ddel b edoelde verzekeringspolis, h eeft kunnen
·b eslissen dat, ten deze, de zoon van verweerster Vogelsang, « hoewel hij een a fzonderlijk gezin uitmaakt en niet b est enC1ASSATIE, 1972. -

7

dig bij zijn moeder inwoont, moet b eschouwd worden als deel uitmakende van
d~ huisluing van zijn moeder, omdat hij,
tiJdens d e afwezigheid van zijn moeder ... ,
vrije toegang had tot h et appartement
v an deze laatste, die h em de sleutel ervan
h ad toevertrouwd n ;
Dat h et middel feitelijke grondsla g
mist;
En over wegende d at h et verwerpen van
d e voorziening elk belang ontneemt aan
d e eis tot bindendverkl aring gericht t egen
d e partij en Biron-Gilman, zodat die eis
niet ontvankelijk is;
Om die r edenen, verwerpt d e voorziening en d e eis tot bindendverklaring ;
veroordeelt eiseres in d e kost en.
22 oktober 1971.- Je kamer . - Vom·zitte1·, d e H. d e Vreese, raadsheer waarn emend voorzitter. - V e1·slaggeve1·, Rid- ·
d er de Schaetzen. - Gelijkluiclende conclusie, d e H. P aul Ma haux , eerste a dvocaat-generaal. - Pleite1·s, d e HH. Struye
en F ally.

1e KAMER. -
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1° CASSATIE . BEVOEGDHEID.
BURGERLIJKE Z.AREN. - VERSCHRIJVING IN DE BESTREDEN BESLISSING. BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM ZE
TE VERBETEREN.

2° VOORZIENING IN CASSATIE.
MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID.
- B URGERLIJKE ZAKEN. MI,DDEL
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OPGE WORPEN DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE.- KENNIS GEVING.

3° VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM. BUBGERLIJKE ZAKEN. GEEN l\UDDEL VOORGEDRAGEN.- NIET
ONTVANKELIJKE VOORZIENING.
40 VERZEKERINGEN. VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN. - !N HET VERKEER BRENGEN VAN EEN VERVANGINGSVOERTUIG.
- VERPLICHTING VOOR DE EIGENAAR
ZIJN BURGERRE CHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID TE DEKKEN DOOR EEN VERZEKERING DIE BEANTWOORDT AAN DE
BEPALINGEN VAN DE WET VAN l J ULI
1956.
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VER Z EKERINGEN. VERZEKERAAR VAN DE BURGERRECHTELIJKE
AANSPRAKELIJRHEID INZAKE Jl'[OTORRIJTUIGEN.- VERVANGINGSVOERTUIG.
VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERAAR VAN HE'):' OORSPRONKELIJK VERZEKERDE VOERTUIG.

6o RECHTERLIJKE ORGANISATIE .
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE.- VERBOD VOOR EEN Jl'[AGISTRAAT DEEL UIT TE Jl'[AKEN VAN DE
ZITTENDE 1\UGISTRATUUR IN EEN ZAAK
WAARIN HIJ ALS Jl'[AGISTRAAT VAN HET
OPE NBAAR 111INISTERIE IS OPGETREDEN.
DRAAGWIJDTE VAN DIT VERBOD.

1° Het Hoj is_, bij de beoonleling van een
cassatievoo1·ziening, bevoegd om een
mate1·iiile ve1·gissing in de best1·eden
beslissing te ve1·bete1·en, wcmnee1· deze
dt~idelijk bl~jkt ttit de context e1·van (1) .

2o Indien het openbaa1· ministe1'ie bij het
Hof van cassatie ambtshalve een middel
van niet-ontvanlcelijkheid opwe1pt tegen
een voo1'ziening in btwge1·lijke zalcen,
moet het voo1·aj daa1·van bij genchtsbTiej
lcennis geven acm de advocaten van de
pm·tijen (2). (G.W., art. 1097.)
3o Niet ontvcmkelijlc, in bU?·ge1'lijke zalcen,

is de vo.o1·ziening tot staving tvaa1·van
geen middel wonlt voo1·gedmgen (3).
40 De eigenaa1· van het

die clit

voe?'tt~ig

laat b1·engen, is ve1·plicht ZtJn bw·ge?·1'echtelijlce aanspmlcelijkheid te deklcen
doo1· een ve1·zeke1·ing welke aan de bepalingen van de wet van 1 juli 1956 beantwoO?·dt. (Wet van 1 juli 1956, art. 2
en 3.)
5° De ve1·zeke1·aa1' van een voe1·tuig dat
tijdelijk onbn~ikbaa1· wonlt is in p1·inci1Je
geen delcking ve1·scht~ldigd voo1· het voe?'tt~ig dat te1· ve1·vcmging van het ve1·zeke1·de
voe?'tt~ig in het ve1·kee1· is gebmcht; wil
hij de wettelijlc ve1plichte delcking op
bijkomende wijze tot dit voe?·tttig ttitb?·eiden, dan staat het hem v1·ij deze
deklcing te beJJe1'7cen (4). (Wet van
1 juli 1956, art. 2 en 3.)
6° Eenzelfde magist1·ac~t lean niet cwhte?·eenvolgens in eenzeljde zaalc opt1·eden als
ve1·volgende JJa1'tij en c~ls lid vctn het
1·echtscollege; het is hem daa1·entegen
niet ve1· boclen deel te nemen cwn de
be1·echting van een zaak die voo1· het
btt1'[Je?·lijk ge1·echt is gebmcht en die
geg?"Ond is op een stm]Techtelijlce ve1·volging, wam·in hij als mc~gistmat van het
openbam· ministe1·ie is opget1·eden (5) .
(G.W., art. 292, lid 2.)
(DECANIP, T . JACOPS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « MINERVA ».)
ARREST.

ve1·vangingsvoe1 ·tt~ig

in het ve1·kee1· b1·engt of
RET HOF ; -

(1) Cass., 19 oktober 1970 (A?T. cass., 1971,
biz. 162); vgl. ca.ss ., 14 september 1971, supm,
biz. 51.
(2) Cass., 14 mei 1971 (A1'1' . cass., 1971,
biz. 924) .
(3) Cass., 13 februa.ri 1970 (A1'1· . cass., 1970,
biz. 545).
( 4) D e bepaling van een verzekeringsovereenkomst voor d e burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, die de d ekking van de verzekering tot h et vervangingsvoertuig uitbreidt, is een uitbreicling van d e
wettelijk verplichte verzekering en moet a ls
dusdanig op beperkende wijze worden uitgelegd : m en r aadp!ege G. CASSAR'!', P . BoDSON
en J. PARDON, L'asstwctnce automobile obligatoi?·e, biz. 117 tot 119; J. w·AUTIER, L'ctssu?'Ctnce atdomobile obligatoi1·e, b iz. 162 tot 165 ;
E. BEYENS, Asstt?'ctnce des vehicttles Cttdomoteti1'8 (L es Novelles, Droit commercial , d. V),
ill'S . 84 tot 86.
(5) lVIen r aadp!ege cass., 17 septembet· 1858
en de conclusie van Advocaat-generaal Cloquette (Bull. en PASIC., 1858, I, 334); 22 novemb er 1909 en de conclusie van Procuretu-

Gelet op het bestreden

generaa] T erlinden, to en eerste a d v ocaat generaal (ibicl., 1909, I, 445); 13 juni 1910
(ibicl., 1910, I, 345); 3 februari 1920 en d e
conclusie van Advocaat-generaa.l Jottrand
(ibicl., 1920, I, 48 en noot 1, biz. 49); 19 februari 1940 (ibicl., 1940, I, 55); 11 februari 1942
(ibicl., 1942, I, 32); 8 februari 1954 (ib·icl.,
1954, I, 509); 18 mei 1971 (A1T. cass., 1971,
biz. 936).
l'IIen r aadplege t evens h e t verslag van de
Koninklijk Commissaris voor d e Gerechtelijke
Hervorming (Gedr. st. Senaat, 1963-1964,
nr. 60, biz. 106 tot 109), het verslag van de
verenigde senaatscommissies (Gedr. st., 19641965, ill'. 170, biz. 59), het verslag van de
commissie voor Justitie bij de Kamer van
volksvertegenwoor digers (Ged.r. st., 1965-1966,
nr. 59-49, blz. 56 en 57) alsmede de openingsrede van Procuretu·-generaal Ganshof van der
l\feersch op de plechtige zitting van het Hof,
de 1° september 1970 : P1·opos stt?' le texte de
let loi et les p1·incipes genhaux clu d1·oit, biz. 77
en 78, en noot 344, inzonderheid het 5°,
biz. 79.
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beroep te Luik gewezen ;
Overwegende dat ondermeer uit h et
proces-verbaal van de terechtzitting
b lijkt dat het bij verschrijving is d at h et
bestreden arrest vermeldt d at h et op
9 september 1970 werd uitgesproke~~;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen J acops J ozef :
Over de grand van niet-ontvankelijkh eid door h et openbaar ministerie aangevoerd, over eenkomstig artikel 1097 v an
het Gerech telijk W etboek ter k ennis gebracht, en hieruit afgeleid dat de voorgestelde middelen geen grief aanvoeren
tegen de beslissing gewezen over de door
J acops t egen Decamp ingediende vordering:
Overwegende dat de voorgestelde middelen geen enkele grief aanvoeren tegen
d e over voormelde vordering gewezen beslissing;
Dat derhalve de v oorziening, wat die
b eslissing b etreft , niet ontvank elijk is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de naamloze vennootschap « Minerva » :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
sch endin g van de artikelen 1, 2, 3, 4, 6,
11, 13 van de wet van 1 juli 1956 b etr effende de verplichte aansprakelijkheidsv erzekering inza.ke motorrijtuigen, 6,
1131, 1319, 1320 en 1322 v a n het Bmgerlijk vVetboek en 97 van de Grondwet,
doo?·dat h et bestreden arrest de · vordering van eiser tot waarborg, v rij waring
en bindendverkl aring verwerpt om de
reden en « d a t, tot beoor deling van deze
vordering, de volgende feitelijke omstandigheden in acht b ehoren genomen te
worden : op grand van een contract
genummerd 481.490, verzekert de naamloze vennootschap « Minerva » h et voertuig Buick van een genaamde Lisabeth ;
dit voertuig v erkeer t in defekte toestand
en hierop wordt aan Lisabeth , door zijn
vennoot Ruymen, dezes persoonlijke
wagen Mercedes in bruildeen gegeven ;
het was m et deze laatste wagen, door
D ecamp b estuurd, dat h et schadeverwekkend feit ontstond; dat de door D ecamp
v erdedigde stelling erin b estaat te b eweren d at d e Mercedes het vervangingsvoertuig v an de Buick van Lisabeth is
geworden, zodat d e verzekeringsmaatschappij dekking verschuldigd is voor
h etgeen de schade betreft toegebracht
door het gebruik van gezegde wagen ; d at

de v erzek eraar daartegen h et artikel 4,
1°, van de polis inroept, luide~~s h etwelk,
ingeval h et verzekerde voertuig tijdelijk
onbruikbaar wordt, de dekking v an het
contract t en voordele van een lnotorvoer tuig dat aan een derde toeb ehoort
zich enkel uitstrekt « ten voordele van
d e verzekeringnemer alsmede van diens
echtgenoot en kinderen .. . , als b estuurder
of als bmgerrechtelijk aansprakelijk voor
de b estuurder » ; dat, nu ten d eze v aststaat, ener zijds, dat h et hier wel degelijk
gaat om een voertuig toeb ehorend aan een
a~~der dan aan de v er zekerde Lisab eth
en waarvan t evens gebruik gen~aakt werd
binnen de k alendermaand in de polis
b ep aald, en anderzijds, d at noch de verzekeringn em er noch zijn echtgenote of
kinderen enige p ersoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid hebben opgelopen,
h et van belang is te onderzoeken of
Lisabeth ten aanzien van appellant (hier
e iser) enige bm·gerrech t elijke aan spra.kelijkheid droeg ; dat inderdaad uit geen
enkel elem ent van h et geding kan afgeleid
worden dat tussen de verzekeringsnemer
en de verzek eraa r enige afwijking op de
hager aangehaa lde clau sule werd b epaald ; dat deze aansprakelijkheid geen
and er e kan zijn dan die , opgelegd aan d e
m eesters en de aanstellers, voor de schade
door hun clienstboden en aangestelden
veroorzaakt in d e bediening waartoe zij
h en geb ezigd hebben (artikel 1384, lid 3,
van het Bmgerlijk VVetboek) »,
te?·wijl, ee?·ste onde?·deel, 1° de verzekering de bttrgerrechtelijke aansprakelijkh eid moet dekk en van iedere houder of
bestuurder van h et verzekerde mot orrijtuig behalve van h en die er zich m eester
v an gemaakt h ebben door diefstal of
geweld, en eiser het voertuig bestuurde
m et h et akkoord van de eigen aar ervan
(sch ending van de artikelen 1, 2, 3 en
4 van de wet van 1 juli 1956) ;
2° h et voertuig Mercedes, ter v erva nging v a n het v erzekerd e voertuig Buick
gebruikt, eveneens verzekerd was lu·achtens de polis en d eze de aansprakelijkheid
van de geleider of b estuurcler van h et
voertuig tegenover derden niet wett elijk
uit de verzekering kon uitsluiten en dit
h eeling in geen geval a.an derden, slachtoffers, kon t egengesteld worden (scherrding van de artikelen 6, 11, 13 van de
wet van 1 juli 1956, 6 en 1131 v a n het
Bmgerlijk W etboek);
tweede onde?·deel , . . .
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de eigenaar van een
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het verkeer brengt of laat brengen,
krachtens de artikelen 2 en 3 van de wet
van 1 juli 1956, verplicht is zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid te dekken
door een verzekering welke aan de bepalingen van deze wet beantwoordt ;
Overwegende dat de verzekeraar van
het oorspronkelijk verzekerd voertuig dat
tijdelijk onbruikbaar is, in principe, geen
dekki~1g verschuldigd is voor het vervangingsvoertuig ; dat, zo de verzekeraar
erin toestemt de wettelijk verplichte deklcing op bijkomende wijze tot dit voertuig
uit te breiden, het hem vrijstaat deze
dekking te beperken;
Dat, in zover het onderdeel de schending van de artikelen 1 tot 4 van de wet
van 1 juli 1956 aanvoert, het naar recht
faalt;
Dat, in zover het onderdeel aanvoert
dat de beperkingen betreffende de verzekering van h et vervangingsvoertuig niet
aan de derde benadeelde kunnen worden
tegengesteld, het bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is, daar het arrest geen
uitspraak doet over een vordering van
een derde benadeelde ;

traat, in deze laatste hoedanigheid, deel
uitgemaakt h eeft van de zetel welke over
het huidig bmgerlijk geschil in hager
beroep uitspraak heeft gedaan ;
Overwegende dat, zo krachtens artikel 292, lid 2, van het Gerechtelijk Wethoek, een magistraat, in eenzelfde zaak,
niet achtereenvolgens mag optreden als
vervolgende partij en als lid van de zetel,
de huidige zaak, hoewel op de vroegere
strafrechtelijke vervolging ten la.ste van
eiser gesteund, niet dezelfde is a]s die
strafzaak;
Dat het midd.el naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten,
22 oktober 1971.- 1e kamer.- Voo1·zitte1·, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Gerniers. - Gelijlcltticlende conclttsie,
de H. Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal. - Pleite1·s, de HH. Houtelcier
en Bayart.

W at het tweede onderdeel betreft :
1e KAl\1ER. -

22 oktober 1971.

Over het tweede middel, afgeleid uit de
1 o VENNOOTSCHAPPEN.- liANDELsschending van artikel292 van h et GerechVENNOOTscHA:P. - AKTEN VAN RECHTStelijk Wetboek,
PLEGING. - 0PGAVE VAN DE IDENTIdoonlat het bestreden arrest uitgesproTEIT VAN DE VENNOOTSCHAP.- VERken werd door de vijfde kamer van het
TEGENVVOORDIGING VAN DE VENNOOTHof van beroep te Luik, samengesteld nit
SCHAP IN RECHTE.
d e heren Uh·ix, voorzitter, Alsteens en
weyens, raaclsheren,
2o VOORZIENING IN CASSATIE. VOR!VI. BURGERLIJKE ZAKEN. tenvijl raadsheer W eye~1s vroeger van
VOORZIENING VAN EEN RANDELSVENdeze zaak heeft kennis genomen bij het
NOOTSCHA:P. - 0PGAVE VAN DE IDENuitoefenen van een ander rechterlijk ambt,
TITEIT VAN DE VENNOOTSCHA:P. - VERnamelijk in zijn hoedanigheid van substi- .
TEGENWOORDIGING IN RECHTE.
tuut procureur des Konings te Hasselt,
en hij onder meer in deze hoedanigheid 3o VOORZIENING IN CASSATIE. op 4 oktober 1966 onder notitie 163/V/66
VORM. BURGERLIJKE ZAKEN. een brief heeft geschreven aan de verzeVOORZIENING VAN EEN COOPERATIEVE
keringsmaatschappij « Minerva o betrefVENNOOTSCHA:P.
VENNOOTSCHA:P,
fende de gebeurlijke verzekering van
BEHOORLIJK GEIDENTIFICEERD, VERTEDecamp en van Lisabeth, zodat het arrest
GENVVOORDIGD DOOR EEN ADVOCAAT
de in het Iniddel aangeduide wetsbepaling
BIJ HET HoF VAN CASSATIE, ZONDER
schendt en' derhalve nietig is :
DE TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN
BEHEER IN DE AKTE.
Over-wegende dat uit de stukken van
de rechtspleging blijkt dat de heer 4o VOORZIENING IN CASSATIE. Weyens, a lsdan substituut procm·eur des
VORM. BURGERLIJKE ZAKEN. Konings te Hasselt, in de tegen eiser voor
VOORZIENING VAN EEN HANDELSVENh et strafgerecht ingestelde vervolging is
NOOTSCHA:P. VENNOOTSCHAP, BEtussengekomen ;
HOORLIJK GEIDENTIFICEERD, VERTEDat, later benoemd tot raadsheer in h et
GENVVOORDIGD DOOR EEN ADVOCAAT
Hof van beroep te Luik, dezelfde magisBIJ HET HoF VAN CASSATIE, MET DE
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TUSSENKOi\'!ST VAN DE RA.AD VAN BEREER IN DE A.KTE.

5o

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZA.KEN. BESLISSING W AARBIJ EEN
EIS WORDT AFGEWEZEN ZONDER TE
ANTWOORDEN OP l\UDDELEN WAAROP
DE EIS IS GEGROND. BESLISSING
NIET MET REDENEN Oi\'!KLEED.

60

GERECHTSKOSTEN. BURGERLIJKE ZA.KEN.- PARTIJEN DIE ONDERSCHEIDENLIJK OMTRENT EEN GESCRILPUNT IN RET ONGELIJ K ZIJN GESTELD .
01\iSLAG VAN DE KOSTEN DOOR DE
FEITENRECRTER .

7o GERECHTSKOSTEN. -

BURGERLIJKE ZA.KEN. REDENEN VAN DE
VEROORDELING IN DE KOSTEN.
0 N DERSCREID.

go REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN . VEROORDELING IN DE KOS TEN.- 0NDERSORE ID.

go GERECHTSKOSTEN. -

BURGER- LIJKE ZA.KE N . CASSATIEGEDING . GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKREID
DOOR DE VERWEERDER TEGEN DE VOORZIENING OPGEWORPEN EN VERWORPEN.
MEMORIE VAN ANTWOORD.- KosTEN I N BEGINSEL TEN LASTE VAN DE
VERWEERDER IN DE
VOORZIENING,
ZELFS INDIEN DEZE WORDT VERWORPEN. BESLISSING VAN RE T HOF.

1o en 2° De akten van 1·echtspleging en met
name de voo1·ziening in cassatie van een
handelsvennootschap moeten op st1·a(je
van nietigheid de identiteit van de vennootschap opgeven en deze identiteit is
voldoende omsclw·even doo1· de opgave van
de benaming, het 1'echtslcamkte1' en de
maatschappelijlce zetel van de vennootschap ; de vennootschap t1·eedt evenwel
niet geldig op dan met de tttssenkomst
van haa1· bevoegde o1·ganen. (G.W.,
art. 702, 703 en 1042.)
(1) en (2) l\'[en raa dplege cass., 10 mei 1 969
cass., 1969, blz. 874), de noten 2 en 3,
blz. 876, en de conclusie van h et openbaar
ministerie v66r h et onderhavig a rrest.
(3) Cass., 13 april 1967 (A1'?', cass., 1967,
b lz. 983); vgl. in strafzaken, cass., 8 m aa.rt
1971 (ibid., 1971, blz. 65 1).
( 4) Men r aadplege cass., 17 oktober 1940
(Bull. en PAsni., 1940, I, 260) en noot 1;
13 maart 1943 (ibid ., 1943, I, 14) ; Re1' ·
pmt. dr. belge, v 0 Tm·if civil, nr. 86 ; men
(A1'1·.

3° De advocaat bij het Hof van cassatie, die
voo1· dit H of een in de cassatievoo1·ziening
beho01·lijk geidenti(icee1·de handelsvennootschap VB1'tegenwoo1·digt en die in
deze akte enkel ve1·klaa1·t te handelen in
naam van de vennootschap, wo1·dt wettelijk onde1·steld van de bevoegde o1·ganen
van de vennootschap een 1·egelmatige
lastgeving te hebben ontvangen en moet
claa1·van niet doen blijlcen (1). (G.W.,
art. 47g, 702, 703 en 1042.)
4° De advocaat bij het Hof van cassatie die
voo1· dit Hof een in de cassatievoo?·ziening behoo1'lijlc geidenti(icee1·de •handelsvennootschap ve1·tegenwo01·digt, maa1· die
in deze akte ve1·lclaa1·t te handelen in
naam van cleze vennootschap die doo1·
zelce1·e van haa1· o1·ganen wordt ve1·tegenwoo1·digd, moet, in geval van betwisting,
doen blijlcen van de 1·egelmatigheid van
de hem gegeven lastgeving (2). (G.W.,
art. 47g, 702, 703 en 1042.)
5° Niet met 1·eclenen omlcleed is de beslissing
waa1·bij een eis tot tussenlcomst en v1·ijwa1·ing wo1·dt afgewezen, zonde1· te antwoo?·den op middelen waa1·op deze eis
is geg1·ond (3). (Grondwet, art. g7.)
6° liVannee1· de pm·t~ien o.nde1·scheidenlijk
omt1·ent enig geschilpunt in het ongelijlc
zijn gestelcl, lean de feitem·echte?' een deT
partijen in alle lcosten ve?'001'delen of het
bed1·ag e1·van ove1· hen omslaan (4).
(G.W., art. 1017, lid 1, gewijzigd bij
art. 15 van de wet van 24 jtn'li 1g70;
Grondwet, art. g7 ,)
7o en go De ve?'001'deling in de lcosten is een

1·echtsgevolg van de beslissing ove1· de
gmnd van het geschil en moet dus in
beginsel niet bijzonde1· met 1·edenen omkleed w01·den; nemen de pa1·tijen of een
van hen dienaangaande een conclttsie
clan is het evenwel cmde1·s (5). (G.W.,
art. 1017, lid 1, gewijzigcl bij art. 15
vari de wet van 24 juni 1g70 ; Grondwet, art. g7.) (Impliciete oplossing.)
go I n geval van ve1·we1'Ping van de g1·ond
raadplege ook het v ersla.g van d e Koninklij k
Commissaris voor de Gerechtelijke Hervorming
(Gedr. st. Senaat, 1963-1964, nr. 60, b lz. 233
en 234), het v erslag van de verenigde sen aatscommissies (Gedr. St. Senaat, 1964-1 965,
nr. 170, b lz. 156) en het verslag van de commissie voor Justitie bij d e Ka.mer van Volksvertegenwoordigers (Gedr. st., 1965-1966,
nr. 59-49, blz. 146).
(5) Vgl. cass., 4 m ei 1876 (Bull. en PASIC. ,
1876, I, 192) en noot 1.
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lcosten van cle mern01·ie vctn wede?'antwoO?·d, in beginsel, doo1· de ve1·weenle1·
wo1·den gedmgen ( 1) en wo1·den zij do01·
het Hof ten laste gelegcl van deze laatste.
(G.W., art. 1ll1, lid 4.)
(OOOPERATIEVE VENNOOTSOHAP « JANSSENS EN GILISSEN ll, T. HOSKENS, BORGERS, BLOl\'l.lVIE EN LUYTEN.)

Ee1·ste advocaat-gene1·aal Pa.ttl JJIIahattX
heeft ove1· de ontvanlcelijlcheid vctn de voo?'ziening in hoofclzaalc het volgende gezegcl :
V erweerder Hoskens-Borgers betwist
de ontvankelijkheid van de voorzieJJ.ing
omdat het verzoekschrift tot cassatie en
het exploot van betekening van dit verzoekschrift vermelden dat de eisende
vennootschap vertegenwoordigd wordt
door haar gevolmachtigde beheerders, de
heren August Janssens en Albert J ans sens, hoewel de vennootschap vier behee~.·ders telt en eiser es niet bewijst dat
voormelcle beheerders b evoegd waren om,
alleen en zonder de tussenkomst van de
andere twee beheerders, in naan1 van
eiseres in rechte op te treden.
Het verzoekschrift tot ca.ssatie en het
exploot va1.1 betekening ervan zijn opgemaakt ten name van de samenwerkencle
vennootschap « Janssens en Gilissen "•
met zetel te Bree, Kanaallaan, ll, vertegenwoordigd door haar gevolmachtigcle
beheerders, de heren August Janssens en
Albert Janssens, bijgestaan e1.1 vertegenwoordigcl door Mr. Paul Struye, advo caat bij het Hof van cassatie.
Verweercler Hoskens - Borgers legde
stukken over waaruit blijkt dat de eisencle

(1) Cass., 2 oktober 1969 (..11'1'. cass., 1970,
biz. 122).
(2) Cass., 10 december 1954 (Ve1·z. A.H.C.,
1955, 263, en Bttll. en PASIC., 1955, I, 359);
22 juni 1961 (Bull. en PASIC., 1961, I, 1168)
met conclusie van Procureur-generaal Hayoit
de Termicom·t, Rev. p1·at. societes, 1962,
p. 885.
(3) Cass., 8 januari 1940 (Bttll. en PAsrc.,
1940, I, 2) en noot getekend R.H. ; 15 oktober 1951 (Ve1·z. A.H.C., 1952, 73, en Bt,ll.
en PASIC., 1952, I, 77 met noot 4, p. 78);
14 juli 1955 (Ve1·z. A.H.C., 1955, 948, en Bt,ll.
en PASIC., 1955, I, 1256); 6 februari 1956
(Ve1·z. A.H.C., 1956, 450, en Bt,ll. en PAsrc.,
1956, I, 576); 20 november 1958 (Vm·z. A.H.C.,

vennootschap beheerd wordt door een
raad die ten minste twee leden telt en die
er in feite sinds 31 maart 1969 vier telt,
w .o. de heren August en Albert Janssens.
Eiseres heeft tot staving van haar
memorie van wederantwoorcl een uittreksel uit een beslissing van haar raad van
beheer overgelegd waaruit blijkt dat
sindsdien de heren August en Albert
Janssens als afgevaardigde beheerders
aangesteld werden, e1.1 derhalve alleen
moge11 handelen.
V66r de inwerkingtreding van het
Gerechtelijk vVetboek werd cloorgaans
aar1genome1.1 dat de handelsvennootschap
die in rechte optrad, in principe, in elke
akte van rechtspleging de identiteit van
de natuurlijke personen door wie zij
handelt moest aanduiden (2).
Er werd echter ook aangenomen . dat
deze aanduiding niet op straffe van nietigheid geboden was, wanneer de vennootschap handelde door bemiddeling
van een avoue en deze verklaarde de vennootschap te vertegenwoordigen, zonder
tussenkomst van beheerders, van zaakvoerders of van een ander orgaan van de
vennootschap (3).
Dit onderscheid vond zijn rechtvaardiging in de overweging dat de avou e,
ministerieel officier, geacht was, tot tegenbewijs op grond van ee1.1 regelmatige opch·acht te handelen indien hij enkel
wegens dit ambt optrad, doch dat hij de
regelmatigheid van de hem gegeven opdracht moest rechtvaardige11, inclien hij
handelde in uitvoering van een opdracht
van de organen van de vennootschap,
wat het geval was tell~ens als hij verklaarde op te treden in naam van een
vennootschap vertegenwoordigd door bepaalde organen.
Dezelfde regels werden toegepast wanneer een voorziening in cassatie ingesteld
was in naan1. van een handelsvennoot-

1959, p. 245 met noot 1, en Bull. en PAsrc.,
1959, I, 292 met noot 1, p. 293); VAN RYN
en VAN O~nmSLAGHE, Rev. C1'it. jU1'. belge,
1962, p. 373 en v lg ., nrs. 18 tot 22, en 1967,
p. 309, nr. 27. Raadpl. cass., 16 ma,;,rt 1961
(Bull. en PASIC., 1961, I, 779). Vgl. cass.,
8 september 1966 (Ve1·z. A.H.C. , 1967, 25, en
Bttll. en PAsrc., 1967, I, 24); 18 mei 1967
(Vc1'Z. A .H. C., 1967, 1118, en Bttll. en PAsrc.,
1967, I, 1083); 6 juni 1968 (Vm·z. A.H.C.,
1968, 1212, en Bttll. en PASIC., 1968, I, 1145);
19 december 1968 (Vm·z. A.H.C., 1969, 393,
en Bull. en PAsrc., 1969, I, 370) (gevallen
waarin de voorziening het optreden van
beheerders vermeldde).
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schap door bemiddeling van een advocaat
bij het Hof. Uw arrest van 10 mei 1969
in zake Empain en anderen (1) verklaarde
nog dat een. naamloze ve1mootschap geldig een cassatievoorziening instelt of een
m emorie van antwoord op een cassatievoorziening inclient door de enkele tussenkmnst van een advocaat bij het Hof van
cassatie, zonder dat in deze alden de
identiteit van de personen waaruit haar
raad van beheer is samengesteld behoeft
te worden vermeld, wanneer deze raad in
bedoelde alden niet tussenkomt.
De noot onderaan dit arrest (2) h erinnert eraan dat, v66r de inwerkingtreding
van het Gerechtelijk Wetboek, de naamloze vennootschap die door tussenkomst
van h aar raad van beheer in rechte optrad, in de. processtukken de identiteit
van de personen waaruit deze r aad was
sa1ne1>gesteld, moest vermelden, zelfs
wanneer zij vertegenwoordigd werd door
een advocaat bij het Hof van cassatie of
door een avoue.
Het blijkt derhalve buiten kijf te staan
dat, indien de huidige voorziening onder
de gelding v an het W etboek van burgerlijke rechtsvordering ingediend was, zij
niet ontvankelijk had moeten verklaard
worden, vermits het verzoekschrift tot
cassatie en de b etekening ervan aan de
verweerder s enkel de tussenkomst van
twee beheerders vennelden t erwijl de
raad van beheer van de eisende vennootschap er vier telt.
Zoals voormelde noot erop wijst h eeft
het Gerechtelijk W etboek die toestand
grondig gewijzigd.
Luidens artikel 703 van dit W etboek,
doen voortaan de rechtspersonen, en o.m.
de handelsvem>ootschapp en, van hun
identiteit voldoende blijken door in elke
akte v an r echtspleging hun benaming,
htu> rechtskarakter en hun maatschappelijke zetel op te geven.
Niet-aanduiding, in zulke a.kte, van de
identiteit van de natuurlijke p ersonen
door wie de vennootschap h andelt is d erhalve niet langer een oorzaak van nietigheid v a n die akten .
Uit dezelfde wetsbepaling blijkt echter
dat rechtspersonen slechts « door tussenkomst van hun bevoegde organen » in
rechte optreden.
Het Gerechtelijk Wetboek houdt niets

(1) Verz. A.H.C., 1969, 874 en noten 2
en 3, p . 876; Bull. en PASIC., 1969, I, 810,
en noten 2 en 3, p. 812.
(2) Vm·z. A .H.G., p. 876, en Bull. en PAsrc.,
I, 812.

in t .a .v . de regels welke dit optreden beheersen en degene aan wie een akte van
rechtspleging wordt betekend t en verzoeke van een rechtspersoon, en meer
bepaald van een handelsvennootschap,
mag steeds de geldigheid van de bevoegdheden van de natum·lijke personen doo.r
wie de vennootschap heeft gehandeld betwisten. In dergelijk geval rust het op de
vennootschap te bewijzen dat zij regelmatig vertegenwoordigd was.
Om de controle van de partij tegen
wie zodanige akte van r echtspleging
wordt ingeroepen te vergemakkelijken,
bepaalt lid 3 van het b esproken a.r tikel
dat deze partij het recht heeft « om in
elke stand van h et geding te eiE>en dat de
rechtspersoon h aar de identiteit m eedeelt
van de natuurlijke p ersonen die zijn
organen zijn ». Lid 4 bepaalt verder dat
« het vonnis over de zaak kan worden uitgesteld zola1>g aan deze vordering niet is
voldaan ».
D eze laatste bepa.ling even als de woorden « in elke stand van het geding » beogen meer bepaald de toestand v66r de
rechter over d e grond, en dienen in verband te worden gebracht met de bepalingen van artikel1093 van het Gerechtelijk
W etboek die de termijnen tot het neerleggen van d e m emorie van antwoord
voor het Hof r egelen .
Luidens het verslag van de Koninklijk
Commissaris voor de gerechtelijke h ervonning (3) "hoedt artikel 703 zich voor
verwarring tussen de regel van burgerlijke
rechtspleging en cle regel betreffende de
grond van de zaak » en het is « op deze
laatste dat men moet voortgaan om te
bepalen wie er voor een r echtspersoon
m ag optreden ».
Voormeld verslag verklaart verder :
« Artikel 703 van h et ontworpen· Wetboek
geeft eerst de regel wat de g1'0nd bet1·ejt,
overeenkomstig de principes zowel van
het h a ndelsrecht als van het administratief recht, volgens welke de rechtspersonen in rechte optreden door htm organen ;
het stelt dam·na duidelijk clat, ten opzichte
van de 1·echtspleging, cle identiteit van de
vennootschap volcloende is aangegeven
door de opgave van de naam. van de
rechtspersoon, zijn juridische aard en
m.aatschappelijke zetel (4). Het is dus
niet nodig dat in de alden van rechtspleging de identiteit wordt opgegeven van de

(3) Gedr. St. Senaat, 1963-1964, nr. 60,
p . 177 en noten 67 en 68.
.
(4) De Koninklijk Commissaris bedoelt hier
meer bepaa ld de handelsvennootscha ppen.
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de rechtspersoon zijn. Aan het beginsel
dat de rechtspersonen enkel door tussenkomst van htm bevoegde organen kun~1.en
optreden wordt niets gewijzigd. Ret is zo,
in voorkomend geval, aan een partij toegelaten te verklaren dat de beslissi~1.g in
werkelijkheid niet is genomen of goedgekeurd door de organen van de vennootscl;lap en dat zij dus niet werkelijk van
deze uitgaat ».
Door " de beslissing » wordt vermoedelijk bedoeld de beslissing om de betwiste
akte van rechtspleging te maken.
Ret verslag van de Koninklijke Commissaris voegt er aan toe dat, in dit laatste geval, « de bewijslast rust .. . op de
partij die de1·gelijke opwerping maakt >>
en dat die partij « er geen genoegen kan
mee nemen te laten gelden dat. het haar
niet mogelijk is de regelmatigheid na te
gaan van de akte die uitgaat van de
rechtspersoon », vermits « artikel 848 >>
van het Gerechtelijk W etboek - luidens
hetwelk iedere gedingvoerende partij de
1'echte1· kan verzoeken een procedurehandeling die verricht is uit naam van een
persoon ongedaan te verklaren, tenzij
deze laatste ze tijdig goedkeurt of bevestigt - « hier kan worden toegepast >>.
Deze overwegi~1.gen, die het bijzonder
geval bedoeleu waarin het bestaau van de
beslissi~1g betwist wordt en niet haar
geldigheid, beogeu klaarblijkelijk het geval waarin deze betwisting· geschiedt voor
" de rechter », d.i. voor de feitenrechter,
en schijnen niet toepasselijk voor het
Rof van cassatie.
R et verslag voegt er verder aan toe dat
« in het belang van een gewettigde informatie, de partij die de bedoelde betwisting opwerpt in iedere stand van het
geding (l) kan eisen dat de rechtspersoon
haar als inlichting de identiteit opgeeft
van de natuurlijke personeu die zijn
organen zijn » en dat « de vennootsch\1-P
overigens, indien zij dit wenst, dergelijke
vraag kan voorkomen door die inlichtingen in de akte van rechtspleging te vermelden >>.
R et verslag van de verenigde commissies van de Senaat (2) beperkt zich erbij
te verklaren, dat « krachtens artikel 703
van het ontwerp de rechtspersonen in de
akteu van rechtspleging niet meer hoeven
d e namen op te geven van de natuurlijke
personen die htm organen zijn >> en dat

« deze eis, die thans nog bestaat, nutteloze.
verwikkelingen en nietigheden veroorzaakt omwille vao een te ver cloorgedreven formalisme >>. Ret bevat geen enkel
commentaar van de bepalingen van dit
artikel betreffende het gelclig optreden in
rechte van de rechtspersoon.
Ret verslag van de Commissie van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers vermeldt enkel dat het besproken artikel
<< aangenomen >> werd.
Krachtens artikel l 042 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de besproken regels,
die meer bepaald het geding betreffen,
toepasselijk op de rechtsmiddelen, en
derhalve op de voorzienil1g ill cassatie,
voor zover andere bepalingen van dit
Wetboek er niet van afwijken.
Die regels dienen in verband te worden
gebracht met de bepalil1gen van dit Wetboek betreffende het optreden van de
advocaten bij h et Rof van cassatie voor
het Rof, en meer bepaald met de bepalll1.g
van artikel 479 lnidens welke « in aile
zaken die aan het Rof worden onderworpen, de advocaat bij het Rof van cassatie
de partij op geldige wijze vertegenwoordigt zonder dat hij van enige volmacht
moet doen blijken >> .
D eze regel blijft geldig, zoals hij steeds
gei'nterpreteerd werd, d.i. in zover de
advocaat bij het Rof enkel in zijn hoedanigheid van ministerieel offi.cier optreedt,
zoncler rechtstreeks of onrechtstreeks op
een bijzondere opclracht te stennen.
Ret Rof heeft steeds geoordeeld dat
de advocaat bij het Rof die voor een
handelsvennootschap, vertegenwoordigd
door beheerders of zaakvoerders, optreedt, op dergelijke opdracht steunt en,
bij voorkomend geval, van de geldigheid
van die opdracht moet doen blijken.
Deze regel blijft toepasselijk onder de
gelding van het Gerechtelijk Wetboek.
Ret rustte derhalve op de advocaat
van de eisende vennootschap, ten gevolge
van de door verweerder Roskens-Borgers
opgeworpen betwistmg, te bewijzen dat
de beheerders August en Albert Janssens
in naam van de ve1mootschap aileen
mochten handelen.
Dit bewijs werd geleverd door d e overlegging van de beslissing van de raad
van beheer die hun volmacht heeft toegekend.
De gTond van niet-ontvankelijkheid
kan dm·halve, mijns inziens, niet slagen.
ARREST.

(1) Zie blz. 199, 2• kol., 3• alinea.
(2) Gedr. St. Senaat, 1964-1965, nr. 170,
blz. 122.

RET ROF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 juni 1970 in hoger beroep
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aanleg te Turnhout ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, tegen de voorziening opgeworpe~1.
door verweerder Hoskens-Borgers en biernit afgeleid dat het cassatieverzoekschrift
en het exploot van betekening vermelden
dat de eisende vennootschap vertegenwoordigd is door haar gevolmachtigde
beheerders, de here~1. August Janssens en
Albert Janssens,
te1·wijl eiseres niet bewezen heeft dat
voornoemde personen bevoegd waren om,
aileen en zonder de tussenkomst v an de
andere beheerders, in naam van eiseres
rechtsvorderingen in te stellen of eiseres
te vertegenwoordigen :
Overwegende dat het verzoekschrift tot
cassatie en het exploot van betekening
ervan aan de verweerders opgemaakt zijn
ten name van de samenwerkende vennootschap Janssens en Gilissen, m et zetel
te Bree, Kanaallaan, ll, vertegenwoordigd door haar gevolmachtigde beheer ders, de heren August Janssens en Albert
Janssens, en bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. Paul Struye, advocaat bij
het Hof van cassatie ;
Overwegende dat, luachtens de artikelen 702, 703 en 1042 van h et Gerechtelijk
Wetboek, zo de akten van rechtspleging,
en m et name de voorziening in cassatie,
op straffe van niet igheid de identiteit van
de verzoeker Ihoeten opgeven, en zo de
identiteit van de rechtspersonen daarin
voldoende is omschreven door de opgave
van hem bena ming, hun rechtskarakter
en hun maatschappelijke zetel, die personen slechts geldig in r echte optreden door
tussenkomst van hun bevoegde organen ;
Overwegende dat de advocaat bij h et
Hof van cassatie, die voor dit Hof een
handelsvennootschap vertegenwoordigt,
wettelijk geacht wordt van de bevoegde
organen van deze ve1mootschap een
regelmatige lastgeving te hebben ontvangen, wanneer hij enk el verklaart te handelen in naam van de behoorlijk gei'clentificeerde vennootschap; dat hij echter, in
geval van betwisting, moet doen blijken
van de r egelmatigheid van de hem gegeven last, wanneer hij v erklaart op te
treden in naam van de vennootschap,
vertegenwoordigd door zekere van haar
organen;
Overwegende dat, blijkens het bij de
memorie van wederantwoord gevoegde
uittreksel uit de beraadslaging van de beheerraad van de eisende vennootschap,
deze raad de macht om in naam van de
vennootschap te handelen aan de beheer-

ders August Janssens en Albert Janssens
heeft gedelegeerd ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan slagen ;
Over het vierde middel , afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
doo1·dat het bestreden vonnis eiseres
afwijst van haar tegen de tweede en derde
verweerders ingeleide vordering tot tussenkomst en vrijwaring, en deze beslissing
enkel en alleen staaft op de overweging
dat uit de overeenkomst tussen partijen
van 10 oktober 1967, bekrachtigd door
notariele akte van 27 oktober 1967, bleek
dat de tweede en derde verweerders zich
bij deze akten niet verbonden hadden
eiseres te vrijwaren voor de kwestieuze
bedragen,
tenvijl eiseres in haar conclu.sie haar
vordering tot tussenkomst en vrijwaring
staafde, niet alleen op de verbintenissen
door de tweede en derde verweerders aangegaan bij de overeenkomst van 10 en
27 oktober 1967, doch ook op artikel 6
van de onderverhuringsovereenkomst van
15 december 1965, tussen eiseres en de
tweede en derde verweerders gesloten,
waarbij bepaald werd dat de onderhuurders (zijnde de tweede en derde verweerders) tegenover eiseres gehouden zijn
voor de goede a.f ioop van de huurovereenkomst, evenals op artikel 3 van de exploitatieovereenkmnst van 15 december 1965,
waarbij voorzien werd dat « de onderhuurders als goede huisvaders de exploitatie zullen verzorgen en niets zulle~1
ondernemen dat in het nadeel zou komen
van de exploitatie en aldus rechtstreeks
of onrechtstreeks van eiseres »,
terwijl eiseres in haar conclusie daaruit
afieidde dat bij de verbrekingsovereenkomst van 10 oktober 1967, bekrachtigd
bij ~1otariele akte van 27 oktober 1967,
de tweede en derde verweerders niet met
retroactieve werking zijn ontslagen van
hem contractuele aansprakelijkheid, gezien de verbrekingsovereenkomst dienaangaande niets voorziet ;
t erwijl eiseres ook in haar conclusie
staande hield dat de tweede en derde verweerders een fout begingen bij hun verzoek om de htnwovereenkomst te verbreken en dat eiseres, na dit verzoek en
ingevolge de houding van de tweede en
derde verweerders, « zelf opzegging diende
te geven aan eerste verweerder die ze voor
alle gevolgen hiervan aansprak '' ;
terwijl het vonnis deze verschillende
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middelen niet beantwoordt, zodat zijn
beslissing nopens de vordering tot tussenkomst en vrijwaring niet wettelijk gemotiveerd is naa r luid van artikel 97 van de
Grondwet:
Overwegende. dat het vonnis de conclusie van eiseres onbeantwoord laat in
zover zij haar vordering tot tussenkomst
en vrijwaring steunde op de onderhum·overeenkomst van 15 december 1965, op
d e exploitatieovereenkomst van dezelfde
datum alsmede op de fout door de tweede
en derde verweerders begaan bij hun
verzoek mn de huurovereenkmnst te verbreken;
D at het middel gegrond is ;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1017 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doo?·dat het bestreden vonnis eiseres
veroordeelt tot de betaling van a l de
gerechtelijke kosten. zowel in. eerste als
in tweede aanleg, hoewel het eerste verweerder afwijst van zijn vordering tot
verbreking van de huurovereenkomst en
tot sch adevergoeding wegens die verbreking;
te1·w~jl, ee1·ste ondenleel, luidens artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek,
de kosten in verband met deze vordering
ten laste moeten blijven van eerste verweerder;
tweede onde1·deel, minstens het vonnis
de conclusie van eiseres niet beantwoordt,
waar zij expliciet aan de rechtbank vroeg
« de kosten van de eis tot huurverbreking
en schadevergoeding wegens die verbreking ten laste te leggen van HoskensBorgers, gezien deze eis door de eerste
rechter als ongegrond werd afgewezen » :
Overwegende dat wanneer, zoals ten
deze, de partijen onderscheidenlijk omtrent enig geschilptmt in het ongelijk zijn
gesteld, de feitenrechter een van die partijen in alle koste~l mag veroordelen;
Overwegende evenwel dat h et vonnis
de in het middel bedoelde conclusie niet
uitdrukkelijk beantwoordt ;
Dat het die conclusie evenmin impliciet beantwoordt, vennits de veroordeling van eiseres in alle kosten niet het
noodzakelijk gevolg is, bij toepassing van
artikel 1017, lid 1, van het Gerechtelijk
W etboek, van zijn beslissing over de
grond van de zaak;
Dat het vonnis in dit verband niet
regelmatig met redenen is omkleed ;

D at het tweede onderdeel van het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zover het eiseres in alle
kosten veroordeelt, en in zover het uitspraak doet op de vordering tot tussenkomst en vrijwaring in de mate dat deze
vordering stetmde op andere gronden dan
de overeenkomst van 10 oktober 1967;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat melding van dit arrest zal
gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt
de kosten aan, opdat hierover door de
feitenrechter worde beslist, behalve de
kosten van de me1norie van wederantwoord, die ten laste van verweerder Hoskens-Borgers worden gelegd; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Rechtbank
van eerste aanleg te Antwerpen, zitting
houdendA in hoger beroep.
22 oktober 1971.- 1° kamer.- Voo?·zitte?·, de H. de Vreese, raadsheer waarnemencl voor zitter.- Ve1·slaggeve?·, Ridder de Schaetzen. - Gelijkltddende conclttsie, de H. Paul Mahaux, eerste advocaat-gen eraal. - Pleite1·s, de HH. Struye,
Philips en van Heeke.

2e KAMER. -

25 oktober 1971.

1o V ALSHEID EN GEBRUIK VAN

vALSE STUKKEN. - v ALSHEID IN
GESCHRIFTEN.- GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN. - GEBRUIK DOOR IEMAND
.ANDERS DAN DE VERVALSER. - GEBRUIK DAT DOOR DE VERVALSER IS
GEWILD OF VOORZIEN. - STRAFRECH·
TELIJKE
.AANSPRAKELIJKHEID
VAN
LAATSTGENOEMDE.
2° V ALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN.- VALSHEID IN
GESCHRIFTEN.- GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN. TIJDSTIP WAAROP DAT
GEBRUIK EEN EINDE NEEMT.
3° VERJARING. STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - VERSCHILLENDE
llii:ISDRIJVEN DIE DE UITVOERING ZIJN
VAN EEN ENKEL STRAFBAAR OPZET. VERJARING DIE SLECHTS BEGINT TE
LOPEN VA,NAF HET LA.ATSTE STRAFBA.AR
FEIT.

203
40

\TERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. VEROORDELING.
MISDRIJF GEPLEEGD TUSSEN TWEE
DATA, ZONDER NADERE PRECISERING.
0NlliOGELIJKHEID VOOR RET HOF
NA TE GAAN OF DE STRAFVORDERING
AL DAN NIET VERJAARD WAS. CASBATIE MET VERWIJZING.

50 VERJARING. -

STRAFZAKEN. STRAFVORDERING.
HANDELING
WAARDOOR DE VERJARING WORDT GESTUIT.- KANTTEKENING WAARBIJ DE
PROCUREUR DES KONINGS DE AFLEVE RING VORDERT VAN DE STAAT VAN
INLICHTINGEN OMTRENT DE VERDACHTE. 0NDERZOEKSDAAD WAARDOOR
DE VERJARING WORDT GESTUIT.

1 o De dadm· van een valsheid in gesclwiften

is st?'af?'echtelijlc aanspmlcelijlc voo1· een
gebntilc van dit vals stttlc dat de doo1· hem
voo1·ziene en gewilde voo1·tzetting is van
de valsheid, zelfs indien dit gebntilc gemaalct weTd doo1· een dm·cle die gehandeld
heeft zonde1' ve1·standhoucling met de
ve1·valse1· of zonde1· te weten dat het
gesch?'ift vals was ( 1).
2° H et gebntilc van valse stttlclcen dutwt
voo1·t, zelfs zonde1· een niettw feit van de
dade?' van de valsheicl en zoncle1· he1·haalde
tussenlcomst van zijnentwege, zolang het
doo1· hem beoogde doel niet vollcomen
be1·eilct is en zolang de hem ve1·weten
beginhandeling ve1·de1' in zijn vooTdeel
het nttttig gevolg heeft, dat hij e1·van
ve1·wachtte (2). (S.\V., art . 193, 196 en
197.)
3o TFannee?' veTschillende miscl?·ijven de
uitvoe1·ing van eenzelfde stmfbaa?' opzet
zijn en aldus slechts een misd?·ijf opleve1'en, begint de ve1ja1·ing van de stntjvo1·de1·ing ten aanzien van de gezamenlijlce
feiten slechts te lopen vanaf het laatste
stmfbaa?' feit (3), namelijlc vanaf het
gebntilc van een vals stulc waa1·van de
ve1·valsing een van deze misd1·ijven ttitmaalct, wellc gebnti lc de doo1· de ve1·valser
voo1·ziene en gewilde voo1·tzetting van die
valsheid is, zelfs indien dit gebntilc
gemaalct we1·d doo1· een de1·de die gehandeld heeft zonde1· ve1·standhouding met de
ve1'valse1· of zonde1· te weten dat het
(1) Cass., 28 oktober 1963 (Bttll. en PAsrc.,
1964, I, 213).
(2) Cass., 28 juni 1971 (An·. cass., 1971,
biz. 1105) .
(3) Cass., 7 november 1966 (A•·•·· cass., 1967,
biz. 317).

gescMift vals was. (S.W., art. 193, 196
en 197.)
4° TFannee1· de best1·eden beslissing de
belclaagde zonde1· naden precise1·ing
ve1·oo1'deelt wegens feiten, die tttssen
twee bepaalde data zijn gepleegd, en uit
de pmcesstttlclcen niet blijlct dat e1· een
daad we1·d vmTicht wam·doo1· de vmjm·ing
van de stmfv01·de1·ing wm·d gestuit of
clat cleze ve1ja1·ing gescho1·st we1·cl binnen
de wettelijlce ve?ja1·ingste1·mijn, be1·elcend
vanaf de dag na de ee1·ste in de beslissing
opgegeven datttm, lean het H of niet nagaan of de st1·afv01·de1·ing al clan niet
ve1jaa1'cl was en bijgevolg vemietigt het
H of de ve1·oonlelende beslissing met ve1'wijzing (4). (Grondwet, art. 97; wet
van 17 april 1878, art. 22 en 23.)
5° De lcanttelcening toaa1·bij de p1·ocu1'ew·
des Konings van de gemeenteove1·heicl de
afleve?·ing vo1·de1't van de staat van inlichtingen omt1·ent de ve1·dachte, leve1·t een
onde1·zoelcsdaad op wam·cloo1· de ve1ja1·ing
van de stmfvo1·de1·ing w01·dt gestuit (5).
(Wet van 17 april 1878, art. 22.)
(BAQUET A. EN CH. EN GENIE. )
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
a.rrest, op 23 februari 1971 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
I. Wat de voorziening van Albert
Baquet betreft :

Over het middel afgeleid nit de sch ending van de artikelen 21 (wet van 30 mei
1961, artikel 1) van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van strafvordering, 196 en
197 van het Strafwetboek, 533, 573, 574,
575 en 577 van het Wetboek van lwophandel, 1319, 1320 en 1322 van h et Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doo1·clat, om de eiser Albert Baquet te
veroordelen wegens bedrieglijke bankbrenk, eenvoudige bankbreuk, valsheid
en gebruik van valse stukken, en de eiser
Christian Baquet wegens bedrieglijke
bankbreuk en eenvoudige bankbreuk,
voor feiten die volgens de telastleggingen

(4) Cass., 25 mei 1970 (A•·•·· cass., 1970,
biz. 897).
(5) Men raadpiege cass., 6 april 1970 (A1'1'.
cass., 1970, biz. 708 ).
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tussen 1 januari 1952 en 23 juli 1965
gepleegd zijn, het arrest, met betrekking
tot de verjaring, beslist dat de aan de
beklaagden verweten misdrijven, in de
onderstelling dat zij bewezen zijn, door
samenhang onderling verbonden zouden
zijn, dat de curator van het faillissement
van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Etablissements
Baquet rekening en verantwoording heeft
gedaan op 22 juli 1965, dat zulks is gebenrd op basis van de van valsheid
betichte geschriften en dat aldus te dezer
gelegenheid en op deze datum de eiser
Albert Baquet hiervan nog gebruik heeft
gemaakt,
te1·wijl noch nit het proces-verbaal van
rekening en verantwoording, noch nit de
r ekening zelf blijkt dat de eiser Albert
Baquet tijdens de vergadering van de
schuldeisers enig gebruik heeft gemaakt
van de van valsheid betichte geschriften,
vermits het proces-verbaal slechts verm eldt dat " de curator de eindrekening
heeft overgelegd, die tot geen enkele aanmerking aanleiclll>g heeft gegeven ,, en de
overgelegde rekening, die opgemaakt
werd door de curator en niet door de eiser
Albert Baquet, geen enkele melding
maakt van voornoemde valse gescln·iften
of van het gebruik dat hiervan zou zijn
gemaakt:
Overwegende dat, om te beslissen dat
de verjaring van de strafvordering met
betrekking tot de misdrijven ten laste
gelegd van de dri.e beklaagden en dus
met name van de eiser Baquet Albert pas
vanaf 22 juli 1965 is beginnen te lopen,
bet bestreden arrest overweegt " dat h et
doen van rekening en verantwoording
bij de vereffening van het faillissement
heeft plaatsgehad op 22 juli 1965 en dat
het is gebe1.U'd op basis, onder meer, van
de van valsheid betichte geschriften ; dat
aldus te dezer gelegenheid en op deze
datum de eiser Albert Baquet nog gebruik
heeft gemaakt van de genoemde gescln·iften " ;
Overwegende dat het arrest hierdoor
geenszins erop wijst dat het proces-verbaal van rekening en verantwoording
vaststelt dat Albert Baquet van dergelijke stukken gebruik heeft gemaakt,
maar dat het dat gebruik afleidt nit zijn
eerste vaststelling betreffende het doen
van rekening en verantwoording van de
curator;
Overwegende dat, op grond van de
stul;:ken van het dossier, het arrest in
feite en derhalve op soevereine wijze heeft
kunnen beslissen, zonder in strijd te
komen m et de bewoordingen van het

proces-verbaal van rekeni:ng en verantwoording noch met de rekening zelf, dat
de van valsheid betichte stukken als
basis hebben gediend van genoemde rekening en verantwoording ;
Overwegende dat het arrest aldus vaststelt, zonder de bewijskracht van de
alden te miske1men, dat een derde, de
cm·ator, die gehandeld heeft zonder bekend te zijn met de vervalsingen, gebruik
heeft gemaakt van de stul;:ken die vervalst werden door beklaagden, met name
door Albert Baquet en Genie, en aldus
aan genoemde vervalsingen, zonder verzet van laatstgenoemden, de onrechtmatige gevolgen heeft verleend, die dezen
ervan verwachtten ;
Dat, met betrekking tot die beklaagde,
het arrest dus wettelijk heeft beslist dat
de termijn van verjaring van de strafvordering pas vanaf 22 juli 1965 is beginnell te lopen voor de misdrijven van valsh eid waarvan de gevolgen aldus hadden
voortgeduurd tot die datum zowel als
voor de andere misdrijven, die samen met
de eerstgenoemde de uitvoering waren
van een zelfde strafbaar bpzet ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvor1uen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. ·wat de voorziening van Christian
Baquet betreft :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 575, 2°,
577, 2°, van het Wetboek van koophandel, 196, 197, 489, 490 van het Strafwetboek, 21, 23 en 28 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het W etboek van strafvordering :
Overwegende dat h et arrest eiser veroordeelt enkel en allee~> wegens bedrieglijke bankbreuk, om een gedeelte van de
activa van de failliet verklaarde vennootschap " de personenvem>ootschap met
beperkte aansprakelijkl>eid Etablissements Baquet ,, waarvan hij een ve1moot
was, te hebben· verduisterd of v erborgen,
en wegens eenvoudige bankbreuk, om een
verdichte schuldvordering bij het faillissement bedrieglijk te hebben ingediend
en bevestigd ;
Overwegende dat enerzijds volgens de
bewoordingen van de telastleggingen de
tegen eiser aangevoerde feiten gepleegd
zijn " tussen 1 januari 1952 en 23 juli
1965 "; dat het arrest de datmu niet vermeldt, waarop die feiten zijn gepleegd ;
Dat anderzijds uit de omstandigheid
aileen dat op 22 juli 1965 gebruik is
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andere beklaagden die terzelfdertijd als
eiser zijn vervolgd, niet kan worden afgeleid dat de verjaring van de strafvordering ingesteld wegens de misdrijven van
bankbreuk die ten laste van laatstgenoemde zijn aangevoerd, pas vanaf de
genoemde datum is beginnen te lopen ;
Overwegende dat aan de hand van geen
enkele andere vaststelling van het arrest
of van geen enkel stuk van de procedure
het Hof kan uitmaken op welke datum,
<< tussen 1 januari 1952 en 23 juli 1965 »,
de genoemde misdrijven zijn gepleegd en
dus of, bij gebreke van schorsing v an de
verjaring, de akte van 18 juli 1968 de verjaring van de tegen eiser bewezen geachte
misdrijven heeft kunnen stuiten ;
III. W at de voorziening van Albert
Genie betreft :
Over het eerste middel, hieruit afgeleid
dat het arrest t en onrechte beslist dat
de kantbeschiklcing van het parket van
Nijvel van 18 juli 1968 waarin de staat
van inlichtingen omtrent een van de vervolgde beldaagden wordt gevraagd, een
d aacl oplevert waardoor d e verjaring van
de strafvordering wordt gestuit :
Overwegende dat de kanttekening
waarbij d e d aartoe bevoegde rechterlijke
overheid de afievering v an de staat van
inlichtingen omtrent een verdachte vordert, ertoe strekt de zaak in staat te
stellen en als dusdanig een daad van
onderzoek vormt waardoor de verjaring
van de strafvorclering wordt gestuit ;
D at het middel naar recht faalt ;
Over h et tweede micldel, hieruit afgeleid dat het arrest eiser als mededader
veroordeelt wegens valsheid, gebruik va.n
valse stu.kken en bedrieglijke bankbreul,,
tenvijl de laatste prestaties van eiser in
dienst van de personenvennootschap met
b eperkte aansprakelijkheid Baquet opldimmen tot het einde van 1963, eiser
geenszins h eeft deelgenomen aan h et doen
van r ekening en verantwoording bij de
v ereffening van h et faillissement van
genoemde vennootschap, clat h eeft plaatsgehacl op 22 juli 1965, zodat de kantbeschikking van het parket van Nijvel, die
is vermeld in h et eerste middel, de verjaring van de strafvordering ingestelcl tegen
eiser wegens va.lsheid en gebruik van
valse stukken niet h eeft kunnen stuiten,
en terwijl in ell'e onderstelling de uit dien
hoofde en wegens bedrieglijke bankbreuk
ingestelde stra.fvordering vervallen was
uiterlijk op 14 m ei 1970, dit is na verloop

van zes jaren te rekenen vanaf 15 mei
1964, op welke datum het vonnis waarbij
de « Etablissements Baquet » failliet zijn
verklaard, is uitgesproken :
Overwegende dat, mn eiser tot een
enkele straf te veroordelen wegens valsheid, gebruik van valse stukken en bedrieglijke bankbreuk, het arrest vaststelt
dat al die misdrijven gepleegQ. zijn ter ·
uitvoering van een zelfde strafbaar opzet ;
D at het arrest aldus vaststelt d a t zij
een enkel strafbaar feit oplever en ;
Overwegende dat, zoals reeds blijkt uit
het antwoord op het middel voorgedragen
door de eiser Albert Baquet, het arrest
vaststelt dat op 22 juli 1965 gebruik is
gemaakt van de door Genie vervalste
stukken;
Overwegende dat het arrest derhalve
wettelijk beslist dat de termijn van de
verjaring van de strafvordering p as vanaf
22 juli 1965 is b eginnen te lopen zowel
voor i:ie misdrijven van valsheid die ten
laste gelegd zijn van de beklaagde en
waarvan de gevolgen aldus h adden voortgeduurd tot die datum als voor de andere
misdrijven die samen met de eerstgenoemde slechts de uitvoering waren van
een zelfde strafbaar opzet ;
Dat het middel derhalve niet k an word en aangenomen;
Over het dercle middel, hieruit afgeleid
dat het arrest eiser veroordeelt wegens
bedrieglijke b ankbreuk, terwijl de eerste
rechter eiser van die telastlegging had
vrijgesproken, het openbaar ministerie in
hager beroep niet tot verandering van die
beschikking van het vom1is h eeft geconcludeerd, zodat eiser geacht h eeft dat hij
zich omtrent genoemde telastlegging niet
m eer hoefde te v erdedigen en door hem
uit dien hoofcle en onder die omstandigh eden te veroorclelen, het arrest de rechten van de verdediging heeft geschonden :
Overwegende dat, met uitzondering
van h et feit d at de eerste rechter eiser
vrijgesproken h eeft van de ten laste gelegde bedrieglijke bankbreuk, de feitelijke
beweringen die t en grondslag liggen aan
h et middel geen steun vinden in de '-rermeldingen van het arrest of in de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan ;
Dat het micldel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en d at de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die reden en, zonder acht te slaan
op het middel dat tegengeworpen werd
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tot staving van de · voorziening van de
eiser Christian Baquet en dat geen cassatie zonder verwijzing met zich zou kunnen
brengen, vernietigt bet bestreden arrest,
in zover bet uitspraak doet ten opzichte
van die eiser op de telastleggingen I, A,
3, 4 en III en hem dientengevolge veroordeelt tot een straf, in kosten tegenover de
openbare partij, lijfsdwang tegen hem
uitspreekt · om de genoemde kosten te
verhalen, en inzover het, 1net betrekking
tot dezelfde eiser, de bekendmaking beveelt, zoals voorgesclweven bij artikel 583
van het W etboek van koophandel alsmede de terugkeer in de massa van
de schuldeisers van een bedrag van
258.534 frank; v erwerpt de voorzieningen voor het overige ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt de eisers Albert
Baquet en Albert Genie in de kosten van
hm~ voorziening ; laat de .overige kosten
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
25 oktober 1971.- 2e kamer.- Voo?'zitte'l', de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slctggeve1·, de
H. Capelle. Gelijlcltticlencle conchtsie,
de H. Dmnon, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Fally.

2e KAlVillR. -

25 oktober 1971.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK NIETIG 'WEGENS HET ONREGELMATIG VERHOOR VAN
EEN GETUIGE. HoF VAN BEROEP
STEUNT OP DE VERKLARINGEN VAN
DEZE GETUIGE, DIE HET R.EGELlV[ATIG
HEEFT GEHOOR.D. - NIETIGHEID VAN
HET VONNIS ZONDER INVLOED OP DE
WETTELIJKHEID VAl'f DE BESLISSING IN
HOGER BEROEP.

CONCLUSIE. LOUTER. HYPOTHETISCHE BEWERING, WAARV:A.N DE CONCLUSIENEMER, NAAR EIGEN ER.KENTENIS,
HET BEWIJS NIET KAN LEVER.EN. GEEN VERPLICHTING VOOR DE R.ECHTER
ER.OP TE ANTWOORDEN.
3D REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.CONCLUSIE WAARIN EEN BEWIJSGR.OND
WOR.DT BETWIST. RECHTER DIE
UITDRUKKELIJK VASTSTELT DAT HIJ
ZIJN BESLISSING OP EEN ANDER BEWIJS
STEUNT. - IlV[PLICIET ANTWOORD. BEGR.IP.
1° De gelcligheicl vcm de beslissing van het
hof vcm be1'0ep wonlt niet aangetast doo1·
de nietigheicl van het be1'0epen vonnis
we gens het ve1'1woT van een getttige zonde1·
eecl, wannee1· dezelfde getttige wee1·, mact1'
mule1· eed, is gehoonl cloo1· de 1·echte1' in
hoge1· be1·oe1J en deze alleen stetmt op de
aldus voo1· hem ctjgelegcle ve1·lcla1'ingen (1) .

2° De 1·echte1' is niet ve1plicht te antwoonlen
op een lottte1· hypothetische bewe1·ing van
cle conclttsie, wctaTvan cle conclusieneme1',
naa1· eigen e1·lcentenis, het bewijs niet lean
leve1·en (2). (Grondwet, art. 97.)
3D Doo1· ttitdntlclcelijlc e1'0p te wijzen dat de

jeiten vcm de telastlegging gegToncl zijn
ctan de hand van het v661· hem gedane
oncle1·zoelc en met name van de veTlclct1"ing
cloo1· een getttige te1· te·r echtzitting afgelegd, stelt cle 1·echte1' impliciet, doch nooclzalcelijlc vctst dctt, ongeacht de vm·ancle1'ingen, die mogen voo1·gelcomen zijn in de
ve1·lclct1'ingen van laatstgenoemcle tijdens
het vooT be1·eidencl ondeTzoelc en die dam·
de belclactgde bij conclttsie wenlen aangevoe1'Cl om aan clit getuigenis ellce
waa1'Cle te ontzeggen, hij tot zijn ove?'tttiging alleen is gelcomen op ff1'ond van het
'Uoor hem ojgeleade petuigenis; zodoende
antwoo1·clt hij op deze conclttsie (3).
(Grondwet, art. 97.)
(LAl\'rBELIN EN CARPENTIER..)
ARR.EST (ve1·taling) .

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STR.AFZAKEN. (1) Men raadplege cass., 2 februari 1970,
twee arresten (A1·1·. cass., 1970, blz. 498),
19 a pril1971 (ibid., 1971, blz. 762) en 21 september 1971, sttpm, blz. 78.
(2) :Men raadplege cass., 25 oktober 1965

RET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(Bttll. en PASIC., 1966, I, 264), 18 november
1968 (A1'1'. cass., 1969, blz. 297) en 20 februari
1970 (ibid., 1970, blz. 584).
(3) Men raadplege cass., 7 november 1955
(Bttll. en PASIC., 1956, I, 217).

- - I-
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arrest, op 23 april 197l door het Hofvan
heroep te Brussel gewezen ;
Over h et eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 155 e'1 156
van h et Wetboek van strafvordering,
dom·dat de correctionele rechtbank ter
t.er echtzitting v an 26 j1.mi 1970 de genaamde Gerda L arnbelin, kind van de
eisers, als getuige h eeft gel10ord, zonder
h aar de bij de wet voorgeschreven eed. te
hebben doen a:fleggen,
te1·wijl h et openbaar ministerie of de
eiser s zich niet hebben verzet t egen het
verhoor van genoemde getuige en deze
dus mocht gehoord worden, m aar onder
ede,
en terwijl h et hof van beroep dit getuigenis niet h eeft geweerd uit de gegevens
waarop h et zijn beslissing grondt, zodat
h et hof de nietigheid heeft overgenomen
van h et beroepen vonnis dat gedeeltelijk
bij zij n arrest wordt bevestigd :
Overwegende dat enerzijds, blijkens de
vermeldingen van h et proces-verb aal van
d e t erechtzitting van 7 april197 l van h et
hof van beroep, dit gerecht de getuige
Gerda Lambelin onder ede h eeft gehoord
en dat anderzijds h et arrest zij n veroordeling enkel en aileen hierop steunt dat
de tegen de eisers aangevoerde telastleggingen, die door de eerste r echters gegrond werden verklaard, " gegrond zijn
gebleven aan de hand van h et voor het
hof v errichte onderzoek en m et name
van de verklaring die de getuige Gerda
L ambelin op de terechtzitting van 7 april
1971 h eeft afgelegd » ;
Overwegende dat aldus d e mu-egelmat igheid waarop in h et middel wordt gewezen, a ileen de beslissing v an de eerste
rechter eigen is en dus d e geldigheid van
de beslissing van de rechter in hoger
b eroep niet kan aantasten ;
Dat h et middel derh alve niet kan worden aangenmnen ;
Over h et tweede middel, hieruit afgeleid dat h et arrest niet antwoordt op de
conclusie in hoger b eroep van de eisers
waarin deze doen gelden dat de getuige
Gerda L ambelin bei:nvloed werd door de
vertrouwelijke mededelingen van een
vriendin , alsmede door de valse beschuldigingen die aan het adres van eiser werden gericht door h aar zuster Nora Lambelin, en evenmin een a ntwoord heeft
gegeven op de conclusie waarin werd
gewezen op d e ver an deringen en d e tegenstrijdigheden die in de achtereenvolgens
afgelegde v erklaringen van genoemde getuige voorkomen :

a) Wat de conclusie betreft omtrent de
inv loed die Gerda L ambelin zou hebben
ondergaan van h aar zuster en haar vr.iendin :
Overwegende d at de conclusies in hoger
b eroep van de eisers !outer hyp othetische
beweringen bevatten, waarvan . de conclusienemers, naar eigen erkentenis, het
b ewijs niet kond en leveren ;
D at de feitenrechter niet gehouden
was zodanige conclusies t e b eantwoorden;
b) Wat de conclusie betreft aangaande
de v eranderingen die voorkomen in de
v erldaringen van h et slachtoffer :

Overwegende dat h et arrest er uitdrukk elijk op wijst d at het hof v an beroep
oordeelt dat de feiten van de telastleggingen gegrond zijn gebleken aan de h a nd
van h et onderzoek dat voor het hof werd
gedaan, en m et name van de verklaring
afgelegd door de getuige Lambelin Gerda
ter terechtzitting van 7 april197l , en het
a ldus impliciet doch noodzakelijk vaststelt d at, ongeacht de veranderingen die
mogen voorgekomen zijn in de verklaringen van laatstgenoemde tijdens h et voorbereidend onderzoek, het hof van beroep
tot zijn overtuiging is gekomen op grond
van wat die getuige ter terechtzitting
h eeft v erklaard ;
D at het arrest aldus van antwoord
client op het gedeelte van de conclusie dat
betreld~ing h eeft op de verklaringen van
die getuige ;
Overwegende d at het middel derhalve
feitelij ke grondslag mist ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en d a t
de beslissing · overeenkomstig de wet is ;
Om die r edenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt ieder van d e eisers in
de h elft van de kosten .
25 oktober 1971.- 2• kamer.- Voo?'zitter, de H. P errichon, raadsh eer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1•, de
H. Capelle. Gelijlclttidende conclttsie,
de H. Dmnon, advocaat-generaal.

2°

KAMER . -

25 oktober 1971.

1° HERZIENING. -

AANVRAAG TOT
HERZIENI NG.- VERZOEK TOT TUSSEN-

-208KOMST VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.VERZOEKSCHRIFT MOET NIET WORDEN
GETEKEND DOOR EEN ADVOCAAT BIJ
HET HOF VAN CASSATIE.

2o HERZIENING. - Nmuw FEIT. FEIT WAARUIT HET BEWIJS NIET ZOU
VOLGEN DAT DE VEROORDEELDE ONSCHULDIG IS OF DAT EEN STRENGERE
STRAFWET IS TOEGEPAST. __:_ NIET ONTVANKELIJKE AANVRAAG.
3° HERZIENING. - Nmuw FEIT. 0lVISTANDIGHEID WAARVAN DE VEROORDEELDE HET BESTAAN NIET HEEFT
KUNNEN AANTONEN TEN TIJDE VAN
HET GEDING. - BEGRIPPEN.
1° Het vM·zoelcsclwift van de btwge?·lijke
pa1·tij die wil tussenlcomen voo1· het H of
van cassatie, wam·bij aanhangig is een
aanvmag tot he1·ziening van een beslissing waa1·van szJmke in a1·tilcel 44-3 van
het vVetboelc van stmfvo1·de1·ing, moet
niet wonlen getelcend doo?' een aclvocaat
bij het Hof van cassatie (1). (Sv.,
art. 444, lid 5.) (Impliciete oplossing.)
2° Niet ontvanlcelijlc is de aanvmag tot
he1·ziening geg1·ond op de aanvoe?·ing
van een niettw feit, wannee1· uit clit feit
het bewijs niet zott volgen dat de aanV?"age?" onschuldig is of clat een st?·enge?·e
stmfwet is toegepast dan die wellce hij
we?·lcel~ilc heeft ove?"t?"eclen (2).
(Sv.,
art. 443, 30.)
3° De vaststellingen van een geneeshee1· die
slechts gevolgt?·elclcingen zijn voo?·tvloeiencl uit bewijsg?'Onden van v661· het
geding, met bet?·elclcing tot letselen die
het slachto fje1· van het misd?·ijf heeft
opgelopen en die de eise1· ten tijde van
het gecling had lcunnen cloen gelclen,
leve1·en geen nieuw f eit of omstandigheid
op waa1·van de ve?'Oonleelde het bestaan
niet heeft hmnen aantonen ten tijde
van het gecling en acm de hand wam·van
een acmvmag tot he1·ziening, ingevolge
m·tikel 443, 3° van het Wetboelc van
st?·afvo?·de?·ing, ontvanlcelijlc wonlt. (Sv.,
art. 443, 30.)
(MICHAUX, T. L., A. EN J. CHAUVEHEID,
CHARLES, ALLAERTS, VAN DONINCK ... )
ARREST (ve1·taling).
RET HOF; - Gelet op het v erzoekschrift, door Mr. Fally, advocaat bij het
Hof van cassatie, ondertekend en op

11 mei 1971 ter griffie van het Hof neergelegd, waarin.Jean Michaux, woonachtig
te Anderlecht, Broekstraat, 4, om de herziening verzoekt van het in kracht van
gewijsde gegane arrest van 11 januari
1964 van h et Hof van beroep te Brussel,
waarbij, onder bevestiging van het vonnis
van 15 januari 1963 van de Correctionele
Rechtbank te Brussel, aanvrager veroordeeld is wegens onopzettelijke dodingen,
op 29 april 1960 gepleegd t e Sint-JansMolenbeek bij een verkeersongeval tijdens hetwelk, op het ogenblik dat hij
per motorrijwiel met zijspan reed in
gezelschap van Rene Allaerts en Guy
Chauveheid, het motorrijwiel in aanrijding kwam met een tram en beide r eisgezellen van aanvrager dodelijk gewond
werden;
Gelet op het bij het verzoekschrift
gevoegd gunstig en met reclenen omkleed
advies van clrie advocaten bij het Hof
van beroep te Brussel die tien jaren ingeschreven zijn op de tabel ;
Gelet op de aanmaning om in het
geding tussen te komen, bij gerechtsdeurwaardersexploot op 19 mei 1971 betekend
aan de bmgerlijke partijen Chauveheid
en Allaerts, de Maatschappij voor Interconununaal Vervoer te Brussel en de
naamloze vennootschap « Vereniging der
Belgische Eigenaars », in voornoemd
exploot bij verscln·ijving " Vereniging der
verenigde eigenaars » genoemd ;
Gelet op de verzoekschriften tot tussenkomst, op 2 en 16 juli 1971 ter griffie van
h et Hof neergelegd, h et eerste door de
echtgenoten Robert Allaerts-Van Doninck, het tweede door de echtgenoten
Leon Chauveheid-Charles, Armand Chauvell6id en Jacques Chauveheicl, bm·gerlijke partijen ;
Overwegencle dat eiser in zijn verzoeksclu·ift aanvoert dat hi.i niet de bestumder
was van h et verongelukte motorrijwiel en
op grond van artikel 443, 3°, van het
W etboek van strafvorclering stelt dat het
bewijs van zijn onschu.Id schijnt te volgen
uit een nieuw feit dat zich heeft voorgedaan sedert zijn v eroordeling of u.it een
omstancligheid waarvan hij het bestaan
niet heeft kunnen aantonen ten tijde van
het geding;
Overwegencle dat tot staving van die
stellingen eiser de volgencle stukken inroept:
(1) Cass., 11 <lecember 1967 (A?T. cuss.,
1968, blz. 531).
(2) Cass., 5 mei 1969 (A1T •. cass., 1969,
blz. 857). Men raadplege ca.ss., 16 februari
1971, ibid., 1971, blz. 583
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1° het deskundigenverslag van 29 maart
1968 van de artsen Kettenmeyer en Tixhon, gevorderd door de procureur-generaal bij het Hof van beroep te Brussel na
eisers veroordeling, waarin vastgesteld
wordt dat blijkens de k linische aantekeningen en de bescheiden voor het wachthebbend personeel, die werden opgemaakt door de diensten van het zieken ·
huis waarin Guy Chauveheid na het
ongeval werd opgenom en, deze een pneumothorax met mediastinaal emfyseem
vertoonde, waarvan de symptonen bij de
lijkschouwing reeds verdwenen waren en
waarvan het bestaan niet ter kennis werd
gebracht van de feitenrechters ; dat, wat
dit punt betreft, eiser preciseert dat het
hem onmogelijk was zich ten tijde van
het geding op dat gegeven te beroepen,
zowel wegens zijn lichamelijke en geestestoestand op dat ogenblik, als wegens het
feit dat mocht vermoed worden dat alle
documentatie wercl bezorgd aan de gerechtelijke · deskundigen die met de lijkschouwing van .de getroffenen werden
belast;
2° de vaststelling door dokter Van
Haelen, aan wie voornoemd verslag ter
beoordeling werd voorgelegd, van gegevens waaruit « de hevigheid van de door
Guy Chauveheid doorstane schok » blijkt ;
3° de mening van die geneeskundige,
lui dens wellce, « logisch gezien, Michaux »,
thans eiser, « naast het rechter portier
van de tram moet zijn geslingerd, zonder
dit evenwel te raken, zoals dokter Tixhon
dit meent, wanneer h ij zegt dat volgens
de aard en de plaats van zijn verwondingen de oorsprong hiervan eerder aan een
hevige val op de grand kan worden toegeschreven dan aan een rechtstreekse
aanrijding; van de bestui~rder en van de
achter op het motorrijwiel zittende passagier had deze laatste het minste houvast en moet hij het verst geslingerd
zijn »;
Overwegende dat enerzijds, zelfs indien
kon worden aangenomen dat eiser ten
tijde van het geding niet in staat geweest
is de feiten of de omstandigheden te
bewijzen, die hij tot staving van zijn
verzoeksclu·ift aanvoert, hieruit evenwel,
in strijd met wat hij beweert, niet het
bewijs zou volgen dat hij onschuldig is
of dat een strengere stnifwet is toegepast
dan die welke hij werkelijk overtreden
heeft;
Dat immers de omstandigheid clat het
slachtoffer Guy Chauveheid een linker
pneumothorax met mediastinaal emfyseem heeft opgelopen, volgens wat blijkt
uit de door eiser ingebrachte stukken,

slechts de hevigheid bevestigt van de
schok door d ie getroffene ondergaan,
welke hevigheid reeds werd vastgesteld
tijdens de beh andeling van de zaak, die
aanleiding heeft gegeven tot het arrest
van 17 januari 1964 en waarop de rechters hebben gesteund om eiser te veroordelen;
Dat eiser immers niet aantoont hoe uit
dat enkel « bevestigend gegeven », dat
aldus genoemd is in de stukken die ter
staving van het verzoekschrift werden
ingebracht, het bewijs zou kunn.en volgen, zoals hij thans betoogt, hij niet de
bestuurder was van het motorrijwiel met
zijspan op het ogenblik van het ongeval,
en dus het bewijs dat hij onschuldig is ;
Overwegende anderzijds dat de beschouwingen van dokter Van Haelen,
onder 2 en 3 overgenomen, slechts gevolgtrekkingen zijn uit gegevens die v66r
het geding bestonden en die eiser toen
heeft k unnen aanvoeren, zodat zij geen
grand kwm.en opleveren tot herziening
overeenkomstig artikel 443, 3°, van het
Wetboek van strafvordering;
Om die redenen, verwerpt de aanvraag
tot herziening ; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 oktober 1971.- 2e kamer.- Voo?'·
zitte?·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve?·slaggeve?·, de
H. Capelle. Gelijklttidencle conclttsie,
de H . Duman, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Fally, Van Ryn en
Stevenart (laatstgenoemde van de balie
te Brussel).

2e

KAMER. -

VOORZIENING

25 oktober 1971.
IN

CASSATIE.

TERliHJN. STRAFZ.A,KEN. VooRzrENING TEGEN EEN EINDARREST OP
TEGENSPRAAK.

Buiten het gevaZ van a1·tilcel 40, lid 4·, van
de wet van 15 juni 1935, is te laat inqediend cle voo?"ziening die in stmjzalcen
tegen een einclan·est op tegensp1·aalc
wm·clt ingesteld, na het ve?·st?·ijlcen van
de te1·mijn gesteld bij a1·tilcel 373 van het
Wetboelc van stmjvo?·de?·ing (1).
(1) Cass., 23 februari 1971 (A?T. cass., 1971,
biz. 606).

210(GERMAIN, T. AGNELLO.)
Met

de

notitie overeenstemmend
arrest.

25 oktober 1971.- 2e kamer. - Voo1· zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Perrichon,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijklttidende concl~tsie, de H. Dumon,
advocaat-generaal.

(ELHADDACHI MOSTAFA EN LOHNER, T. DE
LONCIN, VANDER STRICHT, HANNAERT,
« FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT WALLON" EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
.A,ANSPRAKELIJKHEID « HANNAERT ET
FILS ll.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 mei 1971 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
I. Op de voorziening van Elhaddachi,
beklaagde:

2e KAMER. -

25 oktober 1971.

1° VOORZIENING IN CASSATIE .
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE
TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING VAN RET OPENBAAR MINISTERIE
TEGEN EEN l\'I:EDEBEKLAAGDE EN TEGEN
DE VOOR DEZE BURGERREOHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.
,2° VOORZIENING IN CASSATIE.

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VOORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE
TEGEN DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING VAN EEN
DERDE TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE.
NIET-ONTVANKELIJKHEID .
1 o Een beklactgde is niet bevoegd om zich

in cassati e te voo1·zien tegen de beslissing
op de 1'echtsvo1·de1·ing van het openbam·
ministe1·ie tegen een medebelclaagde en
tegen de voo1· deze b~tTge?'?'echtelijk aanspmkelijlce pa1·tij ( 1) .
2° Een beklaagcle is niet bevoegcl om zich
in cassatie te voo1·zien tegen de beslissing
op cle ?'echtsvonle1·ing van een btt?'ge?·lijlce
pm·tij tegen een medebeklaagcle, met wie
hij voo1· de jeiten1·echte1' geen gecling had
gevoenl en ten g~mste van wie cle
best?·eden beslissing geen enlcele ve?'OO?'deling ~dtsp1·eekt ten nadele van de
eise1· (2).

c) in zover zij gericht is tegen de verweerders de Loncin en Vander Stricht :
Overwegende enerzijds dat eiser niet
bevoegd is om zich in cassatie te voorzien
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen de verweerders ; d at er
anderzij ds geen geding gevoerd is tussen
eiser en de verweerders, ten grn1ste van
wie de bestreden beslissing geen enkele
veroordeling uitspreekt ten nadele van
eiser ; dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van Lohner,
bmgerlijke partij :
Overwegende dat uit de st1.1kken waarop bet Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de voorziening van eiser, burgerlijke partij, betekend werd aan de
partijen waartegen zij gericht is ; dat zij
derhalve niet ontvankelijk is ;

01n die redenm1, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt ieder van de eisers
in de kosten van zijn voorziening.
25 oktober 1971. - 2e kamer.- Voo?'zitte?·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Trousse. Gelijkluiclencle concl~tsie,
de H. Dumon, advocaat-generaal.

2° KAMER. (1) Cass., 7 juni 1971 {A>T. cass., 1971,
biz. 993).
(2) Uass., 19 juni 1967 (A>'>'. cass., 1967,
biz. 1270) en 15 september 1969 (ibid., 1970,
blz. 48).

26 oktober 1971.

1o VEROORDELING MET UITST EL
EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. - GEWOON UITSTEL.
- NIEUW MISDRIJF GEPLEEGD GEDU•

-
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RENDE DE PROEFTIJD, DAT VEROORDELING TOT EEN GEV ANGENISSTRAF VAN
lliEER DAN TWEE MAANDEN TEN GEVOLGE HEEFT GEHAD.- UITSTEL VAN
RECHTSWEGE HERROEPEN.

2o

CASSATIEMIDDELEN. STRA.FZAKEN~ MIDDEL WAARBIJ AA.N DE
BESTREDEN BESLISSING WORDT VERWETEN HET GEWOON UITSTEL TE HEBBEN
INGETROKKEN OP GROND DAT DE BEKLAAGDE DE PROBATIEVOORWAARDEN
NIETHAD IN ACHTGENOJVIEN.- UITSTEL
VAN
RECHTSWEGE
HERROEPEN TEN
GEVOLC+E VAN EEN NIEUW MISDRIJF
DAT GEDURENDE DE PROEFTIJD IS
GEPLEEC+D EN DAT VEROORDELING TOT
EEN CORRECTIONELE GEV ANGENISSTRAF
VAN MEER DAN TW'EE MA.ANDEN TEN
GEVOLGE HEEFT GEHAD. MIDDEL
VAN BELANG ONTBLOOT. NIET ONTV ANKELIJK JVIIDDEL.

1 o Ingeval

gedm·ende de p1·oejtijd een
nieuw misd1·ijj gepleegcl is, dat ve1'001'deling tot een co1'1'ectionele gevangenisstJ·aj van mee1· dan twee maanden ten
gevolge heejt gehad, w01·dt het ttitstel van
1'echtswege he1'1'oepen. (Wet van 29 j1.mi
1964, art. 14, § 1.)

2o Van belang ontbloot en de1·halve niet
ontvankelijk is het middel hientit ajgeleid dat de best1·eden beslissing ten on1'echte het pTobatieuitstel heejt he1··roepen,
omdat de ve1'001'deelde de voo1·wam·den
voo1· dit ttitstel niet heejt ktmnen in acht
nemen, tenvijl ttit deze beslissing blijkt
dat de bet1·oklcene zich gedtwencle cle
p1·oejtijd schuldig heejt gemaakt aan een
niettw miscl1·ijj dat veToo1·deling tot een
co1'1'ectionele gevangenisst?·aj van mee1·
clan twee maanclen ten gevolge heejt
gehacl en dat het ttitstel de1·halve van
1·echtswege he1'1'oepen is.
(STRAETMANS.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 7 april 1971 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
clo01·clat het bestreden arrest het verzoek van eiseres, streklmnde tot het in
voege blijven van het bij vonnis van
24 november 1969 verleende probatie-

uitstel, verwerpt om de reden dat eiseres
de probatievoorwaarden niet had nageleefd, zonder te antwoorden op de conclusie waarbij eiseres deed gelden dat zij
op 5 januari 1970, datmn waarop het feit
van de telastlegging A gepleegd werd,
nog niet in. de gelegenheid werd gesteld
bedoelde voorwaarden n.a te leven :
Overwegende dat eiseres bij conclusie
vorderde dat de uit te spreken straf het
bij vonnis van 24 november 1969, ter
gelegeni1eid van te voren gepleegde diefstallen in grootwarenhuizen, verleende
probatieuitstel niet zou bei:nvloeden,
zull's om de reden dat zij op 't ogenblik
van de op 5 jam~ari 1970 gepleegde diefstal nog niet in staat werd gesteld aan
een van de bij bedoeld vonnis gestelde
voorwaarden te voldoen, dit is geen grootwarenhuizen te bezoeken zonder vergezeld te zijn van een door de probatiecommissie aangenomen persoon ;
Overwegende dat het arrest die conclusie verwerpt door erop te wijzen dat
eiseres zich verbonden had geen grootwarenht~izen te bezoeken tenzij in gezelschap van een door de probatiecommissie
aangenomen persoon, aldus duidelijk te
kennen gevende dat, zolang bedoelcle
cmnmissie geen begeleider had aangenomen, eiseres zich ervan diende te onthouden grootwarenhuizen te bezoeken ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweecle middel, afgeleicl uit
de schending van de artikelen 9, 10 en 11
van de wet van 29 jtmi 1964,
cloo1·clat eiseres slechts op 7 januari 1970
vernomen heeft dat een probatieassistent
aangesteld werd ingevolge het vonnis van
24 november 1969, zodat zij op 5 januari
1970, datum waarop het feit van de
telastlegging A gepleegd werd, nog niet
in staat was aan de bij bedoeld vonnis
gestelde voorwaarden te voldoen en haar
niet mag verweten worden aan die voorwaarden niet te hebben voldaan :
Overwegende dat, ingevolge artikel 14
van de wet van 29 juni 1964, het uitstel
van rechtswege ingetrokken wordt ingeval de betrokkene tijdens de periode van
de probatie een nieuw misclrijf pleegt dat
aanleicling geeft tot een gevangenisstraf
van meer dan tvvee maand ;
Overwegende dat uit het bestreden
arrest blijkt dat eiseres zich aan zodanig
misdrijf schuldig heeft gemaakt tijdens
de periode van de probatie, weshalve het
middel, dat enkel het vervullen van de
voorwaarden van de probatie betreft,

-212bij gebreK aan belang niet ontvankelijk
is;
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 eiseres in de kosten.
26 oktober 1971.- 2e kamer. - Voo?'zitte?·, de H. Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggeve1', de H. Naulaerts. - Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Jose
Vanderveeren (van de balie te Brussel).

2°

KAMER. -

26 oktober 1971.

1° DESKUNDIGENONDERZOEK.
STRA.FZA.KEN. EED A.FGELEGD NA.
VERVULLING VAN DE TA.AK. WETTELIJKHEID.

2o VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRA.FZAKEN. DESKUNDIGENONDERZOEK. EED DIE DOOR DE DESKUNDIGE 1\iOET WORDEN A.FGELEGD.

3o VOORZIENING IN CASSATIE.
TERl\iiJN. STRA.FZA.KEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. ARREST OP TEGENSPRA.AK WA.A.RBIJ DE
BEKLAA.GDE WORDT VEROORDEELD Ol\f
A.A.N DE BURGERLIJKE PA.RTIJ DE DOOR
HA.A.R GEVORDERDE BEDRA.GEN TE BETA.LEN.
STRA.FRECHTER
WIENS
RECHTSl\iA.CHT IS UITGEPU T, ZELFS INDIEN HIJ DE VEROORDELING A.LS PROVISIONEEL HEEFT GEKWA.LIFICEERD.VooRZIENING ONl\'IIDDELLIJK ONTVANKELIJK.

4° VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WA.A.RTEGEN EEN CA.SSA.TIEBEROEP KA.N WORDEN INGESTELD.
STRA.FZAKEN. STRA.FVORDERING.
0ASSATIEBEROEP V A.N DE VERZEKERA.A.R DIE VRIJWILLIG IS TUSSENGEKOMEN. BESLISSINC+ WA.A.RBIJ DEZE
TUSSENKOlVIST ENKEL WORDT VASTGESTELD, ZONDER DIENA.A.NGAA.NDE lETS
TE BESLISSEN OF TEGEN DEZE PA.RTIJ
ENIGE VEROORDELING UIT TE SPREKEN.
0ASSATIEBEROEP ZONDER BESTA.A.NSREDEN.

1o W ettelijk is de eed die de deskundige in
st?·afzaken na de ve1·vulling van zijn taak
heejt afgelegd (1). (Sv., art. 44, gewijzigd bij de wet van 27 maart 1970.}
(Impliciete oplossing.)

2° De in stmfzaken aangestelde desktmdige
moet de eed afleggen in de bewo01·dingen
voo1·gescMeven bij artilcel 44·, lid 2, van
het Wetboelc van st?·afvO?·de?·ing, zoals
dit is gewijzigd bij de wet van 27 maa1·t
1970, of in gelijlcwaa1·dige bewoo1·dingen,
waa1·bij aan de deslcundige alle ttit de
wettelijlce eed volgende ve?'Plichtingen
worden opgelegd (2).
3° D e 1·echtsmacht van de st?·af?·echte?' is
uitgepttt doo1· een a?'?'est op tegenspmak
dat, na de eindbeslissing op de st?·afvo?·de?·ing, de belclaagde ve1·oonleelt om
aan de btw·ge?.zijke pa1·tij de doo1· haa1·
gevonle1·de bed1·agen te betalen. Dit a?'?'est
is dtts voo?' onmiddellijlc cassatiebe1·oep
vatbaa1·, zelfs indien de ?'echter de ve?'OO?'deling als p1·ovisioneel kwalificee?·t (3).

4o Niet ontvanlcelijlc bij geb1·elc aan bestaans?'eden is de voo1·ziening in cassatie
van de ve?·zelce?·aa?·, die ve1·lclaanl he eft
v·rijwillig tussen te komen in de stmfvo?'de?·ing, welke ?'echtsvo?·de?·ing bij de
stmj1·echte1' alleen aanhangig bleef, tegen
de beslissing waa1·bij deze ve1·klm·ing
enkel wo1·dt vastgesteld, zonde1· dienaangaande iets te beslissen of tegen deze
pm·tij enige ve1·oo?·deling ttit te sp?·eken (4).
( GENNEN EN NAAl\rLOZE VENNOOTSCHAP
« RET BELGISOH VERHAAL », T. LENZ
1\iA.RION, LENZ ROSE 1\iA.RIE, RAGC+ E.,
KLUGE TH. EN LITIS CONSORTEN .)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden
arrest, op 27 m ei 1971 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
I. W at betreft de voorziening van
Gennen Claude, beklaagde :

A. In zover zij gericht is tegen de
beslissing over de strafvordering :
(1) · Ca.ss., 5 oktober 1971, sttpm, blz. 140.
(2) 1\fen raadplege cass., 7 februari 1964
(Bt<ll. en PAsiC., 1964, !, 60).
(3) Cass., 9 februari 1971 (A1'1', cass., 1971,
blz. 559).
( 4) Cass., 18 januari 1971 (A1'1', cass., 1971,
blz. 476).

-213Over het eerste middel, afgeleid uit de antwoord heeft gelaten, welk gebrek aan
schending van de artikelen 97 van de antwoord gelijkstaat met een gebrek aan
Grondwet en 44 van het W etboek van de door artikel 97 van de Grondwet verstrafvordering, gewijzigd door de wetten eiste motivering :
van 3 juli 1957 en 27 maart 1970,
W at het eerste onderdeel betreft :
doo1·dat h et bestreden arrest eerste
eiser op strafrechtelijk en op burgerlijk
bverwegende dat de formule van de
gebied veroordeelt, hierbij steunende op deskundigeneed, zoals zij in artikel 44
het deskundig verslag van .23 februari van h et W etboek van strafvordering
1971 van ingeniet~r Verplancke, aange- vastgelegd is, geen sacramentele formule
steld als deskundige bij arr est van · is en dat de door de wet bepaalde t ermen
26 november 1970, en deze b eslissing laat mogen vervangen worden door gelijksteunen op de b eschouwing d at eiser in b etekenende termen, mits zij alle uit de
zijn conclusie de nietigheid van dit ver- wettelijke eed spruitende verplichtingen
slag inriep om de r edenen dat de eedfor- opleggen;
mule, voorkomende achteraan h et verOverwegende dat de door de deskunslag, niet overeenstemde m et d e desbe- dige gebezigde formule « Ik zweer mijn
treffende opdracht van voormeld tussen- taak naar eer en geweten, nauwgezet en
arrest, dat zich bedient van de bewoordin- eerlijk te hebben vervuld; zo helpe mij
gen « voorafgegaan door de wettelijke eed- God » gelijkstaat met die welke bedoeld
formule », dat deze opwerping in rechte artikel 44 voorschrijft ;
niet opging, dat de schriftelijke eedforDat immers de bevestiging, onder eed,
mule voorkomend in het deskundig door een deskundige dat hij zijn taak
v erslag rechtsgeldig is en conform aan naar eer en geweten nauwgezet en eerlijk
de wet van 27 maart 1970, wijzigende « heeft vervuld », h et vervullen van even
artikel 44 van het Wetboek van strafvor- ruime verplichtingen impliceert als die
well{e hij op zich neemt wanneer hij onder
dering,
te1·wijl, ee?'Ste ondenleel, artikel 44 van eed bevestigt .zijn taak naar eer en gewehet Wetboek van strafvordering, zowel ten, nauwgezet en eerlijk te « zullen verv66r als na zijn wijziging door de wet van vullen »;
D at het onderdeel naar recht faalt ;
27 m aart 1970, voorschrijft da t de eed
zou afgelegd worden in. de volgende beWat het tweede onderdeel betreft :
woordingen : « Ik zweer mijn taak naar
eer en geweten, nauwgezet en eerlijk te
Overwegende dat h et arrest de convervullen ; zo h elpe mij God » ; dat voor- clusie van eiser beantwoordt door te
m elde deskundige de eed achteraan op b eslissen « dat de schriftelijke eedformule
zijn v erslag h eeft aangebracht in de voorkomend in het deskundig verslag
volgende bewoordingen : « Ik zweer mijn conform de wet van 27 maart 1970 is
taak naar eer en geweten, nauwgezet en (wijzigende het artikel 44 van h et Weteerlijk te hebben vervuld; zo helpe mij hoek van strafvordering) » ;
God » ; dat nu de wet voorschrijft onder
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
eed een belofte af te leggen zijn taak naar mist;
b ehoren te zt~llen vervullen, dit niet
En overwegende dat de substantiele of
gelijkstaat met een verklaring onder eed op straffe van nietigheid voorgeschreven
dat men zijn taak naar behoren heeft r echtsvormen werden nageleefd en dat
vervuld, zodat de door d e deskundige de beslissing overeenkomstig de wet is ;
afgelegde eed niet conform is met wat
artikel 44 van h et Wetboek van strafB. In zover zij gericht is tegen de
vordering vereist ;
beslissing over de burgerlijke vorderintweede ondenleel, de eisers, in hun con- gen:
clusie voor het hof van beroep , ten eerste
Wat h et middel van niet-ontvankelijkhadden laten gelden dat de door de deskundige afgelegde eed niet overeenstemde h eid betreft door verweerster Klu ~?e
met de opdracht vervat in het tussen- Thai:s hieruit afgeleid dat de b eslissing
geen eindbeslissing is in de zin van artiarrest van 26 november 1970, en ten
tweede hadden laten gelden dat de door kel 416 van het Wetboek van strafvordede deskundige gebruikte eedformule niet ring:
Overwegende dat verweerster bij conovereenstemde met die wellce opgelegd is
door artikel 44 van het W etboek van clusie een vergoeding van 250.000 frank
strafvordering, en het bestreden arrest eiste voor morele schade en een provisie
het tweede verwijt door de eisers tegen van 25.000 frank voor materiele schade,
b et deskundig verslag uitgebracht, onbe- .m et voorbehoud « l ater » de geheelheid

-214
II. Wat b etreft de voorziening van de
van haar materiele schade te eisen ; dat '
het bestreden arrest, hetwelk het beroe- naamloze vennootschap « R et Belgisch
pen vonnis dienaangaande bevestigt, d e Verhaal », vrijwillig tussenkomende p a.rgevorderde provisie toekent, alsmede een tij, behouden s in zover de voorziening
bedrag van 125.000 frank wegens morele gericht is tegen Lenz Marion , in eigen
schade, en voorbehoud voor de toekomst naam, en tegen Lenz Rose-Marie :
verleent ; dat het zodoende uitspraak
Overwegende dat het arrest zich er toe
doet over al wat door verweerster gevorderd werd en de ;rechtsmacht van de beperkt akte te verlenen aan eiseres van
rechter uitgeput is, zodat het arrest clien- haar vrijwillige tussenkomst voor h et
hof van b eroep ; d at h et tegen eiser es
aangaande definitief is ;
niets b eslist en geen veroordeling uitD at h et middel van niet-ontvankelijk- spreekt ; d at de voorziening derhalv e geen
heid niet k an aangenomen worden ;
? estaansreden heeft en niet ontvankelijk
Over h et tweede midd el, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Grandwet,
doonlat h et bestreden arrest eiser veroordeelt tot het betalen v an een vergoeding voor materiele sch ade aan de burgerlijke partij Kluge Thais, zonder te
antwoorden op het middel van eiseres,
ontwikkeld in haar eerste conclusie voor
het hof van beroep op 29 oktober 1970
genomen, waarnaar de eiser s hadden verwezen in hun conclusie van 22 april 1971
en d at ertoe strekte te laten gelden d at
het voorbarig was enig b edrag voor
materiele schade aan gezegde burgerlijke
partij toe te k ennen, dat h et recht op
dergelijke
schadevergoeding
b ep aald
wordt door h et persoonlijk statuut van
h et slachtoffer en van de burgerlijke
partij , en dat derhalve eerst diende te
worden uitge1naakt of de Amerikaanse
wetgeving terzake enig recht op schadevergoeding wegens materiele schade toeliet,
tenvijl clit gebrek aan antwoord gelijkstaat met een gebrek aan de door artikel 97 van de Grondwet vereiste motivering :
Overwegend e dat eiser tot afwijzing
van de eis van de burgerlijke p artij Klu ge
Thais wegens materiele schade concludeerde mn de reden dat h et vooreerst zou
moet en uitgemaakt worden of het slachtoffer en d e burgerlijke partij volgens htm
nationale wetgeving aanspraak hebben
op een vergoeding wegens materiele
schade;
Overwegen de dat h et arrest, door loutere verwijzing naar de redenen van de
eerste r echt er m et betrekking tot het toekennen van een provisie, impliciet b eslist
dat verweerster aanspraak h eeft op zodanige vergoecling, doch geen antwoord
verstrekt op het verweer door eiser afgeleid uit het p ersoonlijk statuut v an h et
slachtoffer en de burgerlijke partij ;
Dat h et middel gegrond is ;

18;

Overwegencle clat de eisers verklaren
gedeeltelijk afstancl t e cloen van hun
voorziening ;
Om die r edenen, decr et eert de afstand
van de voorzieningen in zover zij gericht
zijn tegen d e beslissingen over de burgerlijke vorderingen ingesteld door L enz
Marion, in eigen namn, en L enz RoseMarie ; vernietigt het b estreden arrest in
zover h et uitspraak doet over de vordering van verweerster Kluge Tha!s wegens
materiele schade en over de kosten van
die vordering ; verwerpt de voorziening
voor het overige ; veroordeelt verweerster
Kluge Thais in een tiende van de kosten
van de voorziening van eiser ; laat h et
overige ten last e van eiser ; veroordeelt
eiseres in de kosten van h aar voorziening ;
verwijst de aldus b eperkte zaak naar h et
Hof van b eroep te Brussel.
26 oktober 1971.- 2e kmner . - Voo1·zitte1·, de H . Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de H. N aulaerts. - Gelijlcluidende conclttsie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleiten;, de HH. B ayart
en Philips.

2e

KAMER. -

26 oktober 1971.

1° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - MIDDEL WAARIN FElTEN EN
RECHT VERlliENGD ZIJN. - NIET-ONTVANKELIJKHEID .

2°

SORVEREINE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER. STRAFZAKEN. - MISDRIJVEN OPGELEVERD DOOR EEN OF lliEER FElTEN. SOEVEREINE BEOORDELING IN FEITE.

1° Niet ontvanlcelijlc we gens ve1·menging
van j eiten en 1·echt is het middel dat het

-215Hof e1·toe zou ve1·plichten feitelijke gegevens nate gaan (1). (Grondwet, art. 97.)
2° De feiten1·echte1' beo01·deelt soeve1·ein of
misd1·ijven doo1· een enkel of do01· onde1·scheidene feiten w01·den opgeleve1·d (2).
(S.W., art. 65.)
(DECLERCK.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1971 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eers.te middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 418 en 420 van het Strafwetboek,
doonlat het bestreden arrest zich ertoe
beperkt te beslissen dat de telastlegging
van onopzettelijke slagen of verwondingen toegebracht aan VandenbroeckMaria
en Wellens Leonia bewezen is gebleven,
te1·wijl uit de stukken van het onderzoek blijkt dat genoemde personen, bijaldien zij onmiddellijk na de aanrijding
aan de verbalisant van pijn in de rug
en de borststreek hebben gewaagd, in de
verdere loop van het onderzoek hebben
verklaard bij hun thuiskomst geen pijn
meer te hebben gevoeld en de raadpl eging
van een dokter niet noodzakelijk te hebben geacht;
terwijl een kortstondig pijngevoel niet
kan worden aangemerkt als een « slag ,
of een "verwonding, en de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek enkel toepasselijk zijn wanneer een noemenswaard
lichamelijk letsel, minstens een omniskenbaar lichamelijk leed werd toegebracht, zodat het arrest het b estaan van
het misdrijf niet wettelijk rechtvaardigt
en alleszins niet voldoende gemotiveerd
is:
Overwegende dat, bij ontstentenis van
conclusie, het bestreden arrest de veroordeling van eiser wegens het toebrengen
van onopzettelijke slagen of verwondingen regelmatig motiveert en wettelijk
verantwoordt door vast te stellen dat de
feiten, welke door d.e eerste rechter in de
bewoordingen van de wet werden omschreven en ten laste ·van eiser bewezen
(1) Oass., 4 oktober 1971, supm, biz. 127.
(2) Oass., 12 oktober 1970 (A1'1·. cass., 1971,
biz. 137).

werden verklaard, bewezen zijn gebleven;
Overwegende dat het onderzoek van de
grieven van eiser, die voor de feitenrechter niet werden ingeroepen, de navorsing
van feitelijke elementen zou noodzaken ;
Dat het middel, hetwelk feiten en recht
vermengt, niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 65 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest zich ertoe
beperkt vast te stellen dat de misdrijven
opgeleverd werden door een zelfde feit
en slechts een straf toepast uit hoofde
van de telastleggingen A en B,
te1·wijl de aanrijding niet noodzakelijk
in oorzakelijk v erband hoefde te staan,
noch heeft gestaan, met het besturen van
een voertuig in staat van clronkenschap
en niet het onvermijdelijk gevolg ervan
is geweest;
terwijl het arrest alleszins de redenen
niet opgeeft waarom het oordeelt dat de
misdrijven door eenzelfde feit opgeleverd
werden:
Overwegende dat de feitenrechter soeverein oordeelt of misdrijven opgeleverd
werden door een zelfde feit of door verscheidene feiten ;
Overwegende dat, bij ontstentenis van
conclusie, de rechter de redenen van· dergelijke beoordeling niet dient op te geven ;
Dat het middel niet 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.
26 .oktober 1971. - ze kamer.- VooTzitter, de H. Lou:veaux, voorzitter. Ve1·slaggever, de H. Naulaerts. - Gelijkluidende conclttsie, de H. Krings , advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. J. Brouns
(van de balie te An.twerpen.)

ge KAMER. -

27 oktober 1971.

DIENSTPLICHT. WIJZIGING VAN
HET VOORWERP OF VAN DE OORZAAK
VAN DE AANVRAAG. - lN BEGINSEL
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IN

ELKE

STAND

VAN

DE

In beginsel ;m ag de dienstpliohtige het
voo?'We?-p of de OO?'Zaak van zijn aanV?·aag
in elke stand van de zaak voo?' de militie?"eohtsoolleges w~jzigen (I). (Gecoi:irdineerde dienstplichtwetten, art. 20,
§ 4.) (Irnpliciete oplossing.)
·

nemend voorzitter. Ve?·slaggeve?', de
H. Versee. Gelijlclnidende oonclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

27 oktober 1971.

3e KAMER. (MALL.ANTS.)

VOORZIENING
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 28 april I97l door de Hoge
Militieraad gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doo1·dat de bestreden beslissing niet
heeft gestatueerd op de vragen tot welke
door de raadsman van eiser bij de behancleling van de zaak de eis werd uitgebreid, met name enerzijds tot verzoek
om gewoon uitstel als omnisbare hulp in
het bedrijf van zijn vader, bij toepassing
van artilml IO, § I, 7°, van de op 30 april
I962 gecoi:irdineerde dienstplichtwetten,
en anderzijds tot verzoek om buitengewoon uitstel bij toepassing van de artikelen II, § I, en I7, § 2, van dezelfde wetten:
Overwegende dat de beslissing vaststelt dat eiser om het uitstel verzocht
bepaald bij artikel IO, § I, I 0 , van de op
30 april1962 gecoi:irdineerde dienstplichtwetten ; dat ttit geen enkel stuk van de
procedure blijkt dat eiser bij een voor de
Hoge :Militieraad ingecliende memorie of
verweerschrift, noch bij een bij de behandeling van de zaak ·mondeling voorgedragen verweer, de uitbreidingen van de eis
zou h ebben gesteld die in het middel worden uiteengezet ;
·
Dat het middel, derhalve, feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
27 oktober I97l. - 3e kamer.- Voo?'zitte?", de H. Wauters, raadsheer waar(1) Wijziging van het voorwerp of de oorzaak van de aanvraag is maar mogelijk,
indien het militierechtscollege bevoegd is om
van de gewijzigde aanvraag kennis te nemen
(cass., 2 april 1962, Bull. en P.Asrc., 1962,
I, 847) en voor zover de voor de nieuwe aanvraag vastgestelde voorwaarden reeds vervuld

IN

OASSATIE.

VORM.- DIENSTPLICHT.- VERZOEKSCHRIFT WAARBIJ HOGER BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE HERKEURINGSRAAD
WORDT
INGESTELD
OP
GROND VAN DE GEZONDHEIDSTOESTAND
VAN DE DIENSTPLICHTIGE. VERZOEKSOHRIFT DAT GEEN VOORZIENING
IN CASSATIE IS.

Geen voo?·ziening in cassatie is het ve?'zoelcschTijt, waa1·bij een dienstplichtige
hoge1· be1·oep tegen de beslissing van de
he?·kett?·ingsmacl instelt op g·r ond van
zijn gezondheidstoestand (2). (Gecoi:irdineerde clienstplichtwetten, art. 51.)
(HEYSE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op I7 augustus I97I gewezen
door de Herkeuringsraad van de provincie Oost-Vlaanderen;
Overwegende dat de betrokkene in zijn
verzoekschrift verldaart hager beroep aan
te tekenen tegen genoemde beslissing ;
dat hij, onder bijvoeging van een doktersattest, enkel verklaart nog steeds
onder doktersbehandeling te zijn en
fysisch ongeschikt om zwaar werk te
verrichten, wat door een geneeskundig
onderzoek zou ktmnen worden uitgemaakt;
Dat een dergelijk verzoekschrift geen
voorziening in cassatie is ;
Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift.
waren op het ogenblik van de oorspronkelijke
aanvraag (cass., 9 maart 1970, A,.,·, cass., 1970,
biz. 633, met noot).
(2) Raadpl. cass., 20 juli 1967 (A,.,·. cass.
1967 blz. 1332) en 20 juli 1971 (ibid., 1971,
blz. 1126).

-21727 oktober 1971.- 3e kamer.- Vom·zitte?', de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve?·slaggeve?', de
H. Versee. Gelijklttidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

wijst, om de redenen dat eiseres « meent
dat de clausule « plaatsen van schuttingen " toepasselijk zou zijn op de werken
door het slachtoffer uitgevoerd op het
ogenblik van het ongeval ; er worclt niet
betwist dat het slachtoffer op het ogenblik v:m het ongeval samen met zijn
werkmakkers bezig was met het afbreken
van de fabriek van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Tegero te Genebos, die ingevolge de
verbreding van het Albertkanaal moest
3e KAMER. - 27 oktober 1971.
verdwijnen ; men kan ter zake niet
spreken van een toevallig klein werk van
ARBEIDSONGEVAL. AANSPRAKEgeringe omvang en dum·, vernuts het ging
LIJKHEID VAN RET NIET VERZEKERDE
over een lange loods met een breedte van
ONDERNEMINGSHOOFD.
1 7 meter, die moest worden gedemonteerd, zodanig dat de materialen zoveel
H et niet ve?·zelce?·de onde?·nemingshoofd mogelijk gespaard bleven. Een afbraakblijjt tegenove?' de getroffene en zijn werk van dergelijke omvang valt niet
?'echthebbenden aanspTalcelijlc voo?' de onder de clausule « plaatsen van schuttinbetaling van de m·beidsongevallenve?·goe- gen » noch onder enige andere omsclu:ijdingen (1). (Gecoordineerde wetten van ving van het verzekerde risico in de
verzekeringsovereenkomsten tussen de
28 september 1931, art. 9.)
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tegero en de naamloze
vennootschap Belgische Lloyd gesloten ;
(PERSONENVENNOOTSCHAP l\iET BEPERKTE
terzake is er dus ook geen verzwaring van
AANSPRAKELIJKHEID « TEGERO », T.
risico, doeh wel de eenvoudige niet-verBOESMANS EN NAAMLOZE VENNOOTzekering van het risico »,
SCHAP « BELGISCHE LLOYD ».)
tenvijl, ee1·ste ondeTdeel, eiseres in haar
regelmatig voor de rechters genomen
ARREST.
conclusie staande hield dat « de feiten
zich voordeden op een ogenblik dat drie
RET HOF ; - Gelet op het bestreden arbeiders, waaronder het slachtoffer,
vonnis, op 29 juni 1970 in hoger beroep bezig waren het dak uit eternit van een
gewezen door de Rechtbank van eerste demonteerbare loods te schroeven ... dat
aanleg te Hasselt ;
het werk meer bepaald bestond uit het
Over het middel, afgeleid uit de schen- volgende : het demonteren van een loods
ding van de artikelen 1134, 1319, 1320, van circa 17 m. breed, met een hoogte
1321 van het Burgerlijk Wetboek, 13, van 2,5 m. tot 3 m. ; dat deze afbraak,
14 van de wetten betreffende de vergoe- of liever ontmanteling, noodzakelijk
ding der schade voortspruitende uit ar- werd wegens de verbreding van het
beidsongevallen, gecoordineerd bij het Albertkanaal en deze afbraak gelast werd
koninklijk besluit van 28 september 1931, door de Dienst van de Scheepvaart ; dat
de loods een eenvoudige constructie was
en 97 van de Grondwet,
met vloer in beton, zijwanden en schutdooTdat het bestreden vonnis, bij beves- sels in beton, met dak in eternit, rustend
tiging van het beroepen vonnis, de hoofd- op gebinten van hout ; dat ze op last van
vordering van eerste verweerster tegen de Dienst van de Scheepvaart demoneiseres ontvankelijk verklaart en deze teerbaar moest zijn; dat alle voorwerpfn
veroordeelt tot het betalen van de ver- in beton door de firma zelf worden gefagoedingen en het vestigen van het kapi- briceerd en dat de loods destijds door
taal op grond van de wetgeving op de eigen arbeiders werd gemonteerd "• en
arbeidsongevallen, en de door eiseres derhalve eiseres hoegenaamd niet had
tegen tweede verweerster ingestelde vor- . aanvaard dat het slachtoffer op het
dering in tussenkomst en vrijwaring af- ogenblik van het ongeval bezig was met
het afbreken van de fabriek en dit wel
betwistte (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1321 van het Burgerlijk
(1) Raadpl. cass., 24 oktober 1946 (Bull. en
Wetboek);
PASIC., 1946, I, 381) en 3 maart 1971 (A?'1·.
cass., 1071, blz. 636).
tweede onde?"deel, het demonteren van
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de uetonnen loads waarvan alle elementen zelf in de fabriek van eiseres waren
vervaarcligcl en destijds door heer werklieden gemonteerd werden, begrepen is in
de door de polis van ll februari 1953 verzekerde onclerneming van « fabrikatie van
allerhande betonartikelen en vloerstenen,
handel in bouwmaterialen en gelijkaardige voorwerpen, plaatsen van schuttingen en leggen van buizen », welke ook de
omvang weze van deze loads (schending
van de artikelen 1134, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk vVetboek);
denle ondenleel, de motieven waardoor
het v01mis tot het besluit komt dat een
afbraakwerk van dergelijke omvang niet
onder de bepalingen van de polis valt,
afgeleid zijn uit het feit dat eiseres zogezegd niet betwistte dat het slachtoffer
bezig was de fabriek af te breken en uit
het feit dat de lange loads 17 m. breed
was, en dergelijke motieven de bewijskracht van de conclusie schenclen en
tevens dubbelzinnig, duister en tegenstrijdig zijn (schending van de artikeLen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet);
vienle ondenleel, de vordering van eerste
verweerster tegen eiseres tot betaling van
de vergoedingen wegens het arbeidsongeval overk01uen aan wijlen haar echtgenoot Beckers derhalve niet ontvankeli.jk
was, daar eiseres tengevolge van de door
haar gesloten verzekering deze vergoedingen niet meer moest betalen (schending van de artikelen 13 en 14 van de
gecoordineerde wetten) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechtbank enkel
vaststelt dat er niet wordt « betwi.st » dat
de werhlieden bezig waren « met het afbreken van de fabriek » ;
Overwegende dat de tweede verweerster het in haar conclusie van eerste aanleg herhaaldelijk had over « de afbraak
van het dak van de betonfabriek » ; dat
de vrederechter de « betonfabriek >> had
gelijkgesteld met « een loads van 17 m.
breed en 2,5 nL hoog », en verder had
gesproken over « het dak van de fabriek
of loads >> ; dat in hager beroep de tweede
verweerster in haar conclusie had gewaagd van de « afbraak van het dak van
een betonfabriek >> en had gesteld dat
" deze werken verband hielden met het
slopen van a l de gebouwen >> ;
Overwegende dat eiseres, deze venueldingen ten spijt, noch in de in het eerste
onderdeel van het middel aangehaalde
tekst, noch op een andere p aats van haar
conclusie in eerste aanleg of in hager

beroep, ooit betwist heeft dat de afbraak
van de loads deel uitmaakte van het
slop en van de gause fabriek ; dat ze wel
integendeel zelf in de aangifte van het
ongeval dit had gesitueerd " bij het ontmantelen onzer fabriek >> en deze tekst in
de conclusie in hager beroep letterlijk had
aangeh aald zonder enige rechtzetting ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de uitlegging van de
rechtbank niet onverenigbaar is met de
termen van de polis; dat meer bijzonder
het « demonteren >> van « een lange loads
met een breedte van 17 m. •.. zodanig
dat de materialen zoveel mogelijk gespaard bleven >> door de feitenrechter kon
beschouwd worden als een afbraakwerk
van dergelijke omvang dat het niet valt
« onder de clausule « plaatsen van schuttingen >> noch onder enige andere mn.schrijving van het verzekerde ri.sico >> ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegencle clat in verband met het
eerste onclerdeel reeds wercl aangetoond
dat eiseres inderdaacl niet betwist had
dat de werhlieden bezig waren « met het
afbreken van de fabri.ek >> ;
Overwegende dat het v01mis de n ietverzekering zonder enige tegenstrijdigheid of dubbelzi1migheid ammeemt om
de reden dat noch de « clausule « plaatsen
van schuttingen >> noch enige andere om.sclu·ijving van het verzekerd risico >> een
afbraakwerk omvatten zeker niet van
« een lange loads met een breedte van
17 m., die moest worden gedemonteerd
zodanig dat de materialen zoveel mogelijk
gespaard bleven >> ;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechtbank regelmatig beslist dat eiseres niet verzekerd
was ; dat luidens artikel 9 van de gecoordil<eerde wetten betreffende de vergoeding der schacle voortspruitende uit
arbeidsongevallen, het niet verzekerde
hoofd van de onderneming aansprakelijk
blijft tegenover het slachtoffer en zijn
rechthebbenclen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres i11 de kosten.
27 oktober 1971. - 3e kamer.- Voo1' zitte1', de H . vVauters, raaclsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H . Janssens. - Gelijklt~idende conclt~sie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Houtekier en Bayart.
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BuRGERLIJKE
VERJARING.
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING.
RECHTSVORDERING VOLGEND UIT EEN
MISDRIJF. RECHTSVORDERING DIE
VERJAART DOOR VERLOOP VAN VIJF
JAREN, TE REKENEN VAN· DE DAG
WAAROP RET MISDRIJF IS GEPLEEGD.
RECHTSVORDERING DIE NIET KAN
VERJAREN VOOR DE STRAFVOl'tDERING.
20 VERJARING.
STRAFVORDERING.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
VOLGEND UIT EEN lHISDRIJF. WET
VAN 17 APRIL 1878, ARTIKEL 25, 26
EN 27. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE STRAFVORDERING EN OP
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
INGESTELD WEGENS EEN FElT DAT
DOOR DE WET MISDRIJF WORDT GENOEMD EN GEPLEEGD IS DOOR EEN
PERSOON ZONDER ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN.

3o

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VADER EN DE MOEDER
VOOR DE SCHADE VEROORZAAKT DOOR
HUN l\1INDERJARIG KIND DAT BIJ HEN
INWOONT. VERlliOEDEN DAT ZIJ
ZOWEL IN DE OPVOEDING VAN ALS IN
RET TOEZICHT OP RET KIND EEN FOUT
HEBBEN BEGAAN.

4o

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VADER EN DE MOEDER
VOOR DE SCHADE VEROORZAAKT DOOR
HUN JVIINDERJARIG KIND DAT BIJ HEN
INWOONT. AANSPRAKELIJKHEID BESTAAT VAN ZODRA DE SCHADE 'WERD
VEROORZAAKT DOOR EEN OB.JECTIEF
ONRECHTMATIGE DAAD VAN DIT JVIINDERJARIG KIND, ZELFS ZONDER ONDERSCHEIDINGSVERllfOGEN.

waa1·op het misd1·ijj is gepleegd ; zij kan
echte1· niet ve1ja1·en v66r de st?·ajvo?·de?'ing (1). (Wet van 17 apri l 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering.)

2° De bepalingen van hoojdsttdc IV van de
wet van 17 ap1·il 1878 houdende de voo?'ajgaande titel van het TVetboek van st?·ajvo?'de?'ing en namelijk de artikelen 25,
26 en 27 van deze wet zijn van toepassing
op de stmlvonle1·ing en op de btb?'gedijke
?'echtsvo1·de1·ing, ingesteld wegens een
jeit dat doo1· de wet misd1·ijj wo1·dt
genoemd en gepleegd is doo1· een pe1·soon
zeljs zondm· onderscheidingsvennogen (2).
(Wet van 17 april 1878, art. 29, vervangen bij art. 3 van de wet van
16 april 1935.)

3° De acmspmkelijkheicl waa1·van sprake
in a1·tikel 1384, lid 2, van het Bu?·ge1·lijlc
W etboelc is gegrond op het vennoeden
dat de vade1· en, na het oveTlijden van
de man, de moede1· in het toezicht op of
de opvoeding van het minde?ja1·ig kind
dat bij hen inwoont een jout heejt begaan (3) (4).
4° De aanspmlcelijkheid waa1·van spmke
in wrtikel 1384·, lid 2, van het Btwge1·lijlc
TVetboelc bestaat van zodra de schade
we1·d ve?'OO?'zaalct doo1· een objectiej on?'echtmatige daad van dit minde1jarig
kind (5), zelfs zonde1· onde?·scheidingsvennogen.
(GAUTHIER EN LEPAGE, T. HOSLET.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 20 maart 1970 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

tbit een misd1·ijj, ve1jaa1·t doo1· vedoop
van vijj ja1·en te 1·ekenen van de dag

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 21, 26 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, gewijzigd
bij artikel 1 van de wet van 30 mei 1961 ,
418, 419, 420 van het Strafwetboek,
1382, 1384, lid 2, 2262 en 2264 van het
Burgerlijk W etboek,

(1) Cass., 10 maart 1969 (.A1'1', cass., 1969,
blz. 635); 11 januari 1971 (ibid., 1971,
blz. 448).
(2) (3) en (5) Zie de verwijzingen in de conclusie van het openbaar ministerie verschenen
in Bull. en PASIC., 1972, blz. 201.
(4) Cass., 15 april 1971 (.A>'?', cnss., 1971,

blz. 758) ; men raadplege cass., 8 februari 1960
(Bull. en PAsiC., 1960, I, 640) en 12 januari
1971 (A1'1'. cass., 1971, blz. 452) ; cass . fr.
crim., 10 maart 1971 (Bull. C1'im., nr. 84,
blz. 227). Zie tevens DE PAGE, II, nr. 974, B;
DALcQ, Responsabilite civile, I, m·s. 1627 tot
1635.

1o De bu?·ge1·lijke ?'echtsvonle1·ing volgend

-220doo1·dat het bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld dat de rechtsvordering van de verweerders, ingesteld meer
dan vijf jaar na het plegen van het wanbedrijf van onopzettelijke slagen en verwondingen dat haar heeft doen ontstaan,
artikel 1384, lid 2, van het Burgerlijk
W etboek tot grondslag heeft, beslist dat,
daar de oorzaak van de rechtsvordering
een door de wet vermoede font is, de
eerste rechter terecht h eeft vastgesteld
dat hij, ten deze, geen uitspraak moest
doen over het bestaan van een font en
hiernit afleidt dat artikel 26 van het Wetboek van strafvordering in het onderhavige geval niet van toepassing is,
te1·wijl het vermoeden van artikel 1384,
lid 2, van het Bmgerlijk vVetboek slechts
tegen de vader of de moeder kan worden
aangevoerd indien het kind een OIU'echtmatige daad heeft begaan en, wanneer de
fout van de minderjarige, waarvan de
feitem·echters vooraf het bestaan moeten
vaststellen, een misdrijf oplevert, de verjaring van de eruit volgende bmgerlijke
rechtsvordering bij artikel 26 v'an het
Wetboek van strafvordering en niet bij
de artikelen 2262 en 2264 van het Burgerlijk Wetboek geregeld wordt, waaruit
volgt dat de feitem·echters, door voor
recht te zeggen dat de rechtsvordering
van de verweerders niet verjaard was, de
in het middel aangeduide bepalingen hebben geschonden :

Overwegende dat het arrest vaststelt,
zonder deswege te worden bekritiseerd,
dat de rechtsvordering van de verweerderf;l tegen wijlen Albert Lepage, van wie
de eisers het geding hebben hervat, op
artikel 1384, lid 2, van het Bmgerlijk
'Vetboek is gegrond, en dat deze laatsten
betogen dat deze rechtsvordering, ingesteld meer dan vijf jaa.r na het plegen
van het wanbedrijf van onopzettelijke
slagen of verwondingen dat haar heeft
doen ontstaan, thans verjaard zou zijn;
Overwegende dat de bij dit artikel
ingestelde aansprakelijkheid vereist dat
de schade door een objectief om·echtmatige daad van de minderjarige werd
veroorzaakt en gegrond is op het vermoeden dat de vader en, na het overlijden
van de man, de moeder in het toezicht
op of de opvoeding van de minderjarige
een font heeft begaan ;
Overwegende dat volgens artikel 26
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het W etboek
van strafvordering de rechtsvordering
volgend uit een misdrijf verjaart door
verloop van vijf jaren te rekenen van de

dag waarop het feit werd gepleegd dat
door de wet misdrijf wordt genoemd;
zij kan echter niet verjaren v66r de strafvordering;
Dat krachtens artikel 29 van voormelde wet van 17 april1878 de bepalingen
van hoofdstuk IV van deze wet en dus
met name die van de artikelen 25, 26
en 27 van toepassing zijn op de strafvordering en op de bm·gerlijke rechtsvordering ingesteld wegens een dergelijk fe it
dat gepleegd is door een persoon zelfs
zonder onderscheiclingsvermogen ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; hondt de
kosten aan opdat hierover door de feitenrechter wordt beslist; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
28 oktober 1971.- 18 kam er . - Voo1·zitte1·, de H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
Baron Richard. Gelijlclttidende conclusie, de H. Ganshof van der Meersch,
procnrenr-generaal.
Pleite1·s,
de
HH. Simont en Bayart.
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VERZEKERINGEN. BESTUURDER
VAN EEN LANDBOUWTRACTOR VERZEKERD VOOR DE SCHADE DIE NIET
ALLEEN VOORTVLOEIT UIT DE EIGENDOl'II EN UIT RET GEBRUIK VAN DE
TRACTOR, lVIAAR OOK UIT RET TREKKEN
VAN DE LANDBOUWWERKTUIGEN DOOR
DE TRACTOR. KIND DAT VAN DE
BESTUURDER VAN DE TRACTOR DE TOELATING REEFT GEKREGEN 011'[ OP RET
GESLEEPTE LANDBOUWWERKTUIG
PLAATS TE NElVIEN. -KIND GEWOND.
GEBREK AAN VOORUITZICHT OF
VOORZICHTIGHEID OPGELEVERD DOOR
DE TOELATING DIE DE BESTUURDER
VAN DE TRACTOR AAN RET KIND REEFT
GEGEVEN. SCHADE DIE RET KIND
REEFT GELEDEN, WORDT GEDEKT DOOR
DE VERZEKERINGSOVEREENKOllfST VAN
DE BESTUURDER VAN DE TRACTOR,
HOEWEL DEZE BIJ HET BESTUREN VAN
DE TRACTOR GEEN ONVOORZICHTIGREID
REEFT BEGAAN EN DE TRACTOR DOOR
GEEN GEBREK IS AANGETAST.

-221Indien een ve1·zeke1·ingsove1·eenkomst de
schade dekt die niet alleen voo1·tvloeit uit
de eigendom of uit het geb1·uik van een
landbot~wt1·actm·, maa1· ook uit het t?·elcken van landbouwwe1·ktuigen doo1· deze
w·acto1' en het lcind, dat van de bestuu1·de1·
van deze t1·acto1· de toelating heejt gelc1·egen om op het doo1· de t1·acto1· gesleepte
landbot~wwe1·lctuig in een onvaste en
gevaa1'lijke houding plaats te nemen,
gelcwetst wo1·dt, en nu e1· een oo1·zalcelijlc
ve1·band bestaat tussen deze ve1·wondingen en het geb1·elc aan vom·t~itzicht of
voo1·zichtigheid van de bestuu1·de1· van de
t1·acto1·, beslist de 1·echte1· wettelijlc dat de
schade die het kind heejt geleden, gedelct
wo1·dt doo1· de ve1·zelce1'ingsove1·eenlcomst
van de bestuu1·de1· van de t1·acto1·, hoewel
deze bij het besttwen van de t1·acto1· geen
jout heejt begaan en de t1'acto1· doo1· geen
geb1·elc was aangetast (1). (B.vV., artikel 1382; wet van 1 juli 1956, artikel 2 en 3; S .W., art. 418 en 420.)
VENNOOTSCHAP « A.G. VAN
BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VAN
ALGEMENE VERZEKERINGEN BRAND, ONGEVALLEN EN ALLERLEI RISICO ' S »,
T. LOECKX S. EN LITISCONSORTEN.)

(NAAMLOZE

1830-

ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 juni 1970 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2, inzonderheid 2,
§ 1, ·3, inzonderheid 3, lid 3, van de wet
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 1 van de algemene voorwaarden, B-6 van de bijzondere voorwaarclen van de verzekeringsovereenkomst « motorrijtuigen » nr. 3451991 die
de heer De Both bij eiseres heeft gesloten,
1124, 1125, 1320, 1322, 1382, 1383, 1384
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,

doo?"dat het bestreden arrest beslist dat
eiseres, die de bm·gerrechtelijke aansprakelijkheid van De Both voor zijn tractor
verzekert, het litigieuze ongeval moet
dekken, op grond dat uit niets kan worden afgeleid dat het evenwichtsverlies
van de jonge Loeckx zou toe te schrijven
(1) Men raaclplege cass., 28 april 1961 (Bull.
en PASIC., 1961, I, 924).

zijn aan een verkeerd maneuver van De
Both ' bij het besturen van de tractor,
maar clat D e Both, door de jonge Loeckx
op de door deze tractor getrokken zaaimachine te laten plaatsnemen in een
onvaste en gevaarlijke positie, blijk
heeft gegeven van een gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg dat in noodzakelijk causaal verband staat met de verwondingen van het kind; dat het evenwichtsverlies van de jonge Loeckx en de
claaruit voortvloeiende schade aan een
beweging van onbepaalde oorsprong en
aan de eigen werking van de zaaimachine
te wijten zijn, dat deze schade niet voortvloeit uit het eigenlijke gebruik van de
tractor maar uit het gebruik van een
werktuig van de landbouwexploitatie dat
in het kacler van die exploitatie wordt
gebruikt ; dat het ongeval, als zoclanig,
niet uitgesloten wordt luachtens artikel 1-E, a, van de algemene voorwaarden
van de verzekering « lanclbouwexploitatie » volgens hetwelk de schade ten gevolge van het gebruik van motorrijtuigen
bij een bij zoncler beding, dat er ten deze
niet is, of bij een afzonderlijke overeenkomst verzekerd kunnen worden ; dat
het dus door deze verzekering wordt
geclekt maar dat dit ongeval, nu het zich
echter heeft voorgedaan naar aanleiding
van het trekken van de zaaimachine door
de tractor en zonder hetwelk het zelfs
niet had kmmen plaatshebben, eveneens
door de verzekering « motorrijtuigen »
wordt gedekt wegens de uitbreiding van
h et risico bedongen in artil{el B-6 van
d e bijzondere voorwaarden van cleze verzekeringsovereenkomst en volgens hetwelke deze overeenkomst niet aileen de
schade dekt ten gevolge van de eigendom
of het eigenlijke gebruik van de landbouwtractor, maar ook die welke voortvloeit uit h et trekken van de Jandbouwwerktuigen door middel van deze tractor ;
dat wanneer eenzelfde ongeval door twee
verzekeringen wordt gedekt de verzekering met de oudste datum, ten deze, die
welke bij eiseres werd gesloten, de last
draagt,

te1·wijl : 1° de door De Both bij eiseres
gesloten verzekeringsovereenkomst d e
aanspra.kelijkheid van genoemde De Both
dekt voor de schade ten gevolge van de
eigendom en het gebruik van een landbouwtractor, zelfs wanneer hij een lanclbouwwerktuig trekt ; de verzekering dus
slechts geldt in zover de eigenaar of de
gebruiker van deze tractor, die hetzij
aileen h etzij a ls trekinstrument van een
landbouwtuig wordt gebruil{t, aansprakelijk is, wat onderstelt dat deze eige-
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van die tractor een fout heeft begaan of
dat de schade aan een gebrek ervan te
wijten is ; het arrest uitdrukkelijk beslist
dat zulks ten deze niet het geval geweest
is en het, bijgevolg, niet wettelijk kon
beslissen dat eiseres gehouden was de
schade te dekken waarvoor de heer
Loeckx vergoeding vorderde (schending van aile in het middel aangeduide
wettelijke bepalingen) ; 2° het tegenstrijdig is tegelijkertijd te beslissen dat het
litigieuze ongeval geen schade is die
voortvloeit uit het gebruik van een motorrijtuig en dat deze schade voortspruit
uit het gebruik van een landbouwtractor
die als een trekmiddel van een landbouwwerktuig, ten cleze een zaaimachine,
wordt gebruikt (inzonderheid schending
van artikel 97 van de Grondwet); 3° in
elk geval de motivering van het arrest
dubbelzinnig is en op grand ervan niet
kan worden uitgemaakt of de rechters in
hager beroep hebben willen beslissen dat
het ongeval te wijten is aan het trekken
van de zaaimachine door de tractor, en
aldus hun verklaring tegenspreken dat
het evenwichtsverlies van de jonge
Loeckx en de daaruit voortvloeiende
schade aan een beweging van onbepaalde
oorsprong en aan de eigen werking van
de zaaimachine te wijten zijn, dan wel,
integendeel, dat het niet was toe te
schrijven aan het gebruik van de tractor
als werktuig van de zaaimachine, in well{
geval zij niet wettelijk konden beslissen
dat het ongeval door eiseres moest worden
gedragen (schending van alle in het middel aangeduide wettelijke bepalingen)
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst dat de jonge Jacques Loeckx,
die door het litigieuze ongeval werd getroffen, plaats had genomen op de .. zaaimachine die door de door verweerder
De Both bestllmde tractor werd getrokken; dat de jonge Loeckx naar aanleiding
van de bewegingen van de rijdende zaaimachine het evenwicht verloor, dat hij bij
het vallen zijn linkerhand in een tandrad
van de graanbak stak en gewond werd ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de door De Both bij eiseres gesloten
verzekering niet aileen de schade dekt ten
gevolge van de eigendom of het eigenlijke
gebruik van de landbouwtractor, maar
ook die welke voortvloeit uit het trekken
van de landbouwwerktuigen door de
tractor;
Overwegende dat het arrest beslist,
zonder deswege te worden bekritiseerd,

dat De Both, door de jonge Loeckx op de'
zaaimachine te laten plaatsnemen in een
onvaste en gevaarlijke positie, blijk heeft
gegeven van een gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg dat in oorzakelijk verband staat met de verwondingen van het
kind ; dat het aldus vaststelt dat de
bestum·der van de tractor aansprakelijk
is wegens de onvoorzichtigheid die hij
heeft begaan, hoewel er bij het besturen
van de tractor zelf geen enkele fout is
geweest en deze tractor door geen enkel
gebrek is aangetast ;
Dat het arrest aldus wettelijk heeft
kunnen beslissen dat de schade waarvoor
de eiser Loeckx en zijn echtgenote vergoeding vorderden door de met eiseres
gesloten verzekeringsovereenkomst gedekt was;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, zonder in
tegenstrijdigheid te vervallen, heeft kunnen beslissen, enerzijds, dat het ongeval
niet voortvloeit uit het eigenlijke gebruik
van de tractor, daarbij doelend op een
fout bij het besturen van het voertuig
dat afzonderlijk wordt gebruikt, en,
anderzijds, dat De Both, door de zaaimachine voort te trekken waarop hij
de jonge LoeclL" had laten plaatsnemen
in een onvaste en gevaarlijke positie, de
aangevoerde schade heeft veroorzaakt
door deze tractor als een trektuig van een
landbouwwerktuig te gebruiken ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest zonder
dubbelzi=igheid beslist dat het ongeval
zich heeft voorgedaan naar aanleiding
van het trekken van de zaaimachine, een
werktuig van de landbouwexploitatie dat
in het kader van deze exploitatie werd
gebruikt, en waarop De Both de jonge
Loeckx had toegestaan plaats te nemen
in een onvaste en gevaarlijke positie,
zonder welk trekken het ongeval zich niet
had lnmnen voordoen ;
Dat het motief van het arrest dat het
evenwichtsverlies van de jonge Loeckx
en de daaruit voortvloeiende schade toeschrijft aan een beweging van onbepaalde
oorsprong en aan de werking van de zaaimachine, deze verklaring niet tegenspreekt;
Dat geen enkel onderdeel van het middel kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
28 oktober 1971.- l• kamer.- Voo1·-
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zitte1·, de H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve~·, de
H. de Waersegger. - Gelijkluidende conclusie, de H. Ganshof van der Meersch,
procurem·-generaal.
Pleite1·s,
de
HH. Faun?Js en Struye.

1e KAMER. -

28 oktober 1971.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.
- KRITIEK OP DE REDENEN DIE DE
EERSTE RECHTER TEN GRONDSLAG LEGT
VAN DE RAMING VAN EEN VERGOEDING
OMSCHREVEN BIJ ARTIKEL 3, 1°, VAN
DE WET VAN 27 JULI 1961. - ARREST
TOT BEVESTIGING ZOWEL VAN DE AANSTELLING VAN DE DESKUNDIGE BENOEMD OM DE VERGOEDING TE RA111EN,
ALS VAN DE OPDRACHT VAN DEZE DESKUNDIGE . REGELJ\lATIG GEMOTIVEERD ARREST.

De stelling van een pm·tij waa1·bij k?·itiek
wonlt geoejend op de 1·edenen die de
em·ste 1·echte1· ten gmndslag legt van de
ve1·goeding, omsclweven bij a1·tilcel 3, 1°,
van de wet van 27 j~tli 1961 bet1·efjende
eenzijdige beeindiging van de voo1· onbepaalde tijd vedeende concessies van
alleenve1·koop, wm·dt passend beantwoo1·d
door het a?"?"est tot bevestiging van de
aanstelling van de deskundige, die doo1·
de ee1·ste rechte1· is benoemd om de ve?·goeding te 1·amen, alsmede van de opd?·acht wam·mee deze ?"echte?· de deskundige heeft belast. (Grondwet, art. 97.)
(« REGIE NA.TIONA.LE DES AUTOMOBILES
RENAULT ll, T. PERSONENVENNOOTSCHAP

l\1ET BEPERKTE AANSPRA.KELIJKHEID
« GARAGE DEMARTEAU ll.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 9 juni 1970 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet
en, voor zoveel als nodig, 3, inzonderheid 3, 1°, van de wet van 27 juli 1961
betreffende eenzijdige beeindiging van de
voor onbepaalde tijd verleende concessies
van alleenverkoop,

doonlat het bestreden arr est beslist dat
verweerster aanspraak kon maken op de
bij artikel 3 van de wet van 27 juli 1961
bepaalde bijkomende vergoeding, h et
deskundigenonderzoek bevestigt dat door
de eerste rechter op dat punt was bevolen, eiseres in de kosten van het hoofdberoep veroordeelt en deze beslissing
motiveert door de enige overweging dat
het beroepen vonnis terecht aan verweerster het recht had toegekend op de bijkomende vergoeding die in artikel 3, 1°,
van de wet van 27 juli 1961 bepaald is in
functie van de bekende meerwaarde inzake clientele die door de concessiehouder
is aangebracht en die aan de concessiegever verblijft na de beeindiging van het
contract,
tenvijl deze grand niet, althans niet
passend, antwoordt op de conclusie waarbij eiseres tegen het beroepen vonnis
heeft doen gelden, na erop gewezen te
hebben dat het toekennen van de litigieu ze vergoecling niet enkel was onderworpen aan het bestaan van een clientele
maar aan de meer strikte vereiste dat de
concessiehouder een bekende meerwaarde
inzake clientele aanbrengt, " dat reclelijkerwijze geen rekening kon worden
gehouden met het feit dat de concessiehoucler in 1931 met de vertegenwoordiging van h et merk Renault was begonnen,
op een tijdstip dat er slechts twee
Renaults in de stad Verviers reden, en
hieruit afleide.n, waartoe het beroepen
vonnis noodzakelijk leidt, dat het verschil tussen dit cij fer en het aantal klanten in 1964 de in aanmerking te nemen
bekende meerwaarde zou uit1naken », en
deze stelling heeft verantwoord op grand,
enerzijds, « dat het duidelijk was dat deze
klantentoename toe te schrijven was
zowel aan de faam die het merk Renault
zelf sinds 1931 had verkregen en de door
de Regie Renault gemaakte reclame, als
aan toename zelf van de behoeften van
de bevolking aan auto's in de loop der
jaren », en anderzijds, " dat een meerwaarde slechts kan worden beschouwd
als een gevolg van de eigen activiteit van
gedaagde in hoger beroep (thans verweerster) indien zij, in de loop van de
laatste jaren die aan haar terugtrekking
zijn voorafgegaan, haar omzet aanmerkelijk had verhoogd "• wat ten deze niet het
geval was, zodat h et arrest niet met reclenen is omldeed overeenkomstig het vereiste van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat het arrest zich beperkt tot bevestiging van het beginsel dat
in artikel 3, 1°, van de wet van 27 juli
1961 wordt gesteld en door eiseres in haar
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conclusie wordt verdedigd, namelijk dat
de aanspraak van de concessiehouder op
een bijkomende vergoeding onderworpen
is aan h et aanbrengen van een bekende
meerwaarde inzake clientele die aan de
concessiegever verblijft na de beeincliging
van h et contract ;
Dat, omtrent de vraag of deze bekende
toename van clientele aileen aan de concessiehouder dan wel aan andere factoren
toe te schrijven is, het arrest de deskundige opdracht geeft na te gaan in welke
mate verweerder deze bekende meerwaarde inzak e clientele, die aan eiseres
zal verblijven, heeft aangebracht ;
Dat het hof van beroep, door de aanstelling en de opdracht van een deskundige te bevestigen, passend heeft geantwoord op de aanspraak van eiseres ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, v erwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten .
28 oktober 1971. - 1e kamer.- TToo?'zitte?', de H. Valentin, raaclsheer waarnemencl voorzitter. T1e1·slaggeve1', de
H. Busin. Gelijklttidende conclusie,
de H. Ganshof van d er Meersch, procurenr-gen eraal. - Pleite1·s, de HH. Van
Ryn en Fally.

gecoonlineenle wetten bet1·efjende de inkomstenbelastingen, op g1·ond waa1·van
de administ1·atie een subsidiai1·e aanslag
aan de goedlceu1·ing van het hof van
be1·oep lean onde1·we1'Pen, zijn van toepassing op de speciale belasting op de
winsten voo1·tvloeiend ttit levm·ingen of
p?'estaties aan de vijand ( 1). (Wet v an
15 oktober 1945, art. 13.)
2° W ettelijk is de beslissing van het hof
van be1·oep, die na een aanslag in de
speciale belasting op cle winsten voo?·tvloeiend ttit leveTingen of p1·estaties aan
cle vijancl te hebben nietig vedclaa1·d,
omdat cle belast baTe g?'O?~clslag op willeketwige wijze was vastgestelcl, gelclig en
inv01·de1·baa1' ve1·klaa1·t een subsicliai1·e
aanslag in dezelfcle belasting, die doo1·
de administmtie voo1· het genoemde ge?'echt we1·d geb1·acht en ten name van
dezelfde belastingplichtige was gevestigd
op clezelfde gegevens als die vcm de
nietig vedclaa?·de aanslag (2). (Wet van
15 oktober 1945 tot invoering van een
speciale belasting op de wi.nsten voortvloeiend nit leveringen en prestaties
~ aan de vijancl, art. 13; gecoordineerde
wetten van 15 januari 1948 betreffende
de inkomstenbelastingen, art. 74bis.)

(NAAJHLOZE VENNOOTSCHAP « .A.KTIENGESELLSCHAFT PHILIPP HOLZMANN "•
T, BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEJN.)

1e

:KAMER. -

29 oktober 1971.
ARREST

(ve1·taling).

1o INKOMSTENBELASTINGEN.
AA.NSLAG EN INKOHIERING . SUBSIDIAIRE AANSLAG. GECOORDINEERDE
WETTEN VAN 15 JANUARI 1948 BETREFFENDE
DE INKOJ\1STENBELASTINGE N,
ARTIKEL 74bis. WETTELIJKE BEPALING VAN TOEPASSING OP DE SPECIALE
BELASTING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN DE VIJAND.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
SUBSIDIAIRE AANSLAG. NIETIGVERKLARING DOOR HET HOF VAN BEROEP
VAN EEN AANSLAG IN DE SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES
AAN DE VIJAND, SUBSIDIAIRE A-ANSLAG IN DE SPECIALE BELASTING TEN
NAME VAN DEZELFDE BELASTINGPLICHTIGE GEVESTIGD OP DEZELFDE BELASTBARE GEGEVENS. WETTELIJXHEID.

1° De bepalingen van a1·tikel 74bis van de

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 12 november 1970 door h et
Hof van beroep te Luik gewezen;
Over h et eerste middel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 1, 9 van de
wet van 15 oktober 1945 tot invoering
van een speciale belasting op de wi.nsten
voortvloeiende uit leveringen en prestaties aan de vijancl (arti.kel 1 gewijzigd of
aangevuld, betreffencle § 2, door de wet
van 19 maart 1953, artikel 4; betreffende
§ 3, door de wet van 30 m ei 1949, :oq·tikel 5 ; betreffende § 4, door de wet van
19 maart 1953, artikel 2; betreffende
§ 5, door de wet van 19 maart 1953,
artikel 3), 261 van het W etboek van de
inkomstenbelastingen, en, voor zover als
nodig, 74bis van de wetten betreffende de
(1) en (2) Cass., 11 juni 1971, (A1·r. cass.,
1971, biz. 1014).

-=- 225 .,...de inkomstenbelastingen gecoordineerd
bij het koninklijk besluit van 15 januari
1948, 32 van de wet van 20 augustus 194 7,
en 74bis van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen gecoordineerd bij
het besluit van 31 juli 1943 van de
Secretarissen-generaal,
doo1·dat, na de aanslagen in de speciale
belasting over de dienstjaren 1946 en
1948 te hebben vernietigd om de reden
dat er geen gegronde vermoedens voorhanden waren betreffende de juistheid
van de belastbare basis en deze door de
achTlinistra.t ie op willekeurige wijze bepaald werd, het bestreden arrest de subsidiaire aanslag geldig verklaart die voor
het dienstjaar 1969 gevestigd werd op
grond van de nieuwe belastingelementen
door de administratie aangevoerd, te
weten een zakencijfer van 181.040.165 fr.
spruitende uit documentatiestukken van
de Emissiebank,
tenvijl een subsidiaire aanslag aan de
goedkeuring van het hof van beroep
slechts kan onderworpen worden op grond
van het geheel of van een deel van dezelfde belastingelen'lenten als de oorspronkelijke aanslag ; dat de vernietiging
van de oorspronkelijke aanslagen van
1946 en 1948, juist om de reden van het
willekem'ig karakter van· hun belastbare
basis, impliceert dat er geen belastingelementen voortbestonden die aanleiding
konden geven tot een andere aanslag, of
ten minste dat, om die andere aanslag te
vestigen, nieuwe belastingelementen in de
plaats werden gesteld van de oorspronkelijke belastingelementen ; dat de betwiste subsidiaire aanslag aldus buiten de
door de wet bepaalde voorwaarden werd
gevestigd:
Overwegende dat het hof van beroep
de oorspronkelijke aanslagen vernietigt
om de reden « dat er geen gegronde
vermoedens voorhanden zijn betreffende
de juistheid van de belastbare basis en
deze op willekeurige wijze bepaald werd" ;
dat het beslist dat de subsidiaire aanslag,
welke volgens een andere berekeningswijze gevestigd werd, niet willekeurig is;
Overwegende dat uit de aan het Hof
regelmatig overgelegde stukken blijkt dat
zowel de oorspronkelijke door het arrest
vernietigde aanslagen als de aan het hof
van beroep ond~rworpen subsidiaire aanslag gevestigd werden op de winst door
eiseres behaald uit de werken welke zij
tijdens de bezetting voor de Duitse overheid uitvoerde;
Overwegende dat de achninistratie, om
deze winst te bepalen, steunt op een
0ASSATIE, 1972. - 8

zakencijfer van 181.040.165 frank, zoals
dit cijfer blijkt uit documentatiestukken
van de Emissiebank, terwijl zij, in de
oorspronkelijke aanslagen, stelmde op
een zakencijfer van 247.702.024 frank,
waarin het bedrag van 181.040.165 frank,
volgens de gegevmis van de Emissiebank,
uitdrukkelijk begrepen was ;
Dit hieruit volgt dat de subsidiaire aan"
slag gevestigd werd op grond van een deel
van dezelfde belastingelementen als de
oorspronkelijke aanslagen, overeenkomstig de bepalingen van artikel261 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen,
dat de bepalingen herneemt van het
tweede paragraaf van artikel 74bis van
het besluit van .de Regent van 15 januari
1948, ten deze toepasselijk ingevolge
artikel13 van de wet van 15 oktober 1945
tot invoering van een speciale belasting
op de winsten voortvloeiend nit leveringen en prestaties aan de vijand;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
29 oktober 1971.- 1e kamer.- Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1', de H. Wauters,
raadsheer waa.r nemend voorzitter.- Gelijkluidende conclt/,Sie, de H. Colard, advo caat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Demeur en Claeys Bouuaert (laatstgenoemde
van de balie te Gent).

1e

KA.l\'IER. -

29 oktober 1971.

10 CASSATIE. BEVOEGDHEID.
DIRECTE BELASTINGEN.- VERSCBRIJVING IN DE BESTREDEN BESLISSING.BEVOEGDHEID VAN RET HOF OiVI ZE
TE VERBETEREN.
2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. - VRIJSTELLIN~
G;EN BEPAALD BIJ DE WET VAN 15 JULI
1959 TOT TIJDELIJKE WIJZIGING VAN
HET AANSLAGREGiiVIE DER ll'lEERWAARDEN iVIET RET OOG OP DE BEVORDERING
VAN DE BELEGGINGEN. __:__ BELEGGING
VAN l\'lEERWAARDEN DOOR INSCBRIJVING OP VENNOOTSCHAPSAANDELEN. AANDELEN DIE IN RET VER!VIOGEN. VAN
HET BEDRIJF GEDURENDE VIJF JAAR
TEN iVIINSTE iVIOETEN WORDEN BEHOU-
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WORDEN GEHANDHAAFD, INDIEN BIJ
DE STOPZETTING VAN EEN EENMANSZ.AAR DEZE AANDELEN v66R RET EINDE
VAN DE PERIODE VAN VIJF JAAR IN
RET PRIVAAT VERMOGEN VAN DE EXPLOITANT WORDEN OPGENOMEN.

1o Het Hoj is, b~j de beoo!'deling van een
middel, bevoegd om een mate1·iele vM·gissing in de best1·eden beslissing te ve1·bete1·en, wannee1· deze duidelijk blijkt ttit de
context e1·van ( 1).
20 Ove1·eenkomstig m·tikel 2, § 4, van de wet
van 15 jttli 1959 tot tijdelijke wijziging

van het aanslag1·egime de1· meenvam·den
met het oog op de bevo1'de1·ing van de
beleggingen, kan de Vl'ijstelling van de
meenvam·den, zoals bepaald bij a1·tikel 1
van deze wet, in gevctl van belegging doo1·
insclwijving op vennootschapsaandelen,
slechts gehandhaafd wo1·den, indien de
ingesclweven aandelen gedtwende vijj
jam· ten minste, vanaj de dag van lnm
belegging, in het ve1·nwgen van het bed1·ijj w01·den behouden ; deze voo7·wam·de
w01·dt niet ve1·wezenlijkt, inclien bij de
stopzetting van een eenmanszaalc deze
aandelen v661· het einde van deze pe1·iode
van vijj jaa1· in het p1·ivaat ve1·mogen van
de exploitant weTden vpgenomen.

(COOREVITS; T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.}

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 september 1970 op verwijzing gewezen door het Hof van beroep
te Brussel;
Gelet op het arrest van h et Hof van
14 januari 1969 (2);
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, § 1, 1°, 27, § 1, 27, § 2bis,
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948, 1, 2,
vooral § 4, van de wet van 15 juli 1959
tot tijdelijke wijziging van het aanslag(1) Cass., 27
1967, biz. 130);
1970, biz. 893)
biz. 1092).
(2) .Ar1·. cass.,

september 1966 (.A1'1', cass.,
vgl. cass., 25 mei 1970 (ibid.,
en 21 juni 1971 (ibid., 1971,
1969, biz. 470.

regime der meerwaarden, met het oog op
de bevordering van de beleggingen,
do01·dat het bestreden arrest verklaart
dat « overeenkomstig artikel 1, § 2, de
aandelen gedurende vijf jaar in het
patrimonium van de " ondernemi~1g »
moeten worden behouden, zodat het
behoud ervan in het privaat patrimonium
van een fysische persoon die zijn " onderneming » beeindigd heeft, niet aan de wettelijke vereiste beantwoordt » en dat « de
wetgever door het gebruik van de term
" ve1mootschap » in de tweede zin van
artikel 4, § 2, in tegenstelling met de uitdrukking « ondernenling » van de eerste
zin, duidelijk te keJmen heeft gegeven dat
de uitzonderi.ng voorzien in de tweede zin,
enkel en aileen de vem1ootschappen betrof en niet alle ondernemingen, dam·in
begrepen de door een fysische persoon
geexploiteerde onderneming ; dat deze
stelling beantwoordt aan de doelstelling
van de wet die het bevorderen beoogt van
de investeringen en niet van het tegenovergestelde », zodat ·" dienvolgens rekwirant bewijzen moet dat de onderschreven
aandelen in het p atrimonium van zijn
« onderneming » b ehouden bleven gedt~
rende minstens vijf jaar vanaf de datum
van h1u1 belegging, wat betekent dat de
aandelen moeten zijn behouden en belegd
in de exploitatie die is aangewend tot de
bedrijfsdoeleinden van een in werking
zijnde inrichting »,
tenvijl 1° de aangehaalde verwijzingen
naar de wet, zijnde de artikelen 1, § 2,
en 4, § 2, niet de wettelijke bepalingen
inhouden, waarvan sprake; 2o een dergelijke interpretatie van artikel 2, § 4,
van de wet van 15 juli 1959 tot gevolg
heeft, enerzijds, dat eenmanszaak en
vennootschap op dit punt ongelijk worden behandeld, zonder dat hiervoor een
reden kan worden aangevoerd, anderzijds, dat de belastbare meerwam·den op
de bedrijfsimmobilien en de bedrijfsuitrusting, welke te voorschijn komen bij of
na de stopzetting van het bedrijf van een
eenmanszaak, niet zouden kmmen genieten van de gehele of gedeeltelijke vrijstelling bepaald bij de wet van 15 jt~li
1959, vermits deze aandelen waarin de
meerwaarden belegd waren niet gedurende vijf jaar zouden lnmnen behouden
worden in het patrimonium van de eenmansonderneming die juist werd stopgezet, zodat ofwel de termen " onderneming »in de eerste zinsnede van artikel 2,
§ 4, van de wet van 15 juli 1959 en « vennootschap » in de tweede zinsnede · in
dezelfde betekenis moeten worden genomen, wat door het arrest van 10 jtmi
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1968 van het Hof van beroep te Gent
werd vooropgezet, maar door het cassatiearrest van 14 januari 1969 werd verworpen, ofwel de term « onderneming »
moe t begrepen worden in de brede zin
van « de belastingplichtige principieel b elastbaar wegens belastbare meerwaarden », h etzij dit een natm.1 rlijke persoon
of een rechtspersoon weze, en ongeacht
of de natuurlijke persoon h et exploiteren
(daarna) stopzette, mits d e aandelen
vijf jaar in zijn patrimonium b ehouden
blijven, wat overigens strookt met de
bedoeling van de wetgever, die er zich
tegen verzet d at deze aandelen zouden
verkocht worden :
Overwegende d at h et bestreden arrest ,
bij loutere materiele vergissing, verwijst
naar de artikelen 1, § 2, en 4, § 2, van de
wet van 15 jmli 1959 tot tijclelijke wijziging van het aanslagregime der m eerwaarden met h et oog op d e b evordering
van de beleggingen , in plaat s van naar
a rtik el2, § 4, van d e wet van 15 juli 1959;
clat deze vergissing d e wettelijld1eid van
het arrest niet raakt ;
Overwegende d a t h et arrest terecht
beslist dat de aandelen, door eiser ontvangen in ruil voor de inbreng van een
nijverheidscmnplex, van m ateriaal en v an
een b edrijfsuitrusting, « ov ereenkomstig
artikel l , § 2 (lees 2, § 4 van de wet v an
15 juli 1959) in h et patrimonium van de
" onderneming » 1noeten b ehouden worden
gedurende vijf jaar, zodat h et behoud
ervan in h et privaat patrimonium v a n
een fysische persoon die zijn « onderneming » beeindigd h eeft, niet aan de wett elijke vereiste beantwoordt » ;
Overwegende, inderdaad, dat ten aanzien van de fiscale wet, het bedrijfspatrimonium zich onderscheidt van het privaat patrimonium ; d at zulks onder m eer
blijkt uit de b ep alingen yan artikel 27,
§ 2bis , van de op 15 januari 1948 gecoiir-·
dineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, waarnaar het toen vigerende artikel 2, § l , van bovengemelde
wet v an 15 juli 1959 verwijst; dat b edoelde b epalingen onder m eer h et voeren
van een boelmouding overeenkomstig de
bepalingen van h et Wetboek van koophandel, zonder onderscheid tussen vennootschappen en eenmanszaken, vereisen ; dat dergelijke v ereiste een onderscheid tusse~1 bedrijfs- en privaat patrimonium onderstelt ;
Overwegende dat de verschillende behandeling ten aanzien van de vrijstelling
van de meerwaarden, en namelijk de nietvrijstelling van die meerwaarden bij
stopzetting van een eenmanszaak, ge-

rechtvaardigd is door het overgaan v a n
die meerwaarden in het privaat patrimonium van de fysische p ersoon die de
exploitatie van zijn eenmanszaak stopzet;
D at het middel n aar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; v eroordeelt eiser in de kosten .
29 oktober 1971. - 1e k am er . - Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, d e H. Wauters,
raadsheer waarnemend voorzitter.- Gelijlcluidende concl~!sie, d e H . Colard, advo caat-generaa.l. - Pleite1·s, de HH. D elafontaine (van de balie te Kortrijk) en
Claeys Bouimert (van de balie te Gent).

1e KAMER. 1°

29 oktober 1971.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.NEERLEGGING DOOR DE DIRECTEUR
DER BELASTINGEN, TER GRIFFIE VAN
HET HOF VAN BEROEP, VAN STUKKEN
JVIET BETREKKING TOT DE BETWISTING.
- GEEN SANCTIE OMDAT DEZE T;E LAAT
ZIJN NEERGELEGD.

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - DIRECTE BELASTINGEN. STUKKEN JVIET BETREKKING TOT DE
BETWISTING ZIJN DOOR DE DIRECTEUR
DER BELASTINGEN TE LAAT TER GRIFFIE
VAN HET HOF VAN BEROEP NEERGE GEEN SCHENDING VAN DE
LEGD. RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
30 BELASTING. GRONDWET, ARTIKEL Ill.- BEGINSEL VAN DE ANJ\TUALITEIT VAN DE BELASTING VASTGELEGD
BIJ ARTIKEL l l l VAN DE GRONDWET.
- DRAAGWIJDTE.
40 GRONDWET. - BEGINSEL VAN DE
ANNUALITEIT VAN DE BELASTING VASTGELEGD BIJ ARTIKEL l l l VAN DE
GRONDWET. - DRAAGWIJDTE.
50 CASSATIElVIIDDELEN. - DIRECTE
BELASTINGEN. - MIDDEL DAT SLECHTS
WETSBEPALINGEN AA NHAALT, DIE
VREEl\iD ZIJN AAN DE AANGEVOERDE
GRIEF. -MID DEL NIET ONTVANKELIJK.
6o CASSATIEMIDDELEN. - DIRECTE
MIDDEL DAT DE
BELASTINGEN.
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SCHENDING VAN EEN WETSBEPALING
AANVOERT, ZONDER NAUWKEURIG TE
BEPALEN WAARIN DEZE SCHENDING BESTAAT.- MIDDEL NIET ONTVANKELIJlL

7° INTERNATIONALE VERDRAGEN.
VERDRAG TOT BESCHER111ING VAN DE
RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAllffiNTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6-1. BEPALING NIET 'l'OEPASSELIJK OP DE
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DIE HUN
OORSPRONG V I N DEN I N HET FISCAAL
RECHT.

go

INKOMSTENBELASTINGEN.
lNTERNATIONALE VERDRA'GEN. VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6-l.
BEPALING NIET TOEPASSELIJK OP DE
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DIE HUN
OORSPRONG VINDEN IN RET FISCAAL
RECHT .

go CASSATIEMIDDELEN . -

DIRECTE
BELASTINGEN . - MIDDEL DAT ZONDER
BELANG IS GEWORDEN WEGENS DE
BESLISSING VAN HET HOF OVER EEN
ANDER MIDDEL . NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° Noch a1·tikel 281 van het Wetboek van
de inlcomstenbelastingen noch enige
ande1·e wettekst bepctlen voo1· de nee?·legging do01· de diTecte~w de1· belastingen
te?' g1·iffie van het hoj van be1'0ep van
st~tklcen met bet1·ekking tot de betwisting
een jo1·mele tennijn waa1·van de nietnaleving de nietigheid vetn de p1·oced~t1·e

zou met zich bTengen of het venuijde1·en
van dit dossie1· ~tit de debatten zo~t noodzalcelijk maken (1).
2° Uit het jeit etlleen dat de di1·ecteu?· de·r

belastingen niet « onmiddellijk » na de
ontvangst vetn de betelcening van het be?'oep voo1· het hof van be1'0ep alle st~tlcken
met bet?·elcking tot de betwisting heeft
nee1·gelegd, vloeit niet nooclzakelijlc voo1·t
dat de ?'echten van de ve1·decliging van de
ve1·zoeke1· weTden geschonclen (2).
3° en 4° A1·tilcel 111 van de G1'0ndwet legt
het beginsel vnn de annttaliteit vnn de
belasting vast, lcmchtens hetwellc de Stctat
jaa1'lijks do01· de wet van financiiin moet
gemachtigd wonlen om de bij cle wet
bepaalcle belnstingen te he fjen (3).
5° Niet ontvctnlcelijlc inznlce di1·ecte belas-

tingen is het middel dat als geschonden
wetsbepetlingen enlcel wetsbepalingen
aanhaalt, die v?·eemd zijn aan de aangevoenle g1·iej (4). (Wetb . van d e
inkomstenbel., art. 2g9.)
6° Niet ontvanlcelijlc inzalce di1·ecte belastingen is het middel dat de schending
van een wetsbepaling aanvoe1·t, zonde1·
nmtwlceu1·ig te bepalen wam·in deze
schencling bestctat (5). (Wetb. van de
inkomstenbel., art. 2g9.)

7o en go De bepaling van m·tilcel 6-1 van
het Ve1'd1·ag tot beschenning van de
1·echten van de mens en de f~tndamentele
v1·ijheden is niet toepasselijk op de
1·echten en ve1plichtingen die hun oo?'SJJ?'ong vinden in het fiscaal1·echt (6).

get. F.D.; 24 april 1956 (ibicl., 1956, I, 888);
23 oktober 1956 (ibicl ., 1957, I, 182) en 18 fe1957 (ibid., 1958, I, 248) en 10 december 1963
brua ri 1958 (ibicl., 1958, I, 661).
(ibid., 1964, I, 387).
(4) Cass., 20 oktober 1970 (An·. cctss., 1971,
(2) Men raadplege cass., 21 oktober 1955 · blz. 166).
(B<tll. en PASIC., 1956, I , 154) en 10 januari
(5) Men madplege cass., 4 juni 1968 (An·.
1968 (A1'1'. cass., 1968, blz. 643).
cass., 1968, I, 1206); vgl. cass., 19 mei 1971
Over het begrip « a.lle stukken met betrek(ibid., 1971, blz. 939).
(6) Cfr., de beslissing van de Commissie van
king tot de betwisting >>, zie cass., 5 november 1957 (Bttll. en PASIC., 1958, I, 228) en
de rechten van cle mens van 1 oktobe1' 1965
27 mei 1958, r edenen (ibid., 1958, I, 1059).
(J act?·boelc van het V e?'d1·ag van de ?'ecllten van
D a t indien de directeur verzuimt d e stukken
de mens, 1965, I, 283 en volg., en Jott.1'nalpntt.
de cl?·oit fiscal, 1970, blz. 191).
n eer te leggen, het hof van beroep de overlegging kan bevelen van d e stukken die noodMen raadplege ook over het toepassingszakelijk zijn voor d e oplossing van het geschil,
gebiecl van artikel 6-1 van het Verdrag van
onverminderd het recht voor de verzoeker een
de r echten va.n cle mens : cass., 1 juni 1966,
termijnverlenging te vragen om d e a ldus
en de conclusie van Eerste advocaat-generaal
overgelegde stukken t e beantwoorden zie
Mahaux, toen advocaat-generaal (Bull. en
men in cass., 29 mei 1958 (Bttll. en PASIC.,
PASIC., 1966, I, 1243); men raadplege tevens
1958, I, 107).
cass., 27 januari 1970 (An·. cass., 1970,
(3) Men raadplege cass., 9 november 1954
blz. 480) en 17 november 1970, 1·edenen,
· (Bull. en PASIC., 1955, I, 207 ) en de noot
(ibid ., 1971, blz. 251).
(1) Men raadplege cass., 8 februari 1955

(Bull. en PASIC., 1955, I, 609) , 12 november

-229go Niet ontvankelijk is het middel dat zande?· belang is gew01·den wegens de beslissing van het Hof ove1· een andeT middel (1).
(RAPPAPORT, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN. )
ARREST .

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 december 1970 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 281 van het Wet- hoek van de inkomstenbelastingen en
van het algemeen beginsel van de r echten
van de verdediging,
doo1·dat het bestreden arrest op het
beroep van eiser, ingesteld op 22 augustus
1966, uitspraak doet op grand van het
dossier van de administratie, neergelegcl
ter griffie op 26 oktober 1966,
te1·wijl voormeld artikel 28 1 bepaalt dat
de neerlegging van het administratief dossier moet geschieden " onmiddellijk " na
ontvangst van de b etekening van het
beroep, en terwijl eiser gedurende twee
maanden geen controle heeft gehad over
dit dossier :
Over wegende dat, in zover het middel
de schending inroept van artikel 281 van
h et Wetboek van de inkomstenbelastingen, noch dit artikel, noch enige andere
wetsbepaling, voor d e neerlegging door
de directem· der belastingen ter griffle
van het hof van beroep van de stukken
met betreld!:ing tot de betwisting een
formele termijn bepaalt waarvan de nietnaleving de nietigheid van de procedure
· zou met zich brengen of het verwijderen
van dit dossier uit de debatten zou noodzakelijk maken ;
Overwegende d at, in zover het middel
de krenking van de rechten van de verdediging inroept, eiser niet aanvoert dat
hij zich voor het hof van beroep niet met
kennis van zaken heeft kunnen verdedigen ; dat hij geen recht van controle op
het administratief dossier bezit, doch
enkel het recht van dit dossier ke1mis t e
nemen en de elementen ervan gebeurlijk
te betwisten ; dat dit recht door het neerleggen van het dossier twee maanden na
(l) Cass,, 10 maart 1970 (.An· . cass., 1970,
biz. 654); vgl. cass., 23 april1971 (ibid., 1971 ,
biz. 818).

de betekening van het beroep rliet gekrenkt werd ;
Dat h et middel niet k an aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 111 van de
Grondwet,
doo1·dat het bestreden a.rrest oordeelt
dat de directetu- der belastingen in een
r ekwest van 22 september 1967 terecht
de goedkeuring van de subsidiail·e aanslagen heeft gevraagd op grand van
artikel 74bis, lid2, van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
te1·wijl op 22 september 1967 de gecoor'dineerde wetten niet meer van toepassing
waren en reeds sedert 1962 vervangen
waren door h et Wetboek van de inkomstenbelastingen (wet van 20 november
1962 en koninldijk besluit van 26 februari 1964) :
Overwegende dat artikel 111 van de
Grondwet, waarvan de schending ingeroep en wordt, het principe van de annualiteit van de belasting vastlegt krachtens
h etwelll: de Staat jaarlijks door de wet
van financien gemachtigd moet worden
de bij de wet bepaalcle belastingen te
heffen ; dat dit principe echter vreemd is
aan de grief van het middel, h etwelk de
toepassil1gsvoorwaarden van de subsidiaire aanslag tot voorwerp h eeft ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 110, 111 van
de Grondwet, 26 1 en 281 van het Wethoek van de inkomstenbelastingen,
dooTdat het arrest uitspraak doet over
de subsidiail·e aanslag, aan -de hand van
stulilien die niet overeenkomstig de bepalingen van artikel 281 van het Wetboek
v an de inkomstenbelastingen werden
neergelegd :
Overwegende dat h et mid del in gebreke
blijft te verduidelijken waarin de artikelen 110 en 111 van de Grondwet, alsook
artikel 261 van het 'iVetboek van de
inkomstenbelastingen, geschonden werden;
Overwegende, wat het overige betreft,
dat dit middel uitgaat v an de onderstelling dat het administratief dossier niet
overeenkomstig de bepalingen van artikel 281 van h et Wetboek van de inkomstenbelastingen werd n eergelegd;
Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste middel blijkt dat die neerlegging regelmatig geschiedde ;
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Dat bet middel niet kan aangenomen
worden;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 8, 30, 92, 94
van de Grondwet en 6, lid 1, van h et
Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en. de fundamentele vrijheden goedgekem·d door de wet van 13 mei
1955,
dom·dat het arrest, met betrekking tot
de grief van eiser dat de bevoegdheid van
de directeur der b elastingen strijdig is met
het statuut van de rechten van de mens
en inzonderheid met artikel 6 waarbij
bepaald wordt dat elke persoon er recht
op heeft dat zijn zaak door een onpa.rt ijdige en onafhankelijke rechtbanlt onderzocht wordt, beslist dat : a) deze grief
een niet ontvankelijke nieuwe eis uitmaakt daar hij voor de eerste maal wordt
ingeroepen voor h et Hof; b) artikel 6 van
het Em·opees V erdrag tot bescherming
van d e r echten v a n de mens slechts van
toepassing is op privaat recht en strafrecht en niet op fiscaal recht; c) dat h et
hof van beroep onbevoegd is on1 de toepassing van de Belgische wetten te weigeren,
tm·wijl a) de Grondwet en het Verclrag
tot bescherming van de r echten van de
mens van gebiedend r echt zijn en zelfs
ambtshalve moeten onderzocht en opgeworpen worden, zodat het daarop gesteunde middel nooit als een nieuw middel
kan aangezien worden ; b) het onderzoeken of een betwisting privaatrechtelijk of
strafrechtelijk is niet afhangt van de
procedure die door h et interne recht
wordt ingestelcl maar w el van de aard en
h et voorwerp zelf van de betwisting ;
c) voormeld verdrag v an toepassing is,
zelfs tegen bestaande wetgevingen in, en
de nationale rechter verplicht is dit verdrag toe te passen :
Overwegende dat het middel in gebreke
blijft te verduidelijken -..vaarin de aangeduide artikelen van de Grondwet geschonden zouden zijn geweest ;
Overwegende dat, in zover het midclel
de schending inroept van artikel 6, 1,
van het Verclrag tot bescherming van de
rechten van de mens, het arrest beslist
dat eiser ten onrechte voorhoudt dat de
bevoegdheid van de directeur d er belastingen strijdig zou zijn met het Verdrag
tot b escherming van de r echten van de
m ens en inzonderheid met artikel 6,
waarbij bepaald wordt dat elke persoon
er recht op heeft dat zijn zaak door een
onpartijdige en onafhankelijke r echtbank
onderzocht wordt ;

Overwegende dat het hof van beroep
die beslissing onder meer hierop vermocht
te stetmen « dat artikel 6 van de Europese
overeenkomst over de rechten van de
mens privaat recht en strafrecht betreft
en dienvolgens niet toepasselijk is in
fiscale aangelegenheden » ;
Overwegende, inderclaa d, clat luidens
lid 1 van artikel 6 van het Verdrag tot
bescherming van de r echten van de
mens en de ftmclamentele vrijheden, eenieder bij het va.ststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het
b epalen van d e gegrondheid van een
tegen hem ingestelde strafvervolging
recht heeft op een eerlijke en openbare
beha ndeling van zijn zaak, binnen een
redelijke termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie
welke bij de wet is in.gesteld ;
Overwegende dat het toepassingsveld
van hogervenneld artikel 6 zich slechts
uitstrekt tot betwistingen over r echten en
verplichtingen van burgerlijke aard en
tot het bepalen van de gegrondh eid van
een tegen een persoon ingestelcle strafv ervolging ; d at het niet toepasselijk is op
de r echten en verplichtingen welke htm.
oorsprong vinden in het fiscaal recht;
Overwegende dat cle betwisting waru.·over het a.r rest uitspraak doet vreemd is
aan een strafrechtelijke v ervolging op
grond van een overtreding van fiscale
wetsbepali.J.1gen;
Dat de betwisting d erhalve buiten het
toepassingsveld van bedoeld artikel [6- 1
valt;
Overwegende dat h et arrest door het
hoven aangehaald motief zijn beslissing
wettelijk rechtvaardigt, zodat het onderzoek van de gegrondheid van de andere
door h et midclel gecritiseerde motieven
van belang is ontbloot ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
29 oktober 1971.- 1e kamer.- Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeveT, de H. Wauters,
raadsheer waarnemend voorzitter.- Gelijlcluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.- Ple~te1·s, de HH. H. Van
Kerckhoven (van de balie te Antwerpen)
en Claeys Bouuaert (van de balie te Gent).
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IN AANMERKING TE NEMEN. VERZOEKSCHRIFT DAT GEEN VOORZIENING
IS.

3 november 1971.

VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM.
DIENSTPLICHTZAKEN.
VoORZIENING DIE DE GESCHONDEN
WETTELIJKE BEPALING NIET VERli'I:ELDT.
N IET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening tegen
een beslissing van de he1·keu1·ingsTaad
die de wettelijlce bepaling niet venneldt,
die zou geschonden zijn (1). (Gecoiirdineerde dienstplichtwetten, art. 51,
§§ 1 en 4.)

Geen voo1·ziening is het ve1·zoeksch?·ijt waa?·bij een dienstplichtige enkel ve1·klaa1·t
dat de hem bet1·efjende beslissing van de
he1·ketwingsmad bet?·elclcing had op zijn
lichamelijke geschiktheid, te1·wijl hij om
~titstel ve1·zocht op 11w1·ele gTond en aan
het H of vmagt deze inlichtingen in aanme?·king te nemen (2).
(CLEMENS.)
ARREST

(FREDERIX.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; Gelet op de bestreden
beslissing, op 30 juli 1971 door de Herkeuringsraad van de provincie Henegouwen gewezen ;
Overwegende dat de voorziening de
wetsbepaling, waarvan de schending
wordt aangevoerd, niet vermeldt, zoals
wordt voorgeschreven bij artikel 51 van
de dienstplichtwetten, gecoiirdineerd bij
koninklijk besluit van 30 april 1962 ; dat
de voorziening derhalve niet ontvankelijk
is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening.
·
3 november 1971. 3e kamer.
Voo1·zitte1·, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Sury. Gelijlcluidende conclusie,
de H . Duchatelet, advocaat-generaal.

(ve?'taling).

RET HOF ; Gelet op de bestreden
beslissing, op 4 juni 1971 gewezen door
de Herkeuringsraad van de provincie
Luik;
Overwegende dat in zijn verzoekschrift
gericht aan het Hof de dienstplichtige
zichbeperkt te verklaren dat de beslissing
van de herkeuringsraad, die " oordeelt dat
hij geschikt is voor de dienst, uitspraak
doet op medisch vlak », terwijl zijn eis
ertoe strekte uitstel te bekomen op morele
grond, en te vragen " dat al die inlichtin.gen in aanmerking zouden worden genoInen »;
Dat zodanig verzoek geen cassatieberoep oplevert en derhalve niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt het verzoek.
3 november 1.971. 3e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Versee. Gelijlcluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.
I
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VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM.
DIENSTPLICHTZAKEN.
VERZOEKSCHRIFT WAARBIJ DE DIENSTPLICHTIGE AAN HET H<m VRAAGT ' DE
DOOR HEM VERSTREKTE INLICHTINGEN

(1) Vgl. inzake de voorziening tegen een
beslissing van de hoge militieraad, cass.,
16 december 1970 (A1"1". cass., 1971, biz. 394)
en 3 februari 1971 (ibid., 1971, biz. 543).

1°
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3 november 1971.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. D UBBELZINNIGE REDENEN.
NIET MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

(2) Men r aadplege cass., 20 april en 18 augus-

tus 1970 (A?'?', cass., 1970, biz. 778 en 1046);
28 april 1971 (ibid., 1971, blz. 833).
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ARBEIDSONGEVAL. ONGEVAL
OP D]!J WEG NAAR OF VAN RET WERK.
RECRTER LAAT IN RET ONZEKERE
OF RIJ BESLIST REEFT DAT RET BEZOEK
VAN DE WERKNEMER AAN ZIJN BEIDE
ZUSTERS l\'lET ONDERBREKING VAN DE
TERUGWEG NIET WAS TOE TE SCHRIJVEN
AAN
REDENEN
VAN
PERSOONLIJKE
AARD, DAN WEL OF DERGELIJKE REDENEN EEN WETTIGE OORZAAK VOOR DE
ONDERBREKING VAN DE WEG VAN RET
WERK KUNNEN UIT!VIAKEN. NIET l\'lET
REDENEN Ol\'lKLEDE BESLISSING.

I 0 en 2° Doot · dttbbelzinnigheid aangetast (I) en clethalve niet 1·egelmatig met

1·edenen omlcleecl is het vonnis dat in het
onzeke1·e laat of de ?'echte?' in jeite heejt
willen beslissen dctt het bezoek van een
we1·kneme1' aan zijn beicle zuste1·s niet
was toe te sclwijven . aan 1·edenen vctn
pe1·soonlijke aa1·d, clan wel of hij in
1·echte heeft gesteld dat een 1·eden van
petsoonlijke aa1·d een wettige oo?·zaalc
voo1· de onde?'b?·elcing van de weg van
het wedc lean tdtmaken (2). (Grondwet,
art. 97; besluitwet van I3 december
I945, art. I.)
(NAAl\'lLOZE VENNOOTSCRAP « CONSTRUCTION FT PARACREVEi\ffiNT ll EN NAAi\fLOZE VENNOOTSOHAP «ROYALE BELGE ll,
T. PARENT.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 januari I97l in hager
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Hoei ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen I van de besluitwet
van I3 december I945 betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
uit ongevallen die zich op de weg naar
of van het werk voordoen en 97 van de
Grondwet,
dootdat het bestreden vonnis beslist
dat de door verweerder gemaakte omweg
en zijn onderbreking van de normale weg
van het werk ten gevolge van een bezoek
dat hij aan zijn twee zusters had gebracht
« zonder overmatig te drinken ,, aan het
traject zijn karakter van weg van het
(1) Cass., 23 april 1969 (A1·r. cass., 1969,
biz. 802); 20 januari 1971 (ibid., 1971,
biz. 491).
(2) Men raadpiege cass., 19 december 1968
(A1·r. cass., 1969, biz. 396).

werk, waarop voornoemde besluitwet van
toepassing was, niet hadden ontnomen,
en deze beslissing uitsla.itend steunt op
het feit dat de omweg en de onderbreking
geen verzwaring van het aan de weg onafscheidelij k verbonden risico hadden opgeleverd,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, elke omweg of
elke onderbreking van de weg naar of
van het werk hem zijn karakter van
~1.ormale weg naar of van het werk ontnemen indien ze niet door overmacht of
door een wettige oorzaak worden gerechtvaardigd ; het bestreden vonnis niet
heeft vastgesteld dat er overmacht of
een wettige oorzaak aanwezig was; de
niet-verzwaring van het risico dat onafscheidelijk verbonden was aan de norInale weg voor de terugkeer van het werk
die, volgens de vaststellingen van het
vonnis, van Hoei naar W anze liep en dus
in enkele minuten kon worden afgelegd,
niet volstond om de door verweerder
afgelegde weg, waarvan het vonnis vaststelt dat er een omweg van een kilometer
en een onderbreking van tenminste
een tun· in voorkwam, het karakter van
normale weg als bedoeld in de besluitwet
van I3 december I945 te doen behouden,
zodat het vonnis niet wettelijk met redenen is omkleed;
tweede ondenleel, zelfs indien het vonnis
aldus kon worden uitgelegd dat het had
gesteld dat de omweg en de onderbreking
van de weg een wettige oorzaak hadden,
de omstandigheid die het zou aangevoerd
hebben, met name het bezoek dat verweerder aan zijn twee zusters had gebracht mn er koffie en whisky t e drinken,
tach slechts een reden van persoonlijke
aard zou kunnen uitmaken, die nooit als
overmacht of wettige oorzaak voor de
omweg of onderbreking va11. de weg kan
worden beschouwd in de zin van artikel 1 van de besluitwet van I3 december I945 ;
de1·de onde1·deel, de eiseressen in hu,n.
conclusies hadden betoogd dat het feit
zijn twee zusters te bezoeken en bij hen
een tuu· door te brengen om koffie en
whisky te drinken ee11. persoonlijke aangelegenheid van verweerder betrof en
daardoor geen overmacht of wettige oorzaak voor de onderbreking en verlenging
van de normale weg van het werk kon
opleveren in de zin van de besluitwet
van I3 december I945;
terwijl het vonnis niet heeft geantwoord op deze conclusie ;
terwijl, althans, aan de hand van de
motivering van het vonnis het Hof niet

-233kan uitmaken of het in feite heeft willen persoonlijke aard niet - in aaninerklng
beslissen dat het bezoek aan de beide ktmnen worden genomen als een wettige
zusters geen reden van persoonlijke aard oorzaak om aan ee~l omweg het karakter
was or.n een omweg te maken of om de van weg van het werk toe te kennen ;
weg om van het werk terug te keren te
Overwegende dat het bestreden vonnis
onderbreken, dan wei of het in rechte · niet passend antwoordt op deze concluheeft willen beslissen ·dat een reden van sie; dat zijn g_ronden immers in het onpersoonlijke aard een wettige reden voor zekere laten of de rechter in feite heeft
onderbreking of verlenging van de nor- willen beslissen dat het bezoek van de
male weg kan uitmaken en, ten deze, getroffene aan zijn beide zusters niet was
uitmaakte; de dubbelzinnigheid van deze toe te schrijven aan redenen van permotivering het voor het Hofniet mogelijk soonlijke aard, dan -wei of hij in rechte
maakt de wettelijkheid van de bestreden heeft gesteld dat een red en van persoonbeslissing te toetse~l ;
lijke aard een wettige oorzaak voor de
vie1·de ondenleel, het vonnis zijn beslis- onderbreking van de weg van het werk
sing althans slechts wettelijk had kunnen kml uitmaken ;
motiveren door vast te stellen dat het
Dat het derde onderdeel van het midbezoek dat verweerder aan zijn twee del gegrond is ;
zusters had gebracht om er koffie en
whisky te drinken, gerechtvaardigd was
Om die redenen, vernietigt het bestredoor een behoefte aan ontspamling te den vonnis ; beveelt dat van dit arrest
wijten aan de uitzonderlijke omstandig- melding zal worden gemaakt op de kant
heden van het · werk gedurende de dag, van de vernietigde beslissing ; legt de
of door welke omstandigheid ook die kosten t en la.ste van de eiseressen ; vervreemd zou zijn aan de !outer persoon- wijst de zaak naar het Arbeidshof te
lijke aangelegenheden van verweerder ; Luik.
terwijl, bij gebrek aan elke nadere aanduiding van die aard, een onderbreking
3 november 1971. 3 8 kamer. gedurende een um' -van een zeer korte
Voo1'Zitte1·, de H. Polet, raadsheer waarweg om koffie en whisky te gaan drinken
Ve1·slaggeve1·, de
naar de eis van a.r tikel 1 van de besluit- nemend voorzitter. Gelijkltticlende conclusie,
wet van 13 december 1945 niet kan wor- H. Versee. den beschouwd als een onderbi,eking met de H . Duchatelet, advocaat-generaal. een wettige oorzaak die vreemd is aan Pleite1·, de H. Struye.
de persoonlijke aangelegenheden van verweerder en die aan de weg om van het
werk terug te keren zijn normaallmrakter
doet behouden ;
vijjde onde1·deel, er, in elk geval, tegen3 8 KAMER. - 3 november 1971.
strijdigheid bestaat in de bewoordingen
door, enerzijds, vast te stellen dat de
omweg en de onderbreking van de weg 1o WETTEN EN BESLUITEN.- OPEENVOLGENDE WETTEN INZAKE RECHTStoe te schrijven waren aan het bezoek,
l\HDDELEN. RECHTSMIDDELEN DIE,
gedtu'ende een utu', aa.n twee zusters onl
BEHOUDENS AFWIJKENDE BEPALING,
er koffie en whisky te drinken en, anderBEHEERST WORDEN DOOR DE WET DIE
zijds, te beslissen dat dit bezoek geen
VAN KRACHT IS DE DAG VAN RET
!outer persoonlijke aangelegenheid beVONNIS.
trof;
terwijl deze tegenstrijdigheid in de
motivering van het vonnis gelijkstaat 2o BEVOEGDHEID EN AANLEG. BEVOEGDHEID. BURGERLIJKE ZAmet het ontbreken van de bij artikel 97
KEN. HOGER BEROEP TEGEN EEN
van de Grondwet vereiste redenen :
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de eiseressen bij
conclusie hadden betoogd dat de weg van
het werk niet meer normaal is wanneer
de werknemer hem -onderbreekt zonder
van overmacht of van een wettige reden
te doen blijken, dat de getroffene de weg
van het werk om een strikt private reden
had onderbroken en dat de redenen van

SENTENTIE VAN DE WERKRECHTERSRAAD BIJ DE WERKRECHTERSRAAD VA,N
BEROEP. HoGER BEROEP REGEL MATIG BETEKEND v66R DE 1 e NOVElliBER 1970.- ARBEIDSHOF BEVOE GD NA
DEZE DATUM.

1o Ingeval de wetgeving inzake ?'echtsmid-

delen tegen vonnissen wo1'dt gewijzigd,
wo1·den deze, behouclens ajwijkende bepa-

-234ling, behee1·st do01' de wet die van kmcht
is op de dag van het vonnis (1).
2° W annee1· het hoge1· be1·oep tegen een
sententie van een we1·k1·echte1·smad bij
de we1·krechte1·smad van bemep 1'egelmatig betekend is v661· de 1e novembe1·
1970, al was het met dagvaanling om te
ve1·schijnen de 3e novembe1· 1970, w01·dt
de zaak ambtshalve vo01· het a1·beidshoj
gebmcht. (Wet van 10 juni 1967
houdende het Gerechtelijk W etboek,
art. 1, 3° en art. 6 van de in artilml 4
voorkomende overgangsbepalingen.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
XEROX ll, T. MOREL.)
ARREST

« RANK

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 maart 1971 door het Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 2 van het
Burgerlijk W etboek, 58 en 85 van de wet
van 9 juli 1926 op de werkrechtersraden,
gewijzigd bij de wet van 12 juli 1960, 2,
861 en 862 van het Gerechtelijk Wetboek,
1, 3°, 4 van artikel 4 van de overgangsbepalingen en van artilcel 5 van de wet
van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk W etboek,
do01·dat het bestreden arrest heeft beslist dat de door eiseres op 12 oktober
1970 betekende akte van hoger beroep
nietig was op grond dat « bij het exploot
wordt gedagvaard om op dinsdag, 3 JJ.Ovember 1970, te 17 um· te verschijnen
voor de eerste kamer voor bedienden van
de werkrechtersraad van beroep te Brussel ... "• maar clit gerecht op voornoemde
datmn niet meer bestond ; dat zo met
name de artikelen 58 en 85 van de wet
op de werkrechtersraden weliswaar bepaalden welke vermeldingen in de exploten van dagvaarding 1noesten voorkomen, zij echter zwegen omtrent de saneties verboncleJl aan vergissingen in die
vermeldingen; dat derhalve moet ver(1) Cass., 25 september 1970 (A1'1', cass.,
1971, blz, 85) en 5 maart 1971 (ibicl., 1971,
blz, 646); zie ook d e conclusie van Procureurgeneraal Ganshof van der Meersch v66r cass,,
22 oktober 1970 (Bull, en PASIC,, 1971,
I, 144) en inzonderheid blz, 158 en de noten 1
en 2,

wezen worden naar h et Gerechtelijk Wetboek ; dat krachtens artikel 862 van
genoen1.d wetboek, in geval van verzuim
of onregelmatigheid betreffende de aanwijzing van de rechter die van de zaak
kennis moet nemen, de nietigheid of het
verval ambtshalve door de rechter moet
worden uitgesproken ; dat de akte van
hoger beroep dagvaarding moet inhouden
om te verschijnen voor de rechtbank die
op de dag van de verschijning bevoegd
is om kennis te nemen van het rechtsmiddel ; dat zulks ter zake het geval niet is,
zodat het exploot VMl. 12 oktober 1970
nietig is ; dat eiseres in hoger beroep
tevergeefs betoogt : a) dat krachtens
artikel 6 van het Gerechtelijk wetboek
de h andelingen die geldig zijn verricht
v66r de inwerkingtreding van de nieuwe
wet, geldig blijven, hoewel zij volgens de
nieuwe wet oru·egelmatig of laattijdig
zouclen zijn; b) dat op het ogenblik van
de betekening, dit is op 12 oktober 1970,
de terechtzittingen va11. het arbeidshof
nog niet vastgesteld waren, zodat het
onmogelijk was een termijn te stellen om
te verschijnen ; dat die onmogelijkheid
voor eiseres overmacht oplevert; c) clat
het arbeidshof bevoegd is om alle zaken
te behandelen die aanhangig zijn voor de
werkrechtersraad van beroep die dit hof
vervangt; dat inlmers : a) zoals even is
gezegd, met betrekking tot de vermelding
van de rechtbank die ke11.nis moet nemen
van het rechtsmiddel, de geldigheid van
de akte van beroep moet worden beoordeeld niet op de datmn ervan, maar wel
op de voor de verschijning vastgestelde
datmn; b) eiseres in hoger beroep, op
12 oktober 1970, op een terechtzittingvan
de werkrechtersraad van beroep die
moest plaatshebben v66r 1 november
1970 nog kon dagvaarden; c) een rechtsmiddel ingesteld om te verschijnen op
een datum waarop de werkrechtersraad
van beroep niet m eer bestond, voor deze
raad niet aanhangig kon zijn "'
te1·wijl 1° eiseres, die haar akte van
hoger beroep op 12 oktober 1970 betekend had, op gelclige wijze verweerder
kon dagvaarden om op 3 november 1970
voor de werkrechtersraad van beroep te
verschijnen (schendi11g van d e artikelen 58 en 85 van de wet van 9 juli 1926,
5 van de wet van 10 oktober 1967, 2 van
h et Burgerlijk W etboek en 2 van het
Gerechtelijk W etboek) ; 2° de bij akte
van hoger beroep van 12 oktober 1970
ingestelde zaak regelmatig op de rol
ingeschreven werd van het arbeidshof,
dat met ingang van 1 november 1970 de
werkrechtersraden gedeeltelijk verving
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(schending van d e artikelen I, 3° en 6
van artikel 4 van de overgangsbepalingen
van de wet van IO oktober I967); 3° noch
de aanwijzing van de werkrechtersraad,
noch de vermelding van een terechtzitting die niet is doorgegaan, onwraakbare
onregelmatigheden opleveren, die de b elange~l van verweer der zouden hebben
geschaad (schending van de artikelen 86I
en 862 van het Gerechtelijk Wetboek);
dat het arrest aldus de in h et middel
aangehaalde bepa lingen heeft geschonden:
Overwegende dat op I2 oktober I970,
dag waarop de alde van hoger beroep
werd betekend, artikel 85 van de wet van
9 juli I926 op de werkrechtersraden )log
van kracht was ; dat eiser es in haar a.kte
van hoger b eroep het r echtscollege in
hoger b eroep dat in die bepaling stond
venneld, heeft aangeduid ;
Overwegende dat, krachtens artikel 6
van de overgangsbepalingen, die voorkomen in a.rtikel 4 van de wet van 10 oktober I967 houdende het Gerechtelijk
vVetboek, de ha~ldelingen die v66r de
datmn van inwerkingtreding van genoemd wetboek geldig zijn verricht, geldig blijven, hoewel zij volgens de nieuwe
wet onregelmatig zouden zijn, en dat luidens artikel I , 3°, dat voorkomt in h etzelfde artikel, de zaak die op geldige
wijze aanhangig werd gemaakt bij de
werkrechtersraad van beroep, ambtshalve
voor h et arbeidshof moest worden gebracht;
D a t derhalve, door te b eslissen d at de
akte van hoger beroep van I2 oktober
1970 nietig was, het arrest voormelde
wetsbepalingen heeft geschonden;
Dat h et middel gegrond is ;
Om die rede~len, vernietigt het bestreden arrest, in zover het de akte van hoger
beroep van I2 oktober I970 nietig verklaart en in zover het uitspraak doet over
de kosten ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de k ant
van de gecleeltelijk vernietigcle beslissing ;
houdt de kosten aan ; zegt dat erover
door de feitenrechter zal beslist worden ;
verwijst de a.ldus beperkte zaak n aar h et
Arbeidshof te Luik.
3 november 1971. 3e lmmer. VooTzitte1·, d e H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H . Sury. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Dtlchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Houtekier en VanRyn.

I e KAli'I:ER . -

4 november 1971.

KORT GEDING. - VooRZITTER VAN
DE RECHTBANK DIE, OP VERZOEKSCHRIFT, EEN DESKUNDIGE HEEFT AANGESTELD EN ZIJN OPDRAOHT HEEFT
VASTGESTELD. RECHTER IN KORT
GEDING BEVOEGD OM WEGENS DRINGENDHEID DEZE BESOHIKKING, OP VERZOEK VAN EEN DERDE, IN TE TREKKEN.

W annee1· de voo1·zittm· van de 1·echtbank, op
ve1·zoeksclw·ijt uitspmak doende, een deskundige heeft aangesteld en zijn opdmcht
heejt vastgesteld, lean hij, als 1·echte1· in
ko1·t geding, deze beschikking tvegens
d1·ingenclheid intTelcken, zeljs op ve1•zoelc
van een cle1·de (I) . (Art. II, 2°, van de
wet van 25 maart I876 en 806 van het
vVetb. van burg. rechtsvord.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP BUTINOO, T.
NAAlV[LOZE VENNOOTSCHA,P ARMEAL EN
NAAJ\'ILOZE VENNOOTSOHAP GEMEENTE KREDIET VAL'f BELGIE.)
ARREST (veTtaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 maart I970 door h et Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel , afgeleid uit de
schending van de artikelen 92, 97 van
de Grondwet, 8 van h et Burgerlijk ViT etboek, I, 8, II (die gewijzigd zijn bij
artikel 1 van de wet van 26 december
I89I) van de wet van 25 maart 1876 op
de bevoegdheid en 806 van h et W etboek
van burgerlijke rechtsvordering,
cloo1·dat het bestreden arrest beslist dat
het aan de voorzitter van de rechtbank,
zitting houdend a ls r echter in kortgeding,
niet toekomt de beschikking in te trekken
waarbij hij , op verzoekschrift en binnen
het kader van zijn oneigenlijke rechtspraak, een deslnmdige aanstelt, buiten
het geval d at hem, gezien h et dringend
karakter, gevraagd wordt bij voorraad
uitspraak te doen over de moeilijkheden
(1) De vraag of de derde die door een
beschikking van de voorzitter van de rechtbank, op verzoekschrift uitspraa k doende,
over een rechtsmiddel beschikt om tegen deze
beschikking op te komen, is heden ten dage
opgelost door de artikelen 1033, 1034 en 1125
van het Gerechtelijk Wetboek.

-236betreffende de uitvoering van de b eschikking, en dientengevolge de beroepen beschikking bevestigt waarbij de voorzitter
van de rechtbank, zitting houdend in
kortgeding, zich onbevoegd had verklaard,
te1·wijl, krachtens de in het middel
vermelde wettelijke bepalingen, degene
die benadeeld is door een beschikking
waarin hij geen partij is geweest en welke
op verzoekschrift biimen h et kader van
zijn oneigenlijke rechtspraak door de
voorzitter van d e rechtbank van eer ste
aanleg overeenkomstig het gemeen recht
werd gewezen voor de gewone rechtscolleges, om een einde te doen maken aan de
m aatregelen die h em nadeel berokkenen
en, dientengevolge , in spoedeisend geval,
de zaak aanhangig mag maken bij de
voorzitter van de recptbank, zitting houdend als rechter in kortgedii1g :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat eiseres, bij
hoofdvordering, voor de voorzitter van
d e R echtbank van eer ste aa~1leg te Brussel, zitting houdend in kortgeding, de
intrekkii1g h eeft gevorderd van de beschikking van 16 a ugustus 1968 van deze
magistraat die, uitspraak doende over h et
v erzoekschrift van de naamloze vennootschap « Armeal », t h ans eerste v erweerster, een deskundige opdracht geeft een
prototype van plafond van eiser es te
onderzoeken en ook of dit plafoncl beantwoordt aa~1 de vereisten van het bestek
van de naamloze vennootschap, Gemeent ekrediet van Belgie, thans tweede verweerster;
Overwegende dat de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, om. als
rechter in kortgeding over cleze rechtsvordering uitspraak te doen, zijn bevoegdheid ontleent aan artikel ll, 2o, van de
wet van 25 maart 1876 houdencle titel I
van het voorafgaand boek van h et Wethoek van bttrgerlijke rechtsvordering ;
Overwegende dat, derhalve, ook a l
neemt m en met h et hof van beroep aan
dat h et ten deze niet ging om een uitvoeringsmoeilijkheid in de zin van artik el 806 van h et Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, h et arr est dat de dringendheid niet betwist waarop h et rechtsmiddel van eiseres met name is gegrond,
niet wettelijk heeft kunnen beslissen dat
het aan d e voorzitter, zitting houdend als
rechter in kortgeding, niet toekomt de
bescbikking in te trekken waarbij deze
magistraat, op verzoekschrift en bij voorr aad uitspraak doende binnen het k a der
van zijn o:neigenlijke rechtspraak, een

deskundige heeft aangesteld en zijn opdracht heeft vastgesteld ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde b eslissing ; houdt de
kosten aan opdat hierover door de feitenrechter wordt beslist; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
4 november 1971. re kamer.
Voo1·zitte1·, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
Baron Richard. - Gelijkluidende conclt£sie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. Ansiaux en F a.Uy.
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1° STRAF . ARTIKEL 65 vAN HET
STRAFWETBOEK. - BEPALING DIE DE
STRAFRECHTER VERPLICHT SLECHTS EEN
ENKELE STRAF UIT TE SPREKEN WANNEER EEN GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG, DAT ALS ONDERSCHEIDEN MISDRIJF STRAFBAAR WORDT
GESTELD, EEN BESTANDDEEL VAN EEN
l\USDRIJF
UIT
ONVOORZICHTIGHEID
VORMT.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE: STRAFZAKEN. STRAFRECHTER DIE
TVVEE STRAFFEN HEEFT UITGESPROKEN,
RESPECTIEVELIJK WEGENS EEN MISDlUJF UIT ONVOORZICHTIGHEID EN
WEGENS EEN FEIT DAT EEN GEBREK
AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG
OPLEVERT EN ZELF ALS lVIISDRIJF
STRAFBAAR WORDT GESTELD. - GEVOLG VAN DEZE BESLISSING OP BE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
1° TVannee1· een gebnk aan voo1'zichtigheid
of voo1'Z01'g, dat als onde1·scheiden misd·rijj stntjbaa1· wo1·dt gesteld, een bestcmddeel van een misd1·ijj t£it onvoo?'zichtigheid opleve1·t, dan is de stmj1·echte1', wegens de onsplitsbam·heicl van het
feit en met toepassing van m·tilcel 65
van het Stntjwetboek, e1·toe gehouden
slechts een enkele stmj en namelijk de
zwaa1·ste stmj uit te sp1·eken ( 1).
(1) Cass., 19 september 1968 (.d.>'?'. cass .,
1969, biz. 72) en d e noten 1 en 2; 21 mei

-2372° Wannee1· de stl·af,·echtel', bij wie een
ve1·volging wegens een misdJrijf ttit onVOOI'zichtigheid aanhangig is, wegens
een feit dat een geb1·ek aan vom·zichtigheid of voo1·zorg opleve1·t, en zelf doo1'
de stmfwet als misd1·ijf stmfbam· wm·dt
gestelti, een stmf heeft uitgesp1·olcen die
onde1·scheiden is van die wellce hij voo1·
het misd1·ijf u it onvoo1·zichtigheid heeft
toegepast, dan is, hachtens het gezag van
gewijsde van deze beslissing, de 1·echte1·
bij wie de btwge1·lijlce 1·echtsvm·de1·ing
aanhangig is in beginsel ve1·plicht de
fottt, welke het geb1·ek aan vool·zichtigheid of voo1'ZOI'Y opleve1·t, te beschouwen
als m·eemd aan het misd1·ijf ttit onvom·zichtigheid (1).
Dit is niet alleen het geval, wannee1· de
stmf1·echte1· zich uitdntkkelijlc heeft uitgespmlcen ove1· het o?1tbrelcen van OOI'zalcelijlc ve1·band tttssen deze fottt en
dit misd1·ijf, maa1· oolc wannee1· de niet
tegenst1·ijdige beslissing impliciet de1'delijlc ve1·ban d ttitsltti t (2). (S.W.,
a.r t. 65 ; a lgem een r echtsb eginsel, dat
m et name gelmldigd wordt in art. 4
van de wet van 17 april 1878.)

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden
arrest, op 10 april1969 door h et Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over het middel afgeleid uit de sch endin g van de artikelen 1319, 1320, 1350,
inzonderheid 3°, 1352 van het Burgerlijk
vVetboek, 23, 24, 25, 26 van h et Gerechtelijk vVetboek, 16 v an de wet van l l jtmi
1874 b etreffende de v er zek eringen in het
algem een , en voor zoveel a ls nodig schending van de artikelen 65 van h et Strafwetboek , 3 en. 4 v a n de wet van 17 a pril
1878 houdende de voorafgaande titel van
het W etboek van strafvorderi~1.g,
doo1·dat, ter verwerping van de rech tsvordering d ie eiser es tegen Deroissart,
van wie zij de btu·gerrechtelijke aan spra-

kelijkheid inzake motorrijtuig verzekerde , had ingesteld om terugbetaling te
bekomen van de vergoedingen die betaald
werden ten gevolge van een v erkeersongeval dat, volgens h aar, veroorzaakt was
door de grove fout van haar verzekerde,
die een arrest va~1 9 april 1964 van het
Hof v an beroep te Brussel een geldboete
had opgelegd wegens h et onopzettelijk
toebrengen van verwondingen alsmede
een gevangenisstraf en een geldboete
wegens overtreding van artikel 2, 3°,
v an de wet van 1 a ugustus 1899, d a t
gewijzigd is bij artikel 3 van de wet van
15 april 1958, h et bestr eden arrest verklaart d at door voormeld arrest van
9 april 1964 " stellig en noodzakelijk werd
gevonnist dat de staat v an alcoholintoxicatie niet de oorzaak of een v a n de
oorzaken is geweest v a n bet ongeval
waarvoor Deroissart aansprakelijk werd
verklaard en dat door gedaagde in hoger
b eroep (thans eiseres), zijn verzekeraar,
vergoed moest worden " ; " d at h et slechts
anders zou geweest zijn indien de strafrechter h ad gest eld - wat hij niet heeft
gedaan - dat de b eid e t elastleggingen
een zelfde feit opleverden en ze daarom,
wegens de onsplitsbaarheid van dit feit
en met toep assing van artikel 65 van h et
Strafwetboek, m et een enkele straf, de
zwaarste, had b estraft "•
te1·wijl voormeld arr est van 9 april 1964
er m et n am e op wijst d at " ten gevolge
van dit overvloedig drinken wijlen D eroissart in een zodanige staat van alcoholintox icatie verkeerde dat hij niet meer
in staat was zijn voertuig zonder gevaar
te besttwen, dat h et ongeval d at zich op
de weg naar Waver heeft voorged aan bij
zijn terugkeer de volgende morgen, er
h et b este bewijs van is " ; de strafr echter,
zodoende, vaststelt dat de a lcoholi ntox icatie de oorzaak of een van de oorzaken
van het ongeval is geweest en het gebrek
aan voorzichtigheid heeft uitgemaakt van
h et ·misdrijf van onopzettelijke verwondingen a ls bedoeld in d e artikelen 418 en
420 van h et Strafwetboek, zodat, nu dit
arrest van 9_april 1964, dat definitief was
geworden door de verwerping van de
voorziening van wijlen Deroissart (arrest
van het Hof van cassatie v an 21 janu ari

1970, volt. terechtz., en cle conclusie van
procureur-generaal Ganshof van cler Meersch
(ibid., 1970, blz. 889); 24 juni 1970, volt.
terechtz. (ibid., 1970, blz. 1009); 18 sep t ember
1970 en 27 novemb er 1970 (i bi d., 1971, blz. 51
en 293); m en raa clplege cass., 2 februari
1970 (i bid., 1970, blz. 509); 22 juli 1970

(ibid., 1970, biz. 1030) en 11 maart 1971
(ibid., 1971, biz. 669).
(1) Zie vorenstaancle noot.
(2) Cass., 27 november 1970, waarvan
sprake in cle zoeven opgegeven noot ; men
r aadpiege cass., 18 september 1970, ook
zoeven vermeid.

(CO OPERATIEVE VENNOOT SCHAP, VERZE KERINGSlVIAATSCHA PPIJ « DE SOCIALE
VOORZORG », T. H UBERT.)
ARREST

(vel'taling).

-238 1965), in strijd met artikel 65 van het
Strafwetboek, twee afzonderlijke straffen
had uitgesproken, de ene wegens h et
onopzettelijk toebrengen van verwondingen, en de andere wegens overtrading
van artikel 2, 3°, van de wet van l al:(gustus 1899, dat gewijzigd is bij artikel 3
van de wet van 15 april 1958, de bmgerlijke rechter, kennisnemende van h et verh aa.l van de verzekeraar tegen de v erzekerde om terugbetaling te bekomen
van de aan de slachtoffers van h et litigieuze ongeval gestorte sch adevergoedin g, niet gebonden was door deze str afbeslissing daar n iet stellig e·r ga omnes was
gevonnist dat de alcoholintoxicatie
vreemd was aan het misdrijf uit onvoorzichtigheid, waaruit volgt dat het bestred en arrest, door zich te beroepen op h et
strafrechtelijk gewijsde om de burgerlijke rechtsvordering te verwerpen, de
bewijskracht van het arrest van 9 april
1964 alsmede h et beginsel betreffencle h et
gezag van het gewijsde heeft miskend en ,
dieutengevolge, de regels inzake h et verh aal van de verzekeraar tegen de verzekerde in geval van grove fout van deze
laatste h eeft geschonden :

Overwegende d at Lucien Deroissart,
rechtsvoorganger van verweerster, bij in
kracht van gewijsde gegaan. arrest van
9 april 1964 van het Hof van beroep te
Brussel werd veroordeeld, en erzijds, tot
een geldboete van 200 frank wegens h et
onopzettelijk toebre~1gen van slagen of
verwondingeu, en, anderzijds, tot vijftien dagen gevangenisstraf en tot een
geldboete van 1 00 frank daar hij op een
openbare plaats een v oertuig had bestumd of een rijdier had geleid n a. alcoholische dranken in zodanige hoeveelh eden te h ebben gebruikt clat het a lcoholgeh a lte in zijn bloed ten minste 1,5 g
pro mille beclroeg ;
Overwegende d at, wanneer het gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg, bestanddeel van een nlisdrijf uit onvoorzichtigheid, bovenclien h et voorwerp is van een
afzonderlijke telastlegging, de str afrechter, wegens de onsplitsbaarheid van h et
feit en met toepassing van artikel 65 van
(1) Elke beslissing van de rechter moet in
h aar geheel worden bescbouwd. H et op enbaar
ministerie was derhalve van om·deel dat de
r edenen van het arrest van 9 april 1964,
rechtdoende op de strafvordering en d e burgerlijke rechtsvordering, elkaar moesten verklaren : cass., 19 april 1971 (A?'?". cass., 1971,
blz. 767). In zijn conclusie werd dus gesteld
d a t c1it arrest niet regelmatig m et redenen

het Strafwetboek, ertoe gehouden is aileen de zwaarste straf uit t e spreken ;
Dat hieruit volgt dat, wanneer de strafrechter twee afzonderlij ke straffen h eeft
uitgesproken, de rechter, bij wie de burgerlij ke rechtsvordering aanhangig is,
ertoe gehouden is d e fout die h et voorwerp van een afzonderlij ke veroordeling
is geweest als vreemd aa~1. h et misdrijf
uit onvoorzichtigheid te beschouwen ;
Dat zulks niet aileen het geval is wannear de strafrechter zich uitclrukkelijk
heeft uitgesproken over het ontbreken
van een oorzakelijk verband tussen deze
fout en dit 1nisch·ijf, maar ook wanneer
zijn beslissing clit verband impliciet uitshlit;
D at h et arrest van 9 april 1964, uitspraak doende op de strafv ordering , d at
geen enkele grand bevat die in tegenspr aak is n1et de toepassing van twee
afzonderlijke strafJ'en, dit verbaud impliciet uitsluit ;
Overwegende dat het arrest, uitspraak
doende op de bm·gerlijke rechtsvordering
van de partij Franz Delaire, weliswaar
stelt dat D eroissart in een zoclanige staat
van a lcoholintoxicatie verkeerde dat llij
niet meer in staat was zijn voertuig zonder gevaar te besturen ; dat het ongeval
dat- zich op de weg naar vVaver h eeft
voorgedaan bij zijn terugkeer de volgende· morgen, er het b este bewijs van
is ;
Doch overwegende dat de bm·gerlijke
b eschikkingen van h et arrest enkel gezag
h ebbe11 ten aanzien v an de betrokken p artijen en in zover D eroissart voor ch·ie
vierde van de schadelijke gevolgen v an
het ongeval aansprakelijk werd verk laard;
D at h et middel naar recht faalt ;
Om die reden en, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
4 november 1971. 1 8 k amer. Voo1·zitter, d e H. Valent in, raadsh eer
waa.r nemend voorzi tter . - Ve1·slaggeve1·,
de H. Busin . - Ande1·sltticlencle conclttsie (1), de H. Duchatelet, a dvocaat -generaal. - Pleite1·s, de HH. Simont en Fally.
was omkleed, wegens de tegenstrijdigheicl
tussen d e redenen van de b eslissing op de
strafvordering en die van d e beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering; vgl. cass., 9 mei
1960 (Bttll. en PAsrc., 1960, I, 1041); 5 janua ri
1970 (A?'?'. cass., 1970, blz. 394) ; 15 februari
1971 (ibid., 1971, blz. 572).
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VERZEKERINGEN.

VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN. VOORvVERP
VAN DEZE VERZEKERING.

De ve1plichte aanspmkelijkheidsve1·zeke1·ing inzake moton·ijtuigen dekt de
schade die doo1· het veTkee1· van het ve?'zeke?·de voeTtuig op de openbaTe weg en
op de daa1·mee gelijkgestelde te?Tein~n
wo1·dt ve?'OO?'zaakt, maa?' zij dekt niet de
schade die een moto?'?'ijtuig kan ve?'OO?'zaken wannee?' het alleen als machinewe?·ktuig gebntikt wo1·dt voo?' bed?·ijjsven·ichtingen (1) . (Wet van 1 juli 1956,
art. 2, § l.)
(VERCAUTEREN EN COLMAN, T. NAAJ\'lLOZE
VENNOOTSCHAP «LA ROYALE BELGE >>.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op h et b estreden
arrest, op 31 oktober 1969 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over h et middel afgeleid uit d e schending van d e artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320, 1322 van h et Burgerlijk
Wetboek, 1, 2, § 1, 3, 4, § 2, en 21 van
de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprak elijkheidsv erzekering
inzake motorrijtuigen,
dooTdat, na vastgesteld te hebben dat,
voor d e traktor waardoor de door de
eisers geleden schade veroorzaak t werd,
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van de eigenaar verzekerd was overeenkomstig v oormelde wet van 1 juli 1956
ingevolge de met verweerster gesloten
polis, d a t de verzekeringsovereenkomst
met verweerster bepaalde d at dekking
verleend werd voor de schade veroorzaakt
door de traktor, ook indien de schade
voortsproot uit h et trekken van landbouwwerktuigen, doch enkel voor zover
de traktor gebruikt werd voor h et verkeer , m et uitsh~iting van de schade voort·
(1) Men raadplege cass., 27 februa ri 1969

(A?'?'. cass., 1969, blz. 610); 22 januari 1970
(ibid., 1970, blz. 456).
Ret woord " verkeer " moet in een ruime
b etekenis worden v erst aan, zoals blijkt uit
d e voorber eiding van de wet van 1 juli 1956
(Pasinomie, 1956, blz. 474). Hierond er moet
namelijk word en verstaan d at een voertuig
d a t op de openbare weg, op een voor het

spruitend uit de werking van het voertuig
a ls machinewerktuig en uit het lever en
van drijfkracht aan andere tuigen, en dat
het ongeval zich voordeed door h et feit
dat de eigenaar v an de traktor aardappelen rooide m et zijn rooimachine die
bij middel van een k etting getrokken
werd door de traktor, d at eiseres op het
veld, aan het eind van een voor, op de
eigenaar van d e traktor wachtte om iets
met h em te b espreken, en dat gezegde
eigen aar aldaar naar links afdraaide, op
dergelijke wijze echter d at de rooimachine
verder r echts uitkwam dan de traktor en
m et het draaimi de wiel dat aan de r echterzijde uitstak h et r echterbeen van
eiseres raakte, h et bestreden arrest beslist d at d e vordering, welke de eisers
tegen verweerster hadden ingesteld op
grond van voormelde wet van 1 juli 1956,
ongegrond was, en het middel verwerpt
waardoor de eisers in hun conclu sie voor
het hof v an beroep h adden laten gelden
dat h et ongeval niet een gevolg was van
een sp ecifiek gebruik van de landbouwmachine, maar wel van een draa iende
beweging van de la ndbouwmachine welke
veroorzaakt w as door h et feit d a t de
traktor zelf een draaiende b eweging uitvoerde, en doordat h et arrest zijn b eslissing steunt op de beschouwing d at de
traktor op het ogenblik v an h et ongeval
de rooimachine trok doch louter in werking was om die machine t oe te laten
aardappelen te rooien en geenszins om
de beweging van die m ar.hine op h et veld,
buiten haar rooifunctie om, te verzorgen,
dat de schade veroorzaakt door h et gebruik van de traktor bij h et t r ekken van
de landbouwwerktuigen in h et v erkeer
op h et veld, buiten de verzorging om van
de specifieke functie van die werktu.igen,
door verweerster gedekt was, doch d at
het litigieuze ongeval niet samenhing met
het verkeer van de traktor op h et v eld,
te1·wijl, ee?·ste oncle?·deel, nu de eigenaar
van d e traktor verzekerd was overeenkomstig d e bepalingen van v oormelde
wet van 1 juli 1956 en m eer bepaald
overeenkomstig de b ep alingen van d e
artikelen 1, 2, § I, 3, 4, § 2, en 21 van
publiek t oegankelijk terr ein of een ermee
gelijkgesteld t err ein, geparkeerd staat moet
beschouwd worden alsof h et aan het verkeer
deelneemt.
Doch, een voertuig dat op het ogenblik van
h et ongeval a lleen als een machinewerktuig
gebruikt wordt voor bedrijfsverrichtingen, is
geen voertuig « d at aan het verkeer deelneemt "
in de b etekenis van de zoeven genoemde w et.

___; 240 die wet, verweerster de schade dekte
veroorzaakt door het verkeer op bet veld
van de traktor en van de gesleepte
machine, ook indien dit verkeer gepaard
ging met en noodzakelijk was voor de
specifieke werking van de gesleepte rooimachine;
tweede onde?·deel, nu de met verweerster
'a fgesloten polis bepaalde dat de schade,
voortspruitende uit het trekken van landbouwwerktu.igen door de traktor, gedekt
was, doch enkel voor zover de traktor
gebruikt werd voor het verkeer, met uitsluiting van de schade voortspnlitende
uit de werl!::ing van het voertuig als
machinewerktuig en uit het leverel:J. van
drijfkracht aan al1.dere tuigen, het litigieuze. ongeval door de polis gedekt was,
daar uit de vaststellingen van het arrest
blijkt dat de traktor zelfniet als machinewerktuig werkte, en dat hij n iet gebntikt
werd om drijfkracht aan de rooimachine
te geven doch alleen om de rooimacbine
te trekken, zodat bet arrest de bewijskracht miskent welke door de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek aan voormelde met verweerster
afgesloten polis gehecbt wordt ;
denle ondenleel, het tegenstrijdig is
enerzijds te constateren dat de met verweerster afgesloten polis de in het tweede
onderdeel van dit middel vermelde bedingen bevatte, en dat het ongeval zich
voordeed in de omstandigbeden in gezegd
onderdeel vermeld, en anderzijds te beslissen dat het ongeval door verweerster
niet gedekt was, welke tegenstrijdigheid
in de motivering van het arrest gelijkstaat met een gebrek aan de door artikel 97 van de Grondwet vereiste motivering;
vie1·de onde?·deel, het 1nil1.stens tegenstrijdig is enerzijds te constateren dat het
ongeval zicb voordeed toen de traktor en
de roounachine, aan het einde van een
voor gekomen, links afdraaiden, en anderzijds te beslissen dat het ongeval geen
verband hield met bet verkeer van de
traktor op bet veld maar dat op bet
ogenblik van het ongeval de traktor
louter in werking was om aan de machine
toe te laten aardappelen te rooien, en
geenszins om de beweging van d ie
machine op het veld, buiten haar rooifunctie om, te verzorgen, welke tegenstrijdigheid in de motivering van het
bestreden arrest gelijkstaat met een gebrek aan de door artikel 97 van de Grandwet vereiste motiverillg :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt

dat d.e traktor, die door verweerster verzekerd was overeenkomstig de wet van
1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, op het ogenblik van h et ongeval
een in werking zijnde rooimachine op bet
veld trok en dat het ongeval geschiedde
bij een draaiende beweging van de traktor
zodat eiseres door de getrokken rooimachine werd geraakt ;
Dat h et arr est erop wijst « dat de traktor op het ogenblik van h et ongeval de
rooimachine trok, doch louter in werking
was om die machine toe te laten aardappelen te rooien, geenszins om de beweging van die machine op het veld, buiten
haar rooif1.mctie om, te verzorgen " en dat
de opstellu1g van de traktor geschiedde
voor de l.\itsluitende werking ervan als
machinewerktuig en vreemd was aan het
verkeer, zodat het ongeval een bedrijfsongeval uitmaakt dat buiten de risico's
valt die door de verplichte aansprakelijkheidsverzekering overeenk01nstig de wet
van 1 juli 1956 diel1.en te worden gedekt;
Overwegende dat, nu het arrest beslist,
op grol1.d van de vaststellingen die het in
feite en derha.lve soeverein doet, dat de
bewegingen en verplaa.t singen die de
traktor en de gesleepte rooilnachine op
het ogenblik van het ongeval deden,
loutere bedrijfsverrichtingen uitmaakten,
h et hieruit wettelijk afleidt dat dergelijke
opstelling van de traktor vreemd is aan
het verkeer in de zu1. van a.rtikel 2, § 1,
van de wet · van 1 jl.\li 1956, en dat het
daarbij ontstane risico buiten de risico's
valt die door de verplichte aansprakelijkheidsverzekering overeenkomstig vermelde wet dienen te worden gedekt ;
Dat dit onderdeel naar recht faalt ;
vVat bet tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, na erop gewezen te
hebben dat luidens de met verweerster
gesloten polis de schade gedekt is die
voortspruit uit het trekken van landbouwwerktuigen door de traktor, doch
enkel voor zover de tra.ktor gebruikt
wordt voor het verkeer, met uitsluiting
van de schade voortspruitend uit de
werking van h et voertuig als machinewerktuig en uit het leveren van clrijfkracht aan andere tuigen, bet arrest
beslist dat de traktor op het ogenblik
van bet ongeval uitsluitend a ls rnachinewerktuig gebruikt werd en dat de scbade
derhalve niet gedekt is door de polis ;
dat bet arrest aldus van de polis geen
uitlegging geeft die met de termen ervan
onverenigbaar is ;
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Dat dit onderdeel feitelijke grondslag
mist;

w at

het derde onderdeel betreft :

Overwegende dat uit het antwoord op
de· eerste twee onderdelen blijkt dat het
arrest zonder tegenstrijdigheid heeft lumnen beslissen dat de schade door de polis
niet gedekt is ;
Dat ·dit onderdeel feitelijke grondslag
mist;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat, na er aan herilmerd
.te hebben dat het ongeval geschiedde
toen de traktor en de rooimachine aan het
einde va~1. een voor links afdraaiden, het
arrest vaststelt dat, op het ogenblik van
het ongeva.I, de traktor louteri n werking
was om die machine toe te laten aardappelen te rooien en geenszins om de
beweging van die machine op het veld,
buiten haar rooifunctie mn, te verzorgen,
en dat bet ongeval geen verba.nd houdt
met het verkeer van de traktor op het
veld doch met de werking van de traktor
als hulpmiddel bij het inwerkingbre~1gen
van de rooilnachine in ha.a.r exploitatiefu,nctie ten behoeve van het bedrijf;
Overwegende dat · deze vaststellingen
niet tegenstrijdig zijn en dat dit onderdee! feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.

5 november 1971. 1e kamer . Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Meeii.s. - Gelijkluidende conclus1:e,
de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite?·s, de HR. Bayart en Struye.

1e KAMER. -

5 november 1971.

HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT.
- 0PZEGGING DOOR DE VERPACHTER.
0PZEGGING v66R DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 4 NOVEMBER
1969. GELDIGHEID EN GEVOLGEN
VAN DE OPZEGGING J\'[QETEN WORDEN
BEOORDEELD OP GROND VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN DIE VAN KRACHT
ZIJN OP HET OGENBLIK VAN DE OPZEGGING.

De geldigheid en de gevolgen van een opzegging doo1' de ve1pachter aan de pachte1·

gegeven v661· de inwe1·kingt1·eding van de
wet van 4 novembe1· 1969 rnoeten w01·den
beoo1·deeld ove1·eenkomstig de wettelijke
bepalingen die van kmcht zijn op het
ogenblilc van de kennisgeving e1·van.
(Wet van 4 november 1969, art. IV.)
{liWTMANS,
T. CLEEREN, GROSSAR EN 's HEEREN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vormis, op 28 september 1970 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Tongeren ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek, door miskenning van de bewijskracht van de tussen partijen op 3 juni 1966 gesloten overeenkomst, 1, 2, 26, 28, 45 en 56 van
afdeling III van boek III, titel \TIII,
hoofdstuk II, van het Burgerlijk W etboek
(door artikel 1 van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving ingevoerd tot vervanging van de
artikelen 1763 tot 1778, 8°, van het Burgerlijk vVetboek), en, voor zover nodig,
1778 van het Burgerlijk Wetboek, meer
bepaald § 1, zoals die bepaling bestond
v66r haar vervangi~1.g door de voornoemde wet van 4 november 1969,
doo1·dat het bestreden VOJmis, om de
aari eiser wegens de hem op 28 mei 1965
betekende opzegging van pachtovereenkomst toekomende vergoedingen overeenkomstig het rapport van de deskundigen op 306.310 frank te bepalen, overweegt « dat gei:ntilneerde ten onrechte
inroept dat de experten niet voldoende
rekening gehouden hebben met bet feit
dat wij ten deze te doen hebben met een
pachtovereenkomst, vermits het op 3 juni
1966 voor de Vrederechter van Borgloon
gesloten a.kkoord de nodige criteria geeft
tot bepaling van de vergoedingen ; ... dat
partijen bij hun akkoord om gedeeltelijk
over te schakelen van landbouwexploitatie naar intensieve laagstam-exploitatie
de wet op de landpacht impliciet hebben
verzaakt, a lthans voor een gedeelte van
de gepachte goederen, vermits de rechtspraak van deze rechtbank aanneemt dat
de exploitatie van laagstammen een contract sui. gene1·is uitmaakt »,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, de regels betreffende de pacht toep asselijk zijn op
, alle pacht van onroerende goederen die
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met laagstammige bomen, en het vonnis
niet vaststelt dat de voorwaarden voor
een van de wettelijke uitzonderingen aanwezig zijn (schending van de artikelen 1
en 2 van de afdeling van het Burgerlijk
Wetboek houdende de regels betreffende
de pacht in het bijzonder);
tweede onde1·deel, eiser in de overeenkomst van 3 j uni 1966 geenszins afstand .
doet van zijn rechten op groJ1.d van de
wetgeving over de landpacht, maar de
overeenkomst integendeel uitdrulili:elijk
naar artikel1778 van het Bm·gerlijk Wethoek verwijst (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek);
denle onde1·deel, de overeenkomst van
3 ju,ni 1966, indien zij een zodanige afstand van rechten had bepaald, nietig
zou zijn (schencling van artikel 56 van de
afdeling van het Burgerlijk W etboek
houdende de regels betreffende de pacht
in het bijzonder) :
W at het dm·de onderdeel betreft :
Overwegende dat luidens artikel IV
van de wet van 4 november 1969, de in
deze wet vervatte regels betreffende de
pacht in het bijzoJ1.der, van toepassing
zijn op alle pachten die bij haar inwerkingtredil1g lopen of verlengd zijn, onder
voorbehoud van hetgeen volgt : 1° de
geldigheid en de gevolgen van de v66r
de inwerkingtreding van deze wet gedane
opzeggingen worden beoordeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van
k.racht zijn op het ogenblik van de kennisgeving ervan ;
Overwegende dat de overeenkmnst van
3 juni 1966 tussen partijen gesloten werd
ingevolge de in het jaar 1965 door de
verweerders aan eiser gedane opzegging,
na oproeping in verzoening voor de vTederechteT;
Overwegende dat het tussenvon1.1is van
17 juni 1968 van de Rechtbank van eerste
aanleg te Tongeren, waarnaar het bestreden vonnis verwijst, vaststelt « dat partijen, ingevolge overeenkomst afgesloten
voor de Vrederechter van het kanton
Borgloon op 3 j1.mi 1966, een einde stelden
aan de bestaande pachtovereenkomst ;
dat beroepene (thans eiser) zich verbond
de hoeve en bijhorende gronden op overeengekomen tijdstippen ter beschikking
te stellen van de beroepers (thans de
verweerders) terwijl deze laatsten zich
akkoord verklaarden aan beroepene de
hem toekomende vergoeding te betalen ;

dat in dezelfde overeenkomst de feitelijke·
toestand tussen partijen_ op omstandige
wijze beschreven werd ten einde de aan
te stellen deskundige in de mogelijkheid
te stellen de overeengekomen verrekeningen tussen partijen uit te voeren voor
wat betreft de wederzijdse prestaties of
alle andere sommen door de ene aan de
andere verschuldigd , ;
Overwegende dat de overeenkomst van
3 juni 1966 aldus tot voorwerp had de
gevolgen van de in 1965 gedane opzegging
te regelen en de verrekeningen tussen partijen uit te voeren ; dat hieruit volgt dat
de bepalingen van de wet van 4 november 1969 en meer bepaald van artikel 56
ervan niet toepasselijk waren ;
Dat dit onderdeel naar recht faalt ;
W at het eerste en het tweede onderdeel
samen betreft :
Overwegende dat het vmmis de veroordeling van eiser, overeenkomstig de besluiten van de deskundigen, wettelijk
rechtvaardigt door erop te wijzen dat de
opdracht van de desk1.mdigen in de in alle
vTijheid door partijen gesloten overeenkomst van 3 j1.mi 1966 werd bepaald, dat
die opdracht zeer nauwkeurig en zorgvuldig werd uitgevoerd en dat de deskundigen herhaaldelijk in htm verslag
en in htm bijkomend verslag verwijzen
naar die overeenkomst in ftmctie waarvan
de vergoeding berekend moest worden ;
Dat deze onderdelen, die gericht zijn
tegen overtollige redenen van het vonnis,
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
zijn;
Om die redeJ1.en, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
5 november 1971. 1e kamer.
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve~·, de H. Wauters,
raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlcltticlencle conclttsie, de H. K.rings, advocaat-generaaL - Pleite1·s, de HR. van
Heeke en Bayart.

2e

KAMER.. -

8 november 1971.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STR.AFZAKEN.STR.AFVORDERiNG.
SCHULDIGVERKLARING.- FElTEN IN DE BEWOORDINGEN VAN DE WET OMSCHREVEN. -
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GEEN CONCLUSIE. - REGELMATIG lVIET
REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

2° CASSATIEMIDDELEN. -

STR.AFZAKEN. - STR.AFVOR.DER.ING. - EEN
ENKELE STRAF UITGESPR.OKEN WEGENS
VERSCHILLENDE MISDR.IJVEN. - MIDDEL DAT ENKEL BETR.EKKING HEEFT
OP EEN DEZER. MISDR.IJVEN. - STR.AF
WETTELIJK GERECHTVAARDIGD DOOR
EEN ANDER MISDR.IJF.- MIDDEL NIET
ONTVANKELIJK.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STR.AFZAKEN. IN CONCLUSIE VOORGEDRAGEN VER.WEER DAT TER. ZAKE NIET MEER. DIENENDE IS WEGENS DE VASTSTELLINGEN
VAN DE RECHTER.. - GEEN VER.PLICHTING MEER VOOR. DEZE EROP TE ANTWOORDEN.

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

Over het eerste middel, a fgeleid uit de
schending van de artikelen 25-2 van het
wegverkeersreglement en 97 van de
Grondwet, a lsmede uit de miskenning
van de rechten van de verdediging,
cloo1·dat het vonnis eiser veroordeelt
wegens een inbreuk op genoemd artikel 25-2, die te zijnen laste niet bewezen
werd verklaard en over welke hij niet de
gelegenheid heeft gehad zich te verdedigen:

Overwegende dat uit het bestreden
vom1is blijkt dat de enige straf waartoe
eiser is veroordeeld " wegens de tegen h em
aangevoerde telastleggingen (onopzettelij ke verwondingen en overtreding van
het wegverkeersreglement) " een sanctie
1° Bij onstentenis van een conclusie dien- is op het misdrijf van slagen en verwonaangaande omkleedt de ?'echte?' 1·egelmatig dingen door onvoorzichtigheid en op de
de sch~tlcligve?·lclm·ing van de belclaagde . overtreding vaJl artikel 17 van het wegdoor vast te stellen dat de in de bewoo?·- verkeersreglement, aan eiser ten laste gedingen van de wet omsclweven jeiten legd;
Dat het vonnis er weliswaar op wijst
bewezen zijn (1). (Grondwet, art. 97.)
dat eiser « in ·weerwil van de slotbepaling
2° W annee1· we gens ve1·schillende miscl?·ij- van artikel 25-2 van het wegverkeersreven een enlcele st1·aj is uitgesp1·olcen, is glement de bocht niet zo ruim heeft
niet ontvanlcelijk, wegens het ontb1·eken genomen als de plaatsgesteldheid het
van belang, cle eis tot ve1·nietiging van de nodig maakte " maar zulks alleen zegt
beslissing op de stmjvo1·de1·ing gegmnd om de onvoorzichtigheicl vast te stellen,
op een midclel clctt enlcel bet1·elclcing heejt bestanddeel van het tegen eiser aangeop een cleze1· misd1·ijven, hoewel cle uit- voerde misdrijf van onopzettelijke vergespmlcen stmf wettelijlc ge1·echtvaa1·digcl wondingen;
Dat het middel op een onjuiste lezing
blijjt cloo1· een ancle1· miscl1·ijj (2). (Sv.,
van het vonnis berust en derhalve feiteart. 411 en 414.)
lijke grondslag mist ;
3° De 1·echte?· is niet e1·toe geho~tclen te
Overhet tweede middel, afgeleid uit de
antwoo1·den op een in conclusie voo?'gedragen ve1·wee1', dat te1· zalce niet mee1· schending van de artikelen 418, 420 van
clienencle is wegens de vaststellingen vcm het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het vonnis de veroordeling
zijn beslissing (3). (Grondwet, art. 97.)
wegens het toebrengen van slagen en verwondingen door onvoorzichtigheid niet
wettelijk rechtvaardigt :
(FLAS, T. NEUPR.EZ.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 april 1971 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te V erviers ;
(1) Cass., 11 oktober• 1971, supm, biz. 157.
(2) Cass., 8 maart 1971 en 28 juni 1971
(A?'1·. cass., 1971, biz. 654 en 1105).
(3) Cass., 28 juni 1971 (A1'1'. cass., 1971,
biz. 1117).

Overwegende dat het vonnis, na te
hebben gewezen op de onvoorzichtigheicl
van eiser, stelt dat hij aansprakelijk is
voor het bedoelde ongeval ;
D at, bij ontstentenis van conclusie
vanwege eiser, de veroordeling wegens de
telastlegging van slagen en verwondingen
door onvoorzichtigheicl, die in de bewoordingen van de wet worclt omschreven, aldus wettelijk gerechtvaarcligd is ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 17 van het
wegverkeersreglement en 97 van de
Grondwet,
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eiser om een rechts van h em komend
weggebruiker te laten voorgaan als een
maneuver in de zin van genoemd artikel 17 beschouwt,
te1·wijl noch door te vertragen, noch
zelfs door te stoppen, wat aangevoerd
m aar betwist wordt, eiser zijn voorrang
ten opzichte van verweerder verloor :

Overwegende dat zelfs zo het middel
gegrond was, de uitgesproken straf wettelijk gerechtvaardigd blijft wegens het
misdrijf van slagen en verwondingen door
onvoorzichtigheid ;
.
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werde~1. nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering die door verweerder is
ingesteld:
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 16-1 , 17 van het
wegverkeersreglement, 1382 van b et
Bmgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
cloo1·dat het vonnis de rechtsvordering
van verweerder inwilligt enerzijds op
grond van de verkeerde toepassing van
artikel 17 van het wegverkeersreglement,
die hierboven wordt aangeklaagd, en
anderzijds met miskenning van de aard
en de gevolgen van de voorrang die door
artikel 16 van genoemd verkeersreglement aan eiser wordt verleend :
Overwegende dat, ~1a te hebben verklaard dat eiser ongetwijfeld voorrang
had ten opzichte van verweerder, het
vonnis erop wijst enerzijds dat deze « het
luuisptmt nog niet was opgereden, toen
het ongeval gebeurde, en dat hij uiterst
rechts reed» en anderzijds clat het ongeval
enkel en aileen aan eisers font te wijten
18;

Overwegende dat de rechter aldus zijn
steunt op andere omstandigheden dan de regels omtrent· de voorrang ;
Dat h et middel derha.lve niet kan worden aangenomen ;

beslissi~1g

III. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen verweerder is ingesteld :
Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om zich in cassatie te voorzien tegen de

beslissing op de strafvorderiug ingesteld
tegen een medebeklaagde ;
IV. In zover de voorzieniug gericht is
tegeu de beslissing op de bmgerlijke
rechtsvordering die door eiser is ingesteld :
Overwegende dat uit de stukken waarop bet Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de voorziening betekend werd
aan de verweerder tegen wie zij gericht is ;
Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
8 november 1971. -

2e kamer. -

Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·,
de H. L egros.- Gelijkluiclende conclusie,

de H. Charles, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Van Ryn en Schoon-

broodt (laatstgenoemde van de balie te
Verviers).

2e KAMER. -

8 november 1971.

1° CASSATIE . BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. - MIDDEL TEN BETOGE
DAT DE RECHTER DE GEGEVENS VAN DE
ZA,AK VERKEERD HEEFT BEOORDEELD.
HOF NIET BEVOEGD OM KENNIS
ERVAN TE NE111EN.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BESLISSING DIE DE REDENEN OPGEEFT
WAAROP ZIJ IS GEGROND OM EEN VERWEER AF TE WIJZEN. - REGELl'IIATIG
l'IIET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

3° STRAF.- GELDBOETE.- OPDECIE1\illN.- WET VAN 22 DECE:l\'IBER 1969
WAARBIJ RET BEDRAG VA.N DE STRAFRECHTELIJKE GELDBOETEN llffiT 290 DECIEl'IIEN WORDT VERHOOGD. WET
VAN TOEPASSING OP DE MISDRIJVEN
GEPLEEGD BINDS DE 10e JANUARI 1970.
40 STRAF. -

GELDBOETE. 0PDECIEl\illN. - vVET VAN 22 DECEllffiER
1969. - 0NZEKERHEID Ol'IITRENT DE
VRAA,G OF HET MISDRIJF VOOR OF NA.
DE I:!o.TWERKINGTREDING VAN DEZE WET
IS GEPLEEGD.- TOEPASSING VAN DEZE
WET NIET VERANTWOORD.

5° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. - CASSATIE 01\ffiAT DE
GELDBOETE ONWETTELIJK MET 290 OP-
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DECIEMEN IS VERHOOGD. GEDEELTELIJKE CASSATIE llffiT VERWIJZING.

1° H et H of van cassatie is niet bevoegd om.
na te gaan of de 1·echte1" de hem voo1·gelegde bewijsmiddelen goed of ve1·kee1·d in
feite heeft beooTdeeld (1). (Grondwet,
art. 95.)

2° Met 1·edenen omkleed is de beslissing die
de feitelijke gegevens, waa1·op zij is
geg1·ond, nauwkeu1·ig bepaalt en aldtts
antwo01·dt op de conclusie wctaTin ve1"schillende of st1·ijdige feitelijlce gegevens
wo1·den ttiteengezet (2). (Grondwet, artikel 97.)
3° De wet van 22 decembe1· 1969 tot wijzi-.
ging van de wet van 5 mam·t 1952 wam·bij de stmf1·echtelijke geldboeten met
290 deciemen wo1·den ve1·hoogd, is van
toepassing op de geldboeten die zijn ttitgespToken wegens de misd1·ijven die
sinds en met inbeg1·ip van de 10e jamta1·i
1970 zijn gepleegd (3). (Wet van 31 mei
1961, art. 4.)

4° Niet wettelijlc ge1·echtvam·digd is de
toepassing op een geldboete van de ve1"hoging met 290 deciemen, zoals deze is
bepaald bij de wet van 22 decembe1· 1969,
wannee1· de vaststellingen van de beslis:
sing in het onzelce1·e laten of het misd1·ijf is gepleegcl v661· of sinds de
fOe janum·i 1970, datttm van de inwm·lcingt1·eding van deze wet (4).
5° De cassatie op g1·ond dat de geldboete
met 290 deciemen is ve1·hoogd, wannee1·
de vaststellingen van de beslissing in het
onzelce1·e laten of zij slechts met 190 deciemen hacl moeten ve1·hoogcl w01·den is
bepe1·kt tot dit beschi lclcencle gedeelte,
mam· geschiedt met ve1·wijzing (5).
(SCIALFA.)

ARREST

(veTtaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 jtmi 1971 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
(1} Cass., 5 oktober 1971, sttpm, biz. 139.
(2) Cass., 4 oktober 1971, supm, biz. 127.
(3) en (4) Cass., 14 juni 1971 (A1"1·. cass.,
1971, biz. 1027).
(5} Cass., 21 janua ri 1957 (Bu.ll. en PASIC.,
1957, I , 579} en 14 juni 1971, waarvan :wl\ven
sprake in noot 3 en 4.

Over h et tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doo?"dat het arrest niet antwoordt op
eisers verweer voor het hof van beroep
waarin deze aanvoerde; enerzijds, dat hij
de h andel niet persoonlijk had geexploit eerd, dat hij tot de m eerderjarigheid van
mevrouw Rivat zelfs geen naamlener was
geweest, dat na die meerderjarigheid de
toestand werd geregulariseerd; anderzijds
dat geen waarde moet worden gehecht
aan de verklaringen door hem en sommige medebeklaagden tijdens bet politieonderzoek afgelegd, daar zij aanleiding
kunnen geven tot een bepaalde interpretatie en die p ersonen niet hebben beseft
welk belang htm verklaringen eens zoudeJJ.
kunnen hebben :
Overwegende dat, om eiser te veroordelen, het hof van beroep erop wijst « dat
de eerste rechter de telastlegging terecht
bewezen heeft verklaard ; dat irnmers beklaagde met name heeft verklaard : « Ik
heb voor dat gebouw een handelshuur
(sic) van 3, 6, 9 jaren ter uitoefening van
een r estaurantbedrijf. Ik heb aldaar in
november 1969 h et restaurant « Pizzeria
Etna » geopend. Ik lwop alle waren en
ontvang alle winsten ... In dat restaurant
heb ik de genaamde L eveque Jean geplaatst ... Hij bereidt de maaltijden en
bedient de ldante~'l .. . Voor de gepresteerde diensten geef ik hem de kost en
betaal ik de sociale verzekering .. . Dus
ben ik in feite de restauranthouder. Ik
heb de handel op naam van Levequ e
gesteld, die slechts mijn bediende is,
omdat ik uitkeringen van b et ziekenfonds
ontvang (blz. 1) »;
D at in die daden de actieve deelneming
van beklaagde in de uitoefening v an die
handel moet word.en gezien ;
Overwegende, enerzijds, dat het Hof
niet bevoegd is om na te gaan of de
rechter de gegevens van de zaak of van
h et dossier, die hem werden voorgelegd,
in feite goed of verkeerd h eeft beoordeeld;
Dat anderzijds het arrest de feitelijke
gegevens aanhaalt waarop h et zijn beslissing steunt, en de gevolgtrekking vermeldt, die het d aaruit m aakt om eisers
verweer tegen te spreken, zodat het aldus
dat verweer op passende wijze beantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over h et eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 en 3 van
de wet van 5 maart 1952, gewijzigd bij
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het enige artikel van de wet van 22 d ecember 1969 :
Overwegende dat het bestreden arrest
ten laste van eiser h et feit bewezen verklaart te Berge~l of elders in dat gerechtelijk arrondissement tussen 24 november
1969 en 26 maart 1970 een handelsbedrijvigheid te hebben uitgeoefend of een
handel te h ebben geexploiteerd zonder
vooraf te hebbe~l verzocht om zijn inschrijving in het handelsregister, en hem
d erwege veroordeelt tot een geldboete van
50 frank, die met toepassi~1g van artikel 1
van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd
bij het enige artikel van de wet van
22 december 1969, op 1. 500 frank wordt
gebracht;
Overwegende dat laatstgenoemde b epaling tot verhoging van de geldboeten
met 290 deciem.en, op 10 januari 1970 in
werking is getreden; dat de bij die wet
voorgeschreven verhoging van de geldboeten niet toepasselijk is op geldboeten
uitgesproken wegens misdrijven gepleegd
v66r die inwerkingtreding; dat het arrest
niet nauwkem·ig de datmn aangeeft,
waarop die feiten gepleegd zijn, zodat
he't de toepassing niet rechtvaardigt van
artikel 1 van de wet van 5 maart 1952,
gewijzigd bij het enig artikel van de wet
van 22 december 1969, en de in het middel aangehaalde wetsbepaling schenclt ;
En overwegende voor het overige ·dat
de substantiele of op straffe van nietigh eid voorgeschreven rechtsvonnen werde~l nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het de geldboete van
50 frank met 290 opdeciemen verhoogt ;
verwerpt de voorziening voor bet overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser in de helft van de kosten en
laat de andere helft ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof van
beroep te Luik, dat slechts uitspraak zal
doen over de toepassing van de opdeciemen op de geldboete.
8 november 1971. 2e kamer. Voonitte?·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter . - Ve?·slaggeve?·,
de H. Closon. - Gelijklttidende conclttsie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleite?·, de H. H erman (van de balie te
Oudenaarde).

2e
1°

KAMER. -

8 november 1971.

VONNISSEN EN ARRESTEN .
STRAFZ.A,KEN.
00RRECTIONELE
RECHTBA,NK. PROCES-VERBA.AL VAN
EEN TERECHTZITTING, TIJDENS WELKE
DE Z.A.AK BEHANDELD WERD, NIET
VOORZIEN VAN DE H.A.NDTEKENING VAN
DE VOORZITTER OF VAN DE GRIFFIER .
- . VONNIS W .A..A.RIN NIET ALLE VEREISTE
V.A.STSTELLINGEN
VOORKOMEN
Ol\II DE
REGELlVIATIGHEID
VAN
DE
RECHTSPLEGING TE BEWIJZEN.- NIETIGHEID.

2D CASSATIE. -

OlliVANG. STRAFZAKEN . . VOORZIENING I N CASS.A.TIE
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSINGEN OP DE STRAFVORDERING EN
OP DE TEGEN HEM INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VERNIETIGI NG VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING.
VERNIETIGING
DIENTENGEVOLGE
VAN DE EINDBESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING
VAN
Al\IIBTSWEGE
WORDT UITGESPROKEN .

1 a Nietig is het vonnis vctn de CO?Tectionele

?'echtbank, indien het JJ?'Oces-ve?·bactl vcm
de te?·echtzitting, tijdens wellce de zaak
behandelcl we?·cl, niet voo?·zien is van de
hcmdtelcening van cle VOO?'Z'itte?· of van
cle gri ffie•·, en in het vonnis niet alle
ve?·eiste vaststellingen voo1·komen om de
•·egelmatigheicl vcm de ?'echtspleging te
bewijzen (1). (Sv., art. 155 e~l 189;
wet van 1 mei 1849, art. 10.)

2o W annee?' de belclaagde zich in cassatie
heeft voo?·zien tegen de beslissing op de
st?'afvonle?·ing en tegen cle einclbeslissing
op de tegen hem ingestelcle bu1·ge?'lijke
•·echtsvonle?·ing, leiclt de ve1·nietiging van
de ee?'ste beslissing tot de ven~ietiging
van de tweecle, die het gevolg e?·van is,
zelfs inclien de ve1·nietiging van de beslissing op cle st?·ajvonle?·ing van mnbtswege wordt ttitgesp•·oken (2).
(MEAN, T. JOUANT; BREULHEID;
'VERBRUGGE , T. BREULHEID EN JOUANT.)

(1) Cass., 21 december 1970 (A•·•·· cass.,
1971, blz. 405).
(2) Cass., 1 maart 1971 (:A.1'1'. cass., 1971,
blz. 618).

247ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 mei 1971 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
I. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de strafvordering:
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 155, 189, 190 en 211 van
het Wetboek van strafvordering en 10
van de wet van 1 mei 1849 :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting v an 30 april 1970
van de Correctionele Rechtb ank te Luik,
tijdens welke de zaak onderzocht werd,
onder meer b evat de verklaringen van
de eisers, b eklaagden, alsmede van de
deskundige en van een getuige ;
Overwegende dat h et proces-verbaal
de h a ndtekening v an de magistraat die de
debatten heeft voorgezeten, niet draagt
en niet v aststelt d at h et hem onmogelijk
was te ondertekenen ;
Overwegend e dat luidens artikel 10
van de 'w et v an 1 mei 1849, de aantekeningen v oorgeschreven bij de artikelen 155 en 189 van het W etboek van
strafvordering zowel door de voorzitter
als door d e griffier moeten worden ondertekend;
D a t d ie formaliteit, die voorgeschreven
is om aan h et proces-verbaal van de
terechtzitting een authentiek k enmerk te
v erlenen, substantieel is ;
Overwegende dat het beroepen vom1is
niet a ile nodige vaststellingen inhoudt om
de regelmatigheid van de rechtspleging
tijdens d e voornoemde terechtzitting te
b ewijzen;
Overwegende dat h et bestred en arrest
de verklaringen van de eisers en van de
deskundige en de getuige die ter terechtzitting van de correctionele rechtbank
van 30 april1970 zijn afgelegd, niet weert
uit de gegevens op grond waarvan het hof
tot zijn overtuiging is gekomen ; dat h et
aldus d e nietigh eid van de rechtspleging
voor d e eerste rechter heeft overgenomen;
II. In zover de voorzieningen van de
eisers Georges Mean en J acqu es Verbrugge gericht zijn tegen de beslissing op
de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende d at de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering de vernietiging tot gevolg h eeft van de beslis-

sing op de burgerlijke rechtsvordering die
er het gevolg van is en waartegen de
eisers zich regelmatig in cassatie h ebb en
voorzien;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op h et verzoekschrift van de eiser
Verbrugge, dat geen aanleiding kan geven
tot cassatie zonder v erwijzing, vernietigt
het b estreden arrest ; beveelt d at van dit
arrest m elding zal worden gemaakt op
d e kant van de vernietigde b eslissing ;
laat de kosten t en laste van de Staat ;
verwijst de zaak naar het Hof van b eroep
te Brussel.
2e kamer. 8 november 1971. Voo1·zitte1', de H. P errichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H . Closon.- Gclijkl~£idende conclusie,
de H . Charles, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Defraigne (van de b alie t e
Luik).

2e KA,MER. -

8 ·november 1971.

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
EENSTEll'lMIGHEID. WrJZIGING
DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
VAN EEN VRIJSPREKEND VONNIS VAN
DE POLITIERECHTBANK. - EENSTEl\{MIGHEID VEREIST.
2° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING IN CA,SSATIE
VAN DE BEKLA,AGDE TEGEN DE BESLISSINGEN OP DE STRAFVORDERING EN
OP EEN TEGEN HEM INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING.
VERNIETIGING
DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDBESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
3° VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING.
BESLISSING
WAARBIJ HET STRAFGERECHT ZICH ONBEVOEGD VERKLA,ART EN TEN LASTE
VAN DE BEKLAAGDE GEEN VEROORDELING M.B.T. DEZE RECHTSVORDERING
UITSPREEKT. - VoORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
4° VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA-
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TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE REOHTS'VORDERING. BESLISSING W AA.RBIJ
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
NIET
ONTVANKELIJK
WORDT
VERKLAARD. VoORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° Om een do01· de politie1·echtbank v1·ijgesp1·oken belclctagde te ve1·oordelen moet cle
co?'?'ectionele 7·echtbank, in hager be1·oep
1·echtdoende, ~titspraalc doen met eenpm·ige stemmen van hctcw leden (1).
(Sv., art. 2llbis.)

2° 1iVunnee1· de belclaagde· zich in cassatie

I. In zover de voorzienu1gen gericht
zijn tegen de beslissingen op de rechtsvordering van het openbaar ministerie
tegen:

A. Patrick D evadder :
Overwegende dat eerste eiser, beklaagde, en tweede .eiser, burgerrechtelijk
aansprakelijk voor de eerste, niet bevoegd
zijn om cassatieberoep in te stellen tegen
de beslissing waarbij verweerder, medebeklaagde, vrijgesproken wordt ;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk
zijn;

B . d e eisers :

heejt vooTzien tegen de beslissing op de
st?'ctfvo?·de?·ing en tegen de eindbeslissing
op de tegen hem ingestelde b~w·ge1·lijlce
?'echtsvo7·de1·ing, leidt de ven~ietiging van
de ee1·ste beslissing tot de ve1·nietiging vctn
de tweede beslissing, die het gevolg e1·van
is, zeljs indien cle vernietigin g van de
beslissing op de st?·ajvonleTing van
ambtswege wonlt ~titgesp1·olcen (2).

1. B etreffende de b eslissing waarbij
verklaard wordt dat feit 1 aan eerste
eiser ten laste gelegd, niet bewezen blijft :

3° Niet ontvctnlcelijlc, bij geb1·elc ctan belang,
is de voo1·ziening van de belclactgde tegen
de beslissing, wctm·bij het strujge7·echt
zich onbevoegd ve7·lclcta7·t om ~titsp1·aalc
te doen op de btwge1·lijlce 7·echtsvonle7·ing
tegen cleze belclaagcle en te zijnen laste
geen ve1·oonleling m.b.t. deze ?'echtsvo7·de7·ing ttitsp1·eelct (3).

Over het middel afgeleid uit de schending van artikelen 211 bis van h et '\iV etboek van strafvordering, aangevulcl bij
artikel 149 dat voorkmut onder artikel 3
van de wet van 10 oktober 1967 houdende
het Gerechtelijk Wetboek, en 97 van de
Grondwet,
cloo7·clat h et vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Nijvel, zitting houdende
in hoger beroep, de vrijspraak van eerste
eiser door de Politierechtbank te Perwijs
wijzigt, zonder vast te stellen dat de
veroorclelende beslissing die h et ten laste
van dezelfde eiser uitspreekt, met eenparigheid van ste=en is gewezen :

4° Niet ontvctnkelijlc, bij gebrek actn belctng,

is de voo1·ziening van de belclaagde tegen
de beslissing wam·bij de 1·echtsvonlering
van de bw·ge?'lijlce pcwtij niet ontvctnlcelijlc wonlt ve1·lclaanl en deze pm·tij in de
lcosten wonlt ve7·oo1·deelcl (4).
(JASSOGNE EN HUBLET, T. DE TIMARY VAN
DE BERGHE DE BINCKUM EN LITISCONSORTEN.}
ARREST

(ve?'tctling).

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden
vonnis, op 19 maart 1971 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Nijvel;
(1) Cass., 10 mei 1971, twee arresten (.A7·7·.
cass., 1971, blz. 890 en 890) ; men raadplege
cass., 14 juni 1971, su.pm, blz. 1034.
(2) Cass., 12 oktober 1971 , supm, blz. 165.
(3) Cass., 14 september 1970 (An·. cass.,
1971, blz. 40).
(4) Cass., 7 september 1971, stt1J1'a, blz. 18).

Overwegende dat de voorzieningen niet
ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang ;
2. Betreffende d e beslissing waarbi j
eerste eiser wegens de telastlegging 2
veroordeeld wordt :

Overwegende dat de correctionele
rechtbank, r echtdoende in hoger beroep,
eerste eiser veroordeelt wegens d e telastlegging 2, gegrond op artikel 18 van, het
algemeen r eglement op de politie van het
wegverkeer, van welke telastlegging genoemde eiser door d e eerste rechter werd
vrijgesproken ;
Dat het bestreden vonnis niet vaststelt
dat die veroordeling is uitgesproken met
de eenparige ste1muen van de leden van
de rechtbank;
Dat h et middel gegrond is ;
II. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen die tegen de eisers
zijn ingesteld :

A. W at betreft de veroordeling op rle
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rechtsvordering van verweerder Yves
Devadder:
Overwegende dat de vernietiging van
de veroordelende beslissing op de strafvordering de vernietiging meebrengt van
de beslissing waarbij de eisers in solidum
worden veroordeeld mn aan ver weerder
het bedrag van 19.125 frank, met daarenboven de vergoedingsinterest, de gerechtelijke interest en de kosten, te betalen,
daar deze laatste beslissing het gevolg is
van de eerste ;

B. Wat betreft de andere beslissingen
op de rechtsvorderingen van de verschillende burgerlijke partijen :
Overwegende dat de voorzieningen niet
ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang,
daar genoemde beslissingen geen enkele
veroordeling van de eisers bevatten, h etzij de rechtbank zich onbevoegd heeft
verklaard om kennis te nemen van de
rechtsvordering van een burgerlijke partij, hetzij de rechtbank de burgerlijke
rechtsvorderingen van de andere partijen
niet ontvankelijk heeft verklaard ;

01n die redenen, vernietigt b et bestreden vom1is, in zover het uitspraak doet
over telastlegging 2, tegen de eerste eiser
aangevoerd, en over de kosten van de
strafvordering ten opzichte van de eiser s,
en in zover het de eisers in solidwn veroordeelt om aan de burgerlijke partij Yves
Deva dder h et bedrag van 19.125 frank
te betalen, alsmede de vergoedingsinterest, de gerechtelijke inter est en de kos ten ; verwerpt de voorzieningen voor bet
overige; veroordeelt Yves Devadder in
een vierde van de kosten en laat de
overige kosten ten laste van de eisers ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank 'te Brussel, zitting houdende in boger b eroep.
8 november 1971. 2e kamer.
Voo1·zitte1' en Ve1·slaggeve1·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijklttidende conclttsie, de H. Charles, advocaat-generaal. Pleite1·, de
H. Faures.

2e

KAMER. -

VOORZIENING

8 november 1971.

IN

STRAFZAKEN. VERSTEKBESLISSING IN HOGER BEROEP . VERZET.ARREST DAT INGAAT OP HET VERZET
EN BESLIST BIJ WEGE V A,N EEN NIEUW'E
BESCHiKKING . VOORZIENING TEGEN
DE VERSTEKBESLISSING. VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.

Niet ontvanlcelijlc, bij geb1·elc aan vdo1·we1p, is de voo1·ziening van de beklaagde
tegen een ve?'OO?'delend ve1·stelcm·1·est;
wannee?' de 1·echtbank in hoge1· be1·oep
?'echtdoende hie?"Op is ingegaan en beslist
heeft bij wege van een niettwe beschilclcing (1).
(1\IIASSAUX.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 november 1970 in boger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi;
Overwegende dat het vonnis bij verstek werd gewezen; dat op 21 mei 1971
de correctionele rechtbank, rechtdoende
op tegenspraak, eisers verzet tegen genoemd vonnis ontvankelijk en de strafvord.ering door verjaring vervallen heeft
verklaard;
D at derhalve de voorzieni11g geen voorwerp meer heeft ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
8 november 1971. 2e kamer.
Voo1'zitte?', de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Trousse. - Gelijlcluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

8 november 1971.

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. GEWETTIGDE VERDENKING. VER·ZOEKSCHRIFT VAN DE PROCUREUR DES
KONINGS.- VERZOEKSCHRIFT WAARIN
WORDT AANGEVOERD DAT ER NAUWE
BANDEN BESTAAN TUSSEN ALLE 1\'l.AGIS-

CASSATIE.

BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.

(1) Ca,ss., 2 maart 1971 (.A?'?', cass., 1971,
biz. 631).

250TRATEN VAN DE CORRECTIONELE .RECHTBANK DIE IN HOGER BEROEP KENNIS
NEEMT EEN ZAAK WAARBIJ DE ECHTGENO(O)T(E) VAN EEN VAN HEN IS BETROKKEN.- VASTSTELLING DOOR RET HoF
VAN CASSATIE DAT RET AANGEVOERDE
FElT EEN VOLDOENDE REDEN IS VAN
GEWETTIGDE VERDENKING. VERWIJZING NAAR EEN ANDERE CORRECTIONELE RECHTBANK IN HOGER BEROEP
ZITTING HOUDENDE.

l'Vannee1· het H of van cassatie vaststelt
dat het in het ve?·zoeksch?-ijt van de p1"oCU1'etw des Konings aangevoe1·de j eit,
namelijk het bestaan van nauwe banden
tussen alle magist1·aten van de 1·echtbank
die in hoge1· be1·oep kennis neemt van
een zaak, wam·bij de echtgeno(o)t(e) van
een van hen is bet1·okken, een volcloende
1·eden van gewettigde ve1·denking vc1n
deze 1·echtbank is, ve1·wijst het de zaak
naa1· een ande1·e c01'1'ectionele 1·echtbank
in hoge1· be?"oep zitting hot!dende (1).
(Art. 542, 544 en 545 van het Wetb.
van strafv., gewijzigd bij art. 1, 225°,
226° en 249o, van de wet van 10 juli
1967.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE NEUECHATEAU, IN ZAKE L. EN LITISCONSORTEN.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op de vordering
tot verwijzing op grond van gewettigde
verdenking, die bij verzoekschrift van de
Procureur des Konings bij de Rechtbank
van Eerste Aanleg te N eufchateau werd
ingeleid;
Gelet op de stukken overgelegd door
de Procureur-generaal bij h et Hof van
beroep te Luik en op het advies van die
magistraat ;
Gelet op de artikelen 528bis (artikel158
van de wijzigingsbepalingen van de wet
van 10 oktober 1967, artikel 3), 542, 544,
545 van het Wetboek van strafvordering,
die gewijzigd zijn bij de wet van 10 juli
1967, en 648 van het Gerechtelijk W ethoek;
Overwegende dat, blijkens de gegevens
die aan h et Hof ter beoordeling zijn voorgelegd, op de hogere beroep en ingestelcl
tegen het vonnis van 14 mei 1971 van
de Politierechtbank te Neufchateau, de
(1) Cass., 12 december 1960 (Bt!ll. en PASIO.,
1961, biz. 402).

Correctionele Rechtbank te Neufchateau,
rechtdoende in hoger beroep, kennis moet
nemen van een strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedure betreffende een
:verkeersongeval ;
Dat de betrokken partij en Paulette
Lambermont, b eklaagde, en Jules L ambermont, burgerrechtelijk aansprakelijk
voor laatst genoemde, Genevieve Gianasso, beldaagde op rechtstreekse d agvaarding van Jules L ambermont, Pierre
Ghislain, burgerrechtelijk aansprakelijk
voor Genevieve Gianasso, zijn echtgenote, eJl h et openbaar ministerie, allen
hoger beroep hebben ingesteld;
Dat Pierre Ghislain onderzoeksrechter
is in de rechtbank waar h et hoger beroep
aanhangig is en dat er tussen alle magistraten van genoemde rechtbank nauwe
banden bestaan ;
Dat er voldoende redeJlen van verdenking aanwezig zijn wegens h et vermoeden
van welwillendheid vanwege d e rechtbank jegens somm.ige van de p artij en,
dat bij de andere partijen en bij derden
zou kunnen ontstaan uit de aanwezigheid
van de genoemde banden ;
Dat er derha.lve aanleiding bestaat om
het verwijzingsverzoek onverwijld toe te
staan en d e berechting van de zaak op te
dragen aan de Correctionele Rechtb ank
te Luik, zitting houdende in hoger beroep;
Om die redenen, beveelt dat op de
hogere beroepen tegen het vonnis van
de Politierechtbank te Neufchateau gedagtekend 14 mei 1971 de zaak zal worden verwezen naar de Correctionele
Rechtbank te Luik, zitting houdende in
hoger beroep .
8 november 1971. 2• kamer. Voo1·zitte1' en V e1·slaggeve1·, de H. Perrichon, raadsheer waan1emend voorzitter.
- Gelijkluidencle conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.

2• KAMER. -

9 november 1971.

1° GERECHTSKOSTEN. STRAFZAKEN.- TWEE BEKLAAGDEN 'I'ERVOLGD
WEGENS VERSCHILLENDE FElTEN. VEROORDELING VAN DE ENE EN VRIJSPRAAK VAN DE ANDERE . - VEROORDELING VAN DE EERSTE IN ALLE KOSTEN
VAN DE STRAFVORDERJNG. VooRWAARDE.
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GERECHTSKOSTEN. STRAFZAKEN. VE RO ORD EELDE-APPELLANT .
0PENBA,AR MINISTERIE DAT TEGEN
HEM EN TEGEN EEN VRIJ GESPROKEN
l\illDEBEKLAAGDE HOGER BEROEP AANTEKENT. BEVESTIGING DOOR DE
RECHTER I N HOGER BEROEP. VEROORDELI NG VAN DE BEKLAAGDE IN
ALLE KOSTEN VAN RET HOGER BEROEP.
0NWETTELIJKHEID.

1° W annee1· twee beklaagden we gens ve?'schillende jeiten ve1·volgd wo1·den en de
ene ve1'001'deeld en de ande?·e m·ijgespmken wo1·dt, mag de 1'echte1· de gezamenlijke
kosten van de st1·ajvo1"de1·ing ten laste
van de ve?'OO?'deelde enlcel leggen, mits
hij vaststelt dat ze alle ve1'001'Zaalct zijn
doo1· het misd1·ijj dat de ve?'OO?"deelde
heeft gepleegd (1). (Sv. , a rt. 162 en 176.)

2o HTannee1· een ve?'OO?'deelde hoge1· be1·oep
instelt en het openbaa1· ministeTie tegen
hem en tegen een m·ijgesp1·olcen medebeklaagcle hoge1· be1·oep aantekent, moeten de kosten bet?·eflende het hoge1· be1·oep
van het open baa?" ministe1·ie tegen deze
laatste, in geval van bevestiging van de
v1·ijspmalc, ten laste van de Staat blijven (2). (Wet van 1 jrmi 1849, art. 3.)

EN

(GILLIS, T. DEROl\'l
NAAJ\ILOZE VE:NNOOTSCHAP

JACKY. )

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden
vonnis, op 18 1uaart 197 1 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Brussel,
r ech tdoende in hager b eroep ;
A. In zover d e voorziening gerich t is
tegen de beslissing op d e strafvorderin g
ten laste van de medebeklaagde en de
voor hem burgerrechtelijk aansprakelijke
partij :

Overwegende d at eiser niet bevoegd is
om een cassatieberoep in te stellen tegen
de vrijspr aak van een medebeklaagde en
tegen de buitenzakestelling van d e voor
deze persoon burgerlijk aansprakelijke
partij ;
(1) Cass., 2 maart 1970 (A1'1', cass., 1970,
biz. 610.)
(2) Cass., 2 maart 1970, waarvan in de
vorige noot sprake, en 14 juni 1971 (A1'1'.
cass., 1071, b lz. 1025).

I

B. In zover d e v oorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ten laste v an eiser :
Over h et middel ambtsh a lve afgeleid
uit d e schending va11. de a rtikelen 50 van
het Strafwetboek, 162 en 176 van het
W etboek van strafvordering en 3 van
de wet van 1 juni 1849 betreffende d e
herzie11ing der tarieven in strafzaken :
Overwegende d at h et bestreden vonnis, met bevestiging van h et beroepen
vonnis, eiser veroordeelt in alle kosten
van de strafvordering, met inbegrip van
die door het openbaar ministerie gemaakt
om de medebeklaagde te vervolgen
wegens een andere overtreding en de voor
hem burgerrech telijk aansprakelij ke verweerster te d agvaarden ; d at door het
beroepen vonnis d e verweerder werd vrij gesproken en d e verweerster bu.iten de
zaak werd gesteld ; dat niet w erd va.stgesteld dat alle kosten veroorzaakt zijn door
de ten la.ste van eiser b ewezen verklaarde
overtreding ;
Overwegende dat verweerder en d e
voor hem burgerrechtelijk a ansprakelijke
ver weerster respectievelijk d efinitief "\'Verden vrijgesproken en buiten de zaak
gesteld op het hager beroep van h et
openbaar ministerie ; dat h et bestreden
vonnis derhalve niet, zonder artikel 3
van de wet van 1 juni 1849 te schenden,
eiser heeft kunnen veroordelen in d e
kosten _van het hoger beroep van het
openbaar ministerie t egen deze medebeklaagde en de voor h em burgerrechtelijk
aansprakelijke partij ;
Overwege11.de d a t, voor het overige, d e
substantiele of op straffe van n ietigheid
voorgeschreven rechtsvorm.en werden nageleefd en d at d e beslissing overeenkomstig de wet is ;
C. I11. zover d e voorziening gericht is
tegen de b eslissi11.g op de burgerlijke
rechtsvordering van de verweerster tegen
de eiser :

Overwegende dat eiser geen middel
doet gelden ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover h et eiser veroordeelt
in alle kosten van de eerste aanleg en
van h et hoger beroep van de strafvordering ; verwerpt de voorziening voor h et
overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gem aakt op de k ant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt de eiser in de drie v ierde van
de kosten en laat h et overige v ierde ten
laste van de Staat ; verwijst d e aldus
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beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Leuven, zitting houdend in
hoger beroep.
9 november 1971.- 2e kamer.- Voo1· zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, de H. Cola.r d, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

9 november 1971.

1D SOCIALE ZEKERHEID.- ZIEKTEEN
INVALIDITEITSVERZEKERING.
WET VAN 9 AUGUSTUS 1963, ARTIKEL 56, § l. WERKNEMER ONGESCHIKT OM TE ARBEIDEN. BEGRIP.

2D

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- GETROFFENE
VAN EEN ONGEVAL MET BLIJVENDE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID. VERlVIINDERING VAN ZIJN ECONOl\'liSCHE WAARDE OP DE ARBEIDSlliARKT . RAliUNG.
BESLISSING WAARBIJ WORDT AANGENOMEN EENSDEELS DAT DE GETROFFENE ARBEIDSONGESCHIKT IS ALS BEDOELD IN ARTIKEL 56,§ 1, VAN DE WET
VAN 9 AUGUSTUS 1963 EN WORDT
BESLIST DAT ZIJN ECONOl\USCHE WAARDE OP DE ARBEIDSMARKT VOLLEDIG
IS TENIET GEGAAN. GEEN TEGENSTRIJDIGHEID OF DUBBELZINNIGHEID .

3D INTERESTEN. -

GERECHTELIJKE
INTERESTEN. VERGOEDENDE INTERESTEN. BESLISSING WAARBIJ AAN
DE GETROFFENE VAN EEN ONGEVAL
VERGOEDENDE INTERESTEN WORDEN
TOEGEKEND. CONCLUSIE VAN DE
VERWEERDER TEN . BETOGE DAT DE
REEDS GESTORTE VOORSCHOTTEN MOETEN IN AANli1ERKING WORDEN GENOlVIEN BIJ' DE BEREKENING VAN DE
VERGOEDENDE INTERESTEN. CoNCLUSIE ONBEANTWOORD. NIET MET
REDENEN OlVIKLEDE BESLISSING.

4D

REDENEN VAN DE~ VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING WAARBIJ AAN DE GETROFFENE VAN EEN ONGEVAL VERGOEDENDE
INTERESTEN WORDEN TOE GEKEND. BEKLAAGDE DIE BETOOGT DAT DE
REEDS GESTORTE VOORSCHOTTEN lVIOETEN IN AANMERKING WORDEN GENOlVIEN BIJ DE BEREKENING VAN DE VERGOEDENDE INTERESTE N . CONCLUSIE

ONBEANTWOORD. NIET MET REDENEN Oli'IXLEDE BESLISSING.

1° De in a1·tilcel 56, § 1, van de wet van
9 a~tgustus 1963 vastgelegde maatstaj
om een we1·lcneme1' als a1·beidsgeschilct te
e1·lcennen is de volgende : is de bet1'07clcene
lichamelijlc en geestelijk al dan niet in
staat om doo1· het ve1'1'ichten van m·beid
waa1·voo1' hij cle nodige vctlcbelcwaamheicl
bezit , mocht hij teweTlcgesteld zijn, mee1·
dan een deTde te venlienen van hetgeen
een .fysisch niet gehandiwpte lean ve?'clienen? (1) .

2° Het is noch tegenst1·ijclig noch d~tbbel
zinnig eenscleels te stellen dat de get?'ofj ene van een ongeval met een blijvende
m·beidsongeschilctheid onbelcwaam is te
we1·ken in cle zin van m·tikel 56, § 1,
van de wet van 9 attgusttts 1963 en
de1·halve clat zijn vennogen tot ve?'dienen ve1·mindenl is tot een denle of
mincle1· dun een de1·de vun hetgeen een
jysisch niet gehanclicapte lean veTdienen
en unde1·deels te beslissen dat zijn economische waanle op cle a?"beiclsmcwlct in
jeite volledig is teniet gegaan. (Grondwet, art. 97; B .W., art. 1382 en 1383.)
3D en 4° Niet 1·egelrnatig met 1·edenen om-

lcleed is de beslissing wam·bij aan de
get1·o fjene van een ongeval ve1·goedende
inte1·esten wonlen toegekend, zonde1· te
antwoo?"clen op de concl~tsie van de
belclaagde ten betoge clut de 1·eecls gesto?·te voo?·schotten moeten in uanmm·lcing
wo1·den genomen bij de be1·elcening van
deze inte1·esten (2) . (Grondwet, art. 97)
(BUYSE, T. DEPOORTERE.)
ARREST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 28 mei 1971 door h et Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat het bestreden arrest
enkel uitspraak doet over d e bm·gerlijke
vorderingen ; dat de voorziening enkel
gericht is tegen de beslissing over de
burgerlijke vorder ing v an verweerder ;

Over het eerste middel, afgeleid nit de
(1) R aad van Sta,t e, 2 juli 1968 (A>Testen
en A<lviezen van de Raacl van State, 1968,
blz. 648) en 28 oktober 1969 (ibicl., 1969,
blz. 978).
(2) Men raa dplege cass., 14 september 1971,
sttp>·a, blz. 51.
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do01·dat het bestreden arr~st het beroepen vonnis bevestigt mits de wijziging
dat eiser . veroordeeld wordt om aan
Depoorte1;e te betalen als vergoeding voor
de materiele en morele schade spruitende
uit de bestendige arbeidsongeschiktheid
een saldo van 1.536.202 frank, om de
reden dat « waar b et slachtoffer, in strijd
1p.et de besluiten van de justitieartsen
- die respectievelijk 30 t .h. en 20 t.h.
bestendige werkonbekwaamheid weerhielden - , als arbeidsongeschikt wordt
aanzien en zijn letsels en functionele
stoornissen veroorzaakt door het ongeval
van 15 september 1961, overeenkomstig
artikel 56, § 1, van de wet van 9 augustus
1963 erkend worden zijn vermogen tot
verdienen te verminderen tot een derde
of 1ninder van een derde van wat .een
persoon van dezelfde stand en met dezelfde opleiding kan verdienen door zijn
werkzaamheid in de beroepscategorie
waartoe hij behoort, door hem verricht
toen hij arbeidsongeschikt is geworden,
of in de verschillende beroepen die hij
heeft of zou lnumen uitoefenen hebben
uit hoofde van zijn beroepsopleiding,
client te worden aangenomen dat in
werkelijkheid de econmnische waarde van
het slachtoffer op de a.r beidsmarkt en
zijn werkgeschiktheid volledig teniet zijn
gegaan ; dat dit eveneens de mening was
van justitiearts Dr. Vermeulen en nog
bevestigd wordt door de weigering van
meerdere verzekeringsmaatschappijen a ls
wetsverzekeraar een eventuele werkgever
van h et slachtoffer te dekken ten aanzien
van de wetgeving inzake arbeidsongevallen ; dat Depoortere samen met zijn
besluiten van ll december 1970 de tekst
voorlegt van de brief welke in dat verband tot de verzekeringsmaatschappijen
werd gericht, en deze brief op juiste wijze
de toesta.nd van het slachtoffer toelicht ;
dat het verantwoord is vanwege een
eventuele werkgever van h et slachtoffer,
voorafgaandelijk aan zijn indienstneming, aan de verzekeraar de toestand van
Depoortere kenbaar te maken, teneinde
zich later, bij een mogelijk schadegeval,
niet bloot t e stellen aan een verhaal
vanwege de verzekeraar; dat er geen
redenen zijn welke toelaten te veronderstellen dat de Dienst voor arbeid sbemiddeling en de Dienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering geen rekening gehouden· hebben met het bestaan van de
beschutte werkplaats te Kuurne, vooraleer de hogervermelde beslissing van
werkonbekwaamheid werd getroffen ; dat

de mogelijkheid dat het slachtoffer " nog
zou kunnen fietsen » door Dr. Geirnaert
aangehaald in zijn verslag niet van die
aard is dat ze de boger gedane vaststelling
van 100 t.h. bestendige werkongeschiktheid ontzenuwt »;
tenvijl 1° door enerzijds vast te stellen dat d e justitieartsen de bestendige
arbeidsongeschiktheid van Depoortere op
30 t.h. en 20 t.h. vastgesteld h ebben en
de Dienst voor arbeidsbemiddeling zijn
vermogen tot verdienen op een derde of
minder dan een dm·de heeft gesteld en
anderzijds daaruit af te leiden dat de
economische waarde van D epoortere op
de arbeidsmarkt volledig te niet gegaan
is, het bestreden arrest gesteund is op
tegenstrijdige, duistere en dubbelzinnige
n1otieven,
20 door de arbeidsongeschiktheid van
Depoortere op 100 t.h. vast te stellen,
enerzijds rekening houdend met " wat
een persoon van dezelfde stand met
dezelfde opleiding kan verclienen door
zijn werkzaamheid in de beroepscategorie
wam·toe hij behoort » en anderzijds weerhoudend dat er door de Diensten voor
arbeidsbemiddeling en voor ziekte- en
inva liditeit "rekening gehouden werd met ·
h et bestaan van de beschutte werkplaats
te Kut~rne », het bestreden arrest gesteund is op tegenstrijdige, duistere en
dubbelzinnige m.otieven :

vVat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest zijn beslissing dat de economische waarde van verweerder op de arbeidsm.arkt en zijn
arbeidsgeschiktheid volledig teniet zijn
gegaan, niet steunt op de besluiten van de
justitieartsen welke het verwerpt maar
op het advies van de justitiearts Dr. Vermeule11 en op de weigering van verschillende verzekeringsmaatschappijen als
verzekeraar-arbeidsongevallen een eventuele werkgever van verweerder te dekken; dat h et uit deze laatste elementen,
in verband gebracht met de beslissing
getroffen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering, afleidt dat de door deze b eslissing erkende vermindering tot een
derde of minder dan een derde van het
vennogen tot verdienen van verweerd er
in feite gelijkstaat met h et volledig
tenietgaan van de arbeidsgeschiktheid
van deze laatste ;
Dat zodanige redenen !loch t ege11strijdig, noch duister, noch dubbelzinnig zijn;

vV at

h et tweede onderdeel betreft :

Overwegende dat de maatstaf gestelcl
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door artikel 56 van de wet van 9 augustus
1963 voor het bestaan van de arbeidsongeschiktheid is of de belanghebbende
lichamelijk en geestelijk in staat is om
door het verrichten van arbeid waarvoor
hij de nodige vakbekwaamheid bezit,
mocht hij tewerkgesteld zijn, nleer dan
een derde te verdienen van hetgeen een
fysisch niet gehandicapte kan verdienen ;
Overwegende dat het derhalve noch
tegenstrijdig noch dubbelzinnig is enerzijds aan te nemen dat de Dienst voor
arbeidsbemiddeling en de Dienst voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering rekening hcbben gehouden met het bestaan
van de beschutte werkplaats te Kuurne
en dat zij met inachtneming van deze
omstandigheid, hebben vastgesteld dat
het vermogen tot verdienen van verweerder vermindercl is tot een derde of millder
dan een derde van hetgeen een fysisch
niet gehandicapte kan verdienen en
anderzijds te beslissen dat in werkelijkheid de economische waarde van verweerder volledig te niet is gegaan ;
Dat het middel feitelijke gronclslag
mist;
Over het dercle middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
cloonlat het bestreden arrest het beroepen vonnis bevestigt mits de wijziging
dat eiser veroordeeld wordt om te betalen
aan Depoortere Paul als vergoeding voor
de materiele en de 1norele schacle spruitende uit zijn bestenclige a,r beidsongeschiktheid, het salclo van 1.536.202 frank
in hoofdsom, te vermeerderen met de
vergoeclencle interesten vanaf 17 november 1966 tot heden, met de gerechtelijke
intresten vanaf heden, zulks om de reclen
dat « het slachtoffer, geboren op 30 april
1930, vanaf de datum van consolidatie,
17 november 1966, een vermoedelijke
lucratieve levensduur van 29 jaren heeft ,,
te1·wijl het arrest niet antwoordt noch
op de eerste conclusie van eiser na deskundig onclerzoek, waarin hij staande
hield dat « de kapitalisatie bovendien op
5 juni 1970 moet ingaan, het slachtoffer
40 jaar oud, heeft !log 25 jaar overlevillg ,,
noch op de derde aa1lvullende conclusie
van eiser na deskundig onderzoek, waarin
hij staancl.e hield dat « de burgerlijke partij - tegen de besluiten van de deskundige in - de peri ode na 17 november 1966
a 100 t.h. wil zien vergoeden, en de
consolidatie niet op 5 jmli 1970, doch wel
op 17 november 1966 wil plaats cloen vinden":

Overwegende dat het arrest de conclusies van eiser passend beantwoordt door
erop te wijzen « dat ook de consolidatiedatmn van 17 november 1966 door de
justitiearts Dr. Vermeulen in zijn derde ·
verslag bepaald, client te worden aangehouden, daar voldoende blijkt dat de
toesta1ld van het slachtoffer op die datum
definitief is geworden en geen noemenswaardige verbetering ervan kan worden
verwacht ";
Dat het 1nicldel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de sche1lcling van artikel 97 van de Grandwet,
cloonlat het bestreden arrest het beroepen vonnis bevestigt mits de wijziging
dat eiser veroordeeld wordt om te betalen
aan Depoortere Paul a ls vergoedillg voor
de materiele en de morele schade spruitende uit zijn bestendige arbeidsongeschiktheid, het saldo van 1.536.202 frank
in hoofdsom, te venneerderen met de
vergoedende interesten vanaf 17 november 1966 tot heden, met de gerechtelijke
interesten vanaf heden,
te1·wijl het arrest niet antwoordt op de
eerste conclusie van eiser, na deslumdig
01lderzoek, waarin hij staande hield aangaande de interesten « clat het hof de
datmn van 15 april 1964 genomen had
voor de intresten op de tijdelijke gevolgen
van het ongeval, als zijnde de gerniddelde
datmn voor deze periode; dat voor de
blijvende gevolgen vanzelfsprekend het
ingangspmlt van de intresten 5 juni 1970
is ; dat client rekening gehouden met de
data van uitbetaling van de provisie van
1.000.000 frank, die 1liet uitsluitend
draagt op de aanvullende vordering, doch
ook op de reeds door het hof definitief
toegekende bedragen, die niet werden
uitgekeerd gezien de provisie reeds h et
verschuldigd bedrag overtrof " :
Overwegende dat het arrest zich ertoe
beperkt de vergoedingsillteresten vanaf
17 november 1966 te doen lopen zonder
enig antwoord op de in het middel vermelde conclusie te verstrekken ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestredeil arrest in zover het uitspraak doet
over de vergoedingsinteresten op de aan
verweerder toegekende hoofdsom ; 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 in een vijfde van de
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lwsten ; laat vier vijfde ervan ten laste
-van eiser; verwijst de a ldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.

ze

9 november 1971.- kamer.- Voor.zitte1·, de H . Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggevm·, de H . Naulaerts. - Gelijk.luidende conchtsie, de H. Colard, advocaat-generaal.- Pleite1·s, de HH. RouteIcier en M. Putman (laatstgenoemde van
-de balie te Kortrijk) .

2e KAMER. -

9 novemb er 1971.

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN.- STRAFZAKEN. - VEROORDELING BIJ VERSTEK. - ARREST DAT
HET VERZET ONGEDA,AN VERKLAART. VoORZIENING VAN DE VEROORDEELDE
TEGEN DIT ARREST INGESTELD NA HET
VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN BEPAALD BIJ ARTIKEL 373 VAN HET WETBOER VAN STRAFVORDERING, DIE BEGINT TE LOPEN DE DAG NA, DE BETEKENING VAN HET BESTREDEN ARREST.NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening van de
beklaagde tegen het an·est dat het doo1·
hem tegen een ve1·stekw·1·est aangetekend
ve1·zet, wegens niet-verschijning, ongedaan ve1·klaw·t, indien zij wo1·dt ingesteld na het V131'St1·ijlcen van de tennijn
bepaald bij a1·tikel 373 van het Wetboek
van stmjvo1·de1·ing, die begint te lopen
de dag na de betekening van het best1·eclen
a?Test (1). (Sv., art . 373.)
(DU JARDYN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 april 1971 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat de voorziening gericht is tegen een arrest waarbij ongedaan
wordt verklaard het verzet door eiser
gedaan tegen een vorig arrest dat hem
bij verstek had veroordeeld ;
(1) Cass., 11 mei 1970 (..tl?'?', cass., 1970,
blz. 843); men raadplege cass., 8 juni 1970
(ibid., 1970, blz. 942).

Overwegende dat het bestreden arrest,
dat aan eiser betekend werd op 21 mei
1971, niet vatbaar was voor verzet, zodat
de termijn om cassatieberoep in te dienen
op 22 mei 1971 een aanvang heeft genomen;
Dat de verklaring tot cassatieber oep
gedaan op 14 juni 1971 laattijdig is en
derhalve onontvankelij k;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
9november 197l.-2ekamer. - Voo1·zitte1·, de H . Louveaux, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de H. Naulaerts. - Gelijlcluidende conclusie, de H . Colard, advo caat-generaal. P leite1·, de H. Van
Herck (van de balie te Brussel).

3e KAll'lER. -

10 n ovember 1971.

VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM.- DIENSTPLICHT. - VERZOEKSCHRIFT WAARBIJ EEN DIENSTPLICHTIGE VRAAGT ZIJN TOESTAND TE ONDERZOEKEN.- VERZOEKSCHRIFT DAT GEEN
VOORZIENING IN CASSA,TIE IS.

Geen voo1·ziening in cassatie is het ve?'zoelcsch?-ijt, waw·bij een clienstplichtige
vmagt zijn toestand te onde1·zoeken (2) .
(Dienstplichtwetten, gecotirdineerd op
30 april 1962, art. 51.)
(MAES.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
10 november 1971. - 3e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. V ersee. - Gelijlcluiclende conclttsie,
de H . Lenaerts, advocaat-generaal. Pleite1·, de H . Van Laer (van de balie te
Leuven).

(2} Raadpl. cass., 20 juli 1967 (..'11'1'. cass.,
1967, b lz. 1332), 20 jnli 1971 (ibid., 1971
blz. 1126) en 27 oktober 1971, supm, blz. 216.

2563e KAMER.- 10 november 1971.
1° DIENSTPLICHT. UITSTEL EN
VRIJLATING VAN DIENST OP l\fORELE
GROND. - TE LAAT INGEDIENDE AANVRAAG.- 0PHEFFING VAN HET VERV.AL
OM UITZONDERLIJKE REDENEN.- 0NAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
l\ULITIERECHTSCOLLEGES.

2° CASSATIEMIDDELEN. -DIENSTPLICHT.- AANVRAAG OM UITSTEL NIET
ONTVANKELIJK. MID DEL BETREFFENDE DE GEGRONDHEID VAN DE AANVRAAG. - 1\IIIDDEL ZONDER BELANG.

baarheid in het bedrijf op grond van deze
beide feitentoestanden bewezen » is :
Overwegende dat de b estreden beslissing de aanvraag om uitstel niet ontvankelijk verklaart, omdat geen aanneembare redenen voor het laattijdig indienen
ervan werden aangevoerd ;
Overwegende dat krachtens artikel 20,
§ 3, van de op 30 april 1962 geco6rdineerde dienstplichtwetten, de militierecht.scolleges op onaantastbare wijze
oordelen over de gegrondheid van de tot
opheffing van het verval aangevoerde uitzonderlijke redenen ;
Overwegende dat, .nu de bestreclen beslissing wettelijk beslist dat de aanvraag
0111 uitstel niet ontvankelijk is, het middel, in iover het betrekking heeft op de
gegrondheid van die aanvraag, van belaJlg is ontbloot ;
Dat het middel 11iet kan aangenomen
worden;

1° De militie1·echtscolleges o01·delen op onaantastba?·e wijze ove1· de ~titzondeTlijlce
1·edenen aangevoenl tot opheffing van het
ve1·va~ van een te laat ingediende aanvmag om ~tits tel ·of m·ijlating van dienst
op mo1·ele g1·oncl. (Dienstplichtwetten,
geco6rdineerd op 30 april 1962, art. 20,
§ 3.)

Om die redenen, verwerpt de voorziening.

2° Zonde1· belang en dedwlve niet ontvanlcelijlc is het middel bet1·e(fende de gegTondheicl van een aanv1·aag van een
clienstplichtige om ~titstel, wannee1· de
aanv1·aag niet ontvanlcelijlc was (1).

10 november 1971. - 3° kamer. VooTzitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. J anssens.- Gelijlcluidende concl~t
sie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

(VAN IlVIPE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 21 april 1971 door de Hoge
Militieraad gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 10, § 1, 7°, en 20,
§ 3, van de dienstplichtwetten, geco6rdineerd op 30 april 1962,
doo1·dat de Hoge Militieraad de aanvraag om uitstel niet ontvankelijk verklaart, omdat zij te laat is ingediend,
te1·wijl h et niet tijdig indienen " qua
aangifte aan het gemeentebestuur ten
zeerste betwist » wordt en de toestand in
het bedrijf, wat de gezondheid van de
vader en het inwonen van een broer
betreft, veranderd is, zodat " de onmis(1) Vergelijk cass., 2 juni 1966 (Bull. en
Pasrc., 1966, I, 1257) en 25 oktober 1966
(A?T. cass., 1967, biz. 270).
(2) Cass., 26 mei 1967 (An·. cass., 1967,
biz. 1178) en de conciusies van Pro cureur-

3e KAl\fEJR. -

10 november 1971.

1° ARBEIDSONGEVAL. -

BEGRIP.

2° ARBEIDSONGEVAL. OORZ.AAK
DIE BUITEN HET ORGANISl\fE VAN DE
GETROFFENE LIGT. - BEWIJS RUST OP
DE GETROFFENE OF ZIJN RECHTHEBBENDEN.- GEEN WETTELIJK VERMOEDEN.
1° H et m·beidsongeval, in de zin vcm de
gecooTdinee1·de wetten betTe(jende de ve?·goeding de1· schade voo?"tsp1·uitende uit
m·beidsongevallen, is een schielijlce gebe~wtenis, die een lichamelijlc letsel teweegb?·engt en wam·van de oo1·zaalc of een
van de oo1·zalcen buiten het 01·ganisme
van de getm(fene ligt (2).
generaal Ganshof van der Meersch, toen
eerste advocaat-generaai (Bttll. en PAsrc.,
1967, I, 1138); cass., 20 januari 1971 (A1·r.
cass., 1971, biz. 490 ).

Con~titutiont: el
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Over h et middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 4 van de wetten
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit arbeidsongevallen,
gecoordineerd bij het koninklijk besluit
van 28 september 1931, 1350, 1352, lid 2,
van het Bmgerlijk W etboek, 870 van het
Gerech teli jk W etboek en 97 van de
Grondwet,
doo1·dat, na vastgesteld te hebben dat
de eerste rechter « de omstandigheden
van het ongeval zoals zij voorkomen in
strafbundel zonder gevolg nr. 56611/68
juist weergeeft; dat namelijk H emeleers
Emiel, geboren op 3 september 1931, op
20 oktober 1968 werkzaam was op een
bomvwerf te D euxne, dat hij rond 10 uur
's morgens bij het laden van lavablokken
van circa 10 kilogram, plots een hevige

pijn in de borststreek waarnam, opz~j
ging staan, naar h et Stmvenberggasthms
werd weggebracht alwaar hij overleed
om 10,35 um; dat het slachtoffer nog
kon ondervraagd worden door de verbalisanten ter plaatse, zonder echter zijn
verldaring te kunnen ondertekenen ; dat
hij niet wist wat er juist gebeurd was,
doch dat tijdens het laden va~ betonblokken, hij plots een hev1ge prJn m de
borststreek gewaar werd. Hij zegde dat
hij niet gekwetst werd door ongeval of
door een ander persoon. Er had volgens
h em niemand schuld aan het voorval.
Hij dacht dat er mogelijk iets geschemd
was door het opnemen v~n een blok ;
hij is zelf op de draagb errre gest a pt ... ;
d at de ploegbaas Buven s verldaarde « een
schreeuw » gehoord t e h ebben terwijl de
andere werkma.kkers niets ho01·den maar
hem zagen opzij gaan terwijl zij h et werk
voortzetten; dat het slachtoffer. omstreeks 10 um r eeds overladen was m het
Stuyvenberggasthuis ; dat h et attest .van
de van dienst zijnde dokter h et overl!Jden
toeschrijft aan een onbekende oorzaak,
opmerkende dat er geen tekens van geweld waargenomen werden », het b estred en vonnis d e vordering van eiseres tot
b etaling van d e vergoedingen wegens het
aan wijlen h aar echtgeno?t, vader van
h aar drie minderjarige kmder en, overkomen arbeidsongeval ou.gegrond verklaart om d e r eden dat « partijen thans de
juiste oorzaak van het overlijden niet
kennen ... dat het begrip arbeidsongeval
een evolutie h eeft ondergaan zodat de
voorwaarden van plotse _en ~bnormale
gebeurtenis niet m eer v ererst ZIJn ; ... dat
volgens de thans r eeds gevestigde rechtspraak van het Hof h:t arb~idsongeyal
een plotse gebeurtenis I S che hchamehJke
Ietsels of de dood veroorzaa.k t en waarvan
de oorzaak of een van de oorzaken vreemd
blijft aan h et gestel van het slachtoffer ;
dat het b ewijs van het f ert « ongeval " nog
steeds ten laste van de rechthebbenden
van h et slachtoffer blijft; dat, in strijd
met de Franse wet (art: 415) die aan een
arbeidsongeval het karakter geeft van :

(1) Raa dpl. cass., 17 juni 1955 (A1'1', cass.,
1955, biz. 855); 24 december 1965 (Bull.
en PASIC., 1966, I, 572); 30 juni 1967 (An·.
cass., 1967, biz. 1319); 8 maa rt 1968 (ibid.,
1968, biz. 906).
Luidens a rtikel 9 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, die in deze zaak nog
geen toepassing vindt, wordt het Ietsel, behoudens tegenbewijs, vermoed door een ongeval te zijn veroorzaakt, wanneer de getroffene
of zijn rechthebbenden, benevens het bestaan

van het Ietsel, een plotselinge gebeurtenis
aanwijzen. Daarn aast herneemt artikel 7,
lid 2, van die wet de bepa!ing van artikel 1,
lid 6, van de gecoordineerde wetten van
28 september 1931. Ill- tegenstelling tot deze
wetten stelt de wet -van 10 april 1971 dus
twee vermoedens waa.rvan een de getroffene
of zijn rechthebbenden ervan ontslaat het
bestaan van een buiten het organisme van de
getroffene liggende oorzaa)!: te bewijzen (Gedr.
St. Senaat, 1970-1971, nr. 215, biz. 65).

2o 1-1 et vemweden ge8teld do01· a1'tikel 1,

tid 6, van de gecoo1'dinee1·de wetten bet1'efjende de ve1·goeding dm· schade voo?·tsp?'ttitende uit a1·beidsongevallen, volgens
· hetwelk het ongeval, in de loop van de
uitvoe1·ing van de m·beidsove1·eenkomst
ove1·komen, wo1·dt ve1·onde1·steld te zijn
ve1·oo?·zaakt ingevolge die ttitvoe1·ing zolang het tegendeel niet is bewezen, st1·ekt
zich niet uit tot het bewijs van het bestaan van een ongeval in de zin van lid 1
van hetzelfde a1·tilcel en ontslaat de get?·offene of zijn ?'echthebbenden e?' dus
niet van te bewijzen dat de o01·zaalc of
een van de oo?'zaken van het letsel of het
ove?'lijden buiten het o1·ganisme van de
get1·o ffene ligt ( l).
(LAVEREN, T. GElVIEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS « DE STER - ALGElVIEEN
SYNDICAAT ». )
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 mei 1970 gewezen in hager
b eroep door de R echtbank van eerste
aanleg te Ant\verpen;

(')ASSATIE,

1972. -

9

-258<<!'accident survenu par le fait ou a !'occasion du travail "• onze rechtspraak nog
altijd eist dater niet aileen aanleiding zou
zijn maar wel oorzakelijk verband tussen
het ongeval en het werk, zodat n.iet volstaat dat het werk de gelegenheid van het
ongeval geweest is ; dat het ongeval tijdens de uitvoering van het werk wel als
arbeidsongeval vermoed wordt maar dat
het ongeval op zichzelf eerst moet bewezen worden ; dat het echter volstaat dat
de buitenstaande kracht een van de
oorzaken van het ongeval geweest is; dat
de verklaring van het slachtoffer dat het
geen ongeval was, natum·lijk geen de
1ninste kracht heeft daar het slachtoffer
niet de juridische gevolgen van het
begrip « ongeval " kon kennen ; dat dit
bewijs door vermoedens mag gelevercl
worden; dat de eerste rechter verwijst
naar het attest van Dr. Geuens en stelt
dat het slachtoffer overleclen is ingevolge
een hartletsel opgelopen tijdens en naar
aa11leiding van de uitvoering van het
werk ; dat het echter niet volstaat dat
het hartletsel zich veropenbaarde tijdens
het werk om er een arbeidsongeval van
te maken ; dat het ook niet volstaat dat
het naar aanleiding van het werk was
vermits er een causaal verband moet
bestaan tussen de gebem·tenis en de letsels ; dat wanneer de pijnen zich voordoen
tijdens het optillen van een vracht, het
mogelijk is dat deze, alhoewel normale
en gewone inspmming, een buitenstaande
kracht is die samen met de voorbeschiktheid mede de dood heeft veroorzaakt ;
dat gedaagde in hoger beroep echter de
last van dit bewijs draagt en dit bewijs
schuldig blijft ; dat gedaagde zelfs
schermt met het feit dat het slachtoffer
als kerngezond zou gekend zijn bij zijn
makkers en dat het niet kloeg over zijn
gezondheid ; · dat het echter onwaarschijnlijk voorkomt dat het optillen van
een vracht van 10 kilo bij een gezonde
mens van rond de 38 jaar, plots een dodelijk hartletsel zou veroorzaken ; dat gedaagde geen enkele wetenschappelijke
uitleg hierover verschaft ; dat het immers
van algemene bekendheid is dat een
hartinfarct ook ogenschijnlijk volledig
gezonde mensen treft en zonder de
minste buitenstaande aanleiding, zelfs
tijdens rust of slaap ; dat ten cleze d e
werkelijke oorzaak of oorza.ken van de
dood of van het hartletsel zelf onbekend
gebleven zijn, dit bij gebrek aan lijkschouwnlg ; dat de voorafgaande besprekingen van de wet van 1903 de slagaderbreuk tijdens het werk als voorbeeld
gaven van een ongeval dat geen aanlei-

ding zou geven tot de vergoedingen van
de wet; dat het aan de rechthebbenden
van het slachtoffer is te bewijzen dat de
dood te11gevolge van een hartletsel zoals
door de eerste rechter aanvaard, toch
een zekere oorzaak moet hebben, buiten
h et gestel van het slachtoffer ; dat de
eerste rechter ten onrechte het bewijs
mnkeert en m.eent dat eiseres (thans verweerster) zou moeten: bewijzen dat het
uitoefenen van de dagtaak volledig buiten het oplopen van de hartletsels met
dodelijke afl.oop staat " ; dat eiseres het
bewijs niet gelevercl heeft dat dergelijke
krachtinspa1ming (buitenstaande kracht
vreemd aan ziekte van h et slachtoffer)
ter zake bestond; « dat zij het als vanzelfspr·ekend vindt dat het optillen van
een zelfs gewone vracht als oorzaak van
de dood van de door hartinfarct of andere
hartletsels getroffene beschouwd wordt
wanneer deze letsels nochtans ook voorkomen, los van iedere buite11staande
lu·acht ; dat alles erop wijst dat het
slachtoffer overleed aan de gevolgen van
een hartziekte, los van ieclere buitenstaancle kracht ; dat gedaagde in ieder
geval niet h et minste bewijs van het
tegenovergestelde levercle ; dat gedaagde
geen expertise vordert en zelfs geen eenzijdig medisch attest voorlegt in de zin
van haar stelsel "•
te1·wijl, ee1·ste ondenleel, de vaststelling
dat wijlen Hemeleers werkzaam was op
een bouwwerf en dat hij rond 10 tun·
's morgens tijdens het laden van lavablokken van circa 10 kilogram plots een
hevige pijn in de borststreek waarnam,
opzij ging staan, naar het Stuyvenberggasthuis werd gevoerd, alwaar hij overleed, inhoudt dat hij het slachtoffer is
geweest van een arbeidsongeval, namelijk
een plotse gebemtenis die de dood heeft
veroorzaakt en waarvan de oorzaak of
een van de oorzaken, namelijk het oph effen van lavablokken van circa 10 kilogram, vree1nd is aan het gestel van de
getroffene, hetgeen h et vmmis daarbij
zelf als mogelijke oorzaak beschouwt
(schending van de artikelen 1 en 4 van
de gecoordineerde wetten betreffende de
schade voortspruitende uit arbeidsongevallen);
tweede onde1·deel, het arbeidsongeval
aan wijlen Hemeleers in de loop van de
uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst
overkomen was en derhalve wettelijk
vermoed wercl, tot bewijs van het tegendeel, dat h et gebemd was door het feit
van deze uitvoering en dit wettelijk vermoeden eveneens sloeg op h et oorzakelijkheidsverband tussen de hevige pijn in de

-259borststreek bij het opheffen van de lavastenen door de getroffene gevoeld en de
dood van de getroffene, en eiseres derhalve niet diende te bewijzen dat de dood
een zek ere oorzaak moest hebben , buiten
h et gestel van de getroffene (schending
van artikel 1 van de gecoordineerde wetten betreffende de schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen, 1350 en 1352,
lid 1, van h et Burgerlijk Wetboek);
de1·de ondenleel, de werkelijke doodsoorzaak v an de getroffene ongekend is gebleven en verweerster derhalve het
tegenbewijs van het wettelijk v ermoeden
niet geleverd heeft, en de beschouwingen
volgens welke de getroffene een goede
gezondheid genoot en h et onwaarschijnlijk is dat h et optillen van een vracht
v an 10 kilo plots een doclelijk hartletsel
bij de getroffene zou veroorzaken, dit
t egenbewijs niet uitmaken (schending van
artikel 1 van de gecoordiJJ.eerde wetten
b etreffende de schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen, 1350, I352, lid I,
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het
Gerechtelijk W etboek);
vienle onde1·deel, d e motieven volgens
welke enerzijds de doodsoorzaak van d e
getroffeJl.e ongek en d is en de optilling
van de lavastenen een mogelijke buiten
h et gestel van de getroffene staande oorzaa.k is en anderzijds een hartinfarct los
van elke buitenstaande kracht k an voorkomen en alles erop wijst clat d e· getroffene overleed tengevolge van een hartziekte los van elke buitenstaande kracht,
t egenstrijdig, dubbelzinnig en duister
zijn (schending van artikel 97 van de
Gronclwet) :
Overwegende d at, m de zin van de
gecoordineerde wetten betreffende de
v ergoeding der schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen, het ongeval een
schielijke gebeurtenis is die een lichamelijk letsel teweegbrengt en waarvan de
oorzaak of een van de oorzaken buiten
h et organisme van de getroffene ligt ;
W a t het eerste onclerdeel betreft :
Overwegende dat de aangehaalde feitelijke vaststellingen van het bestreden
vonnis geenszins inhouden dat wijlen
H emeleers h et slachtoffer is geweest van
een ongeval, nu er in dit vonnis verder
niet wordt vastgesteld dat h et opheffen
van lavablokken van circa IO kilo de
buiten h et organisme van de getroffene
liggende oorzaak of een van de oorzaken
van het ongeval zou zijn geweest ; dat
integendeel uiteengezet wordt dat « alles
er op wijst dat het slachtoffer overleed

aan de gevolgen van een hartziekte, los
van iedere buitenstaande kracht ; dat
gedaagde (thans eiseres) in ieder geval
niet het minste bewijs van het tegenovergestelde leverde " ;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
W at het tweede en het derde onderdeel
betreft:
Overwegende dat, wanneer het ongeval
iJl. de loop van de t~itvoering van de
arbeidsovereenkomst is gebeurd, artikel I, zesde lid, van de gecoordineerde
wetten betreffende de vergoeding der
schade voortspruitende uit arbeidsongevallen doet veronderstellen, zolang het
tegendeel niet is bewezen, dat het veroorzaakt werd ingevolge die uitvoering ;
Overwegende dat dit vermoeden nochtans door de wet niet wordt uitgebreid
tot h et b ewij s van het bestaan van het
ongeval, zoals dit laatste hierboven werd
omschreven , met inbegrip van h et bewijs
dat de oorzaak of een van de oorzaken
van het letsel of het overlijden buiten
h et organisme van de getroffene ligt ;
D at deze onderdelen naar r echt fltlen;

vVat

het vierde onderdeel betreft :

Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat « ten deze de werkelijke oorzaak of
oorzaken van de dood of van het hartletsel zelf onbekend gebleven zijn, dit
bij gebrek aan lijkschouwing " en dat
gedaagde (thans eiseres) « het als vanzelfsprekend vindt d at het optillen van
een zelfs gewone vracht als oorzaak van
de dood van de door hartinfarct of andere
h artlet sels getroffene beschouwd wordt >> ;
Overwegende dat de verdere overwegingen, enerzijds « wanneer de pijnen zich
voordoen tijdens het optillen van een
vracht, h et mogelijk is dat deze inspanning, hoewel normaal en gewoon, een
buitenstaande kracht is die samen met
de voorbeschiktheid mede de dood h eeft
veroorzaakt "' 1naar dat eiseres « de last
van dit bewijs draagt en dit bewijs
schuldig blijft "' en a nderzijds « d at een
hartinfarct ook ogenschijnlijk volledig
gezonde mensen treft en zonder de minste
buitenstaande aanleiding, zelfs tijdens
rust of slaap >> en « dat alles er op wijst
dat het slachtoffer overleed aan de gevolgen van een h a rtziekte, los van iedere
buitenstaande kracht >>, geenszins tegenstrijdig, dubbelzinnig of duister zijn ;
Dat dit onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorzie-

-260ning; gelet op de wet van 20 maart 1948,
legt de kosten ten laste van verweerster.
10 november 1971. 3e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Versee. - Gelijkluidende concl~tsie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Houtekier en Fally.

2e

K.AllmR. -

16 november 1971.

CASSATIEMIDDELEN.

STRAFZA.-

KEN. MIDDEL DA.T RRITIEK OEFENT
OP EEN FEITELIJKE BEOORDELING VAN
DE RECHTER. NIET-ONTVA.NKELIJKHEID.

Niet ontvanlcelijlc is het middel dat k?·itielc
oejent op een jeitelijke beoo1·deling van
de 1·echte1' (1). (Grondwet, art. 95.)
(PROCUREUR-GENERA.A.L TE GENT, T. MOYA.ERT EN SA.ELS; MOYA.ERT EN SA.ELS,
T. VERGA.ERDE .)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op h et ·bestreden
a.rrest, op 28 oktober 1970 door het Hof
van beroep te Gent geweze~1. ;

I. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing over de strafvordering:
Over het middel door de procureurgeneraal bij h et hof van beroep afgeleid
uit de sch ending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 66 en 491 van het Strafwetboek en van de wetsbepalingen en
r echtsbeginselen die aan de strafvervolging ten grondslag liggen ,
doonlat het bestreden arrest de telastlegging van misbruik van vertrouwen,
meer bepaald van bedrieglijke verduisteri~•g van vier kasbons, niet bewezen verklaart om de reden dat het bestaan van
de overeenkomst of van de rechtshandelin g op grand waarva.n de kasbons aan de

(1) Cass., 12 oktober 1970 (A1'1', cass.,
1971, biz. 141).

beklaagden werden overhandigd, niet zou
bewezen zijn zoals h et Burgerlijk Wethoek dit vereist,
te1·wijl het anderzijds stelt dat de beklaagden hun eigendomsrecht op bedoelde kasbons vestigen op een verkrijging door aankoop, dat ze h et geschre. ven bewijs overleggen van deze koopovereenkomst en dat dit geschrift vals is,
en terwijl derhalve : 1° de beklaagden,
zoals door het arrest aanvaard, niet kunnen beschouwd worden als bezitters te
goeder trouw; 2° de beldaagden "als va.Ise
kopers >> onvermijdelijk onrechtvaardige
bezitters zijn die, door valsheid van een
geschrift te plegen, terzelfdertijd, in eenhflid van opzet, de bedrieglijke toeeigening
van de litigieuze kasbons bewezen, zodat
niet meer hoefde gegrepen te worden naar
de regels van het burgerlijk recht om h et
bewijs te zoeken van de overeenkomst
of de rechtshandeling op grand waarvan
de kasbons aan de beklaagden _werden
overhandigd :
Overwegende dat het middel, op grand
van feitelijke. elementen, de rechter in
boger beroep verwijt in de tegen de
eisers weerhouden valsheid in een geschrift en gebruik van dit geschrift een
handelwijze te hebben gezien die tot doel
had aan de betaling van de hun door een
overledene verkochte kasbons te ontsnappe~ in de plaats van h et bewijs van
een gepleegde verduistering ;
D at het middel er aldus op neerkomt
de feitelijke beoordeling van de rechter
te kritiseren en derhalve niet ontvankelijk is;
En 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 voorzieningen van
Moyaert Andre en Swaels Martha gericht zijn tegen de beslissing over de bm·gerlijke rechtsvordering :
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; laat een derde van de kosten ten
laste van de Staat ; veroordeelt de eisers
Moyaert en Swaels ieder in een derde der
kosten.
16 november 1971. 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V m·slaggever,
de H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie ,
de H. Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal. - Pleiters, de HR. Bayart en
D eBruyn.

2612e KAlVIER. -
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1° DEELNEMING AAN

MISDRIJVEN.
VEROORDELING VAN EEN DADER
VAN EEN MISDRIJF. WETTELIJKHEID
HANGT NIET AF VAN DE VEROORDELING
VAN ANDERE DADERS. Z ELFS IN
GEVAL VAN WIJZIGING VAN DE 'KWALI·
FICATIE .

2o

3°

RECHTERLIJK GEWIJSDE. STRAFZAKEN. VEROORDELING VAN
DADERS VAN EEN MISDRIJF. VER·
OORDELING ZONDER GEZAG VAN GE WIJSDE TEN AANZIEN VAN EEN ANDERE
DADER.
GRONDWET.- GELIJKHEID VAN DE
BELGEN YOOR DE WET . BESLISSING
TOT YEROORDELI NG VAN EEN DER
DADERS VAN EEN MISDRIJF ONDER
EEN ANDERE KWALIFICATIE DAN DIE
WELKE YOOR DE ANDERE DADERS WERD
AANGENOMEN . GEEN MISKENNING
VAN HET GRONDWETTELIJK BEGINSEL.

4°

HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN .
EENSTEMMIGHEID. VEROORDE LEND VONNIS. BESLISSING IN HOGER
BEROEP 'VVAARBIJ DE KWALIFICATIE
VAN HET M I SDRIJF WORDT GEWIJZIGD.
GEEN VERZWARING VAN DE DOOR
DE EERSTE RECHTER UITGESPROKEN
STRAF. EENSTElliMIGHEID NIET VEREIST.

5°

HOGER BEROEP. STRAFZAKEN .
EENSTEMl\'IIGHEID. WE GYALLEN
VAN DE HOOFDGEYANGENISSTRAF EN
VEROORDELING TOT EEN ZWAARDERE
GELDBOETE EN TOT EEN Z'VVAARDERE
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF.
EENSTElliMIGHEID NIET VEREIST.

1° De wettelijlcheid van de ve?'001'deling van
een dade1· van een misd1·ijj hangt niet aj
van de ve?·oo?·deling van ande1·e pe1·sonen
die eTaan deelgenomen hebben (1), onde1·
meeT in geval van wijziging van de
lcwalificatie van het j eit waw·op de ve?·om·deling van deze dade1· is gegTond.
(S.W., art. 66.)
(1) Cass., 5 december 1955 (Bull. en PASIC.,
1956, I, 324); men raadplege cass., 26 oktober
1964 (ibid., 1965, I , 204).
(2) Rep . pmt. d1·. belge, v° Chose jugee,
nr. 116; cass. fr., 22 juli 1910, Si1·ey, 1914,
I, 49 en de noot getekend J.A. Roux; vgl.
cass., 11 oktober 1938 (Bull. en PASIC., 1938,
I , 311); men raa dplege cass., 10 maart 1924
(ibid., 1924, I , 240).

2° De ve?'OO?'deling ten laste van zelce1·e
dade1·s van een m~sdTijj heejt geen gezag
van gewijsde ten aan.zien van een anden
dade1· (2), ondeT m ee1· m.b.t. de lcwalificatie van het jeit. (Algemeen beginsel van
het gezag van gewijsde in strafzaken.)
3° Het g1·ondwettelijlc beginsel van de
gelijlcheid van de Belgen voo1· de wet
belet niet dat, ten gevolge van de be1·oepen
vcm een van de dade1·s van een misd1·ijj,
eenzelfde j eit niet doo1· dezelfde stmjwet
wordt gestmjt ten aanzien van alle
dade1·s (3) . (Grondwet, art. 6.)
4° W anneeT de 1'echte1· in hoge?' be1·oep,
zonde1· de doo1· de ee1·ste ?'echte?' uitgespToken stmf te veTzwa1·en, de wettelijke
kwalificatie vrm het f eit ttnjzigt, moet
zijn beslissing niet met eenpaTi ge stemmen wm·den gewezen, zelfs indien het
aldus in acht genomen m isd1·ijj 1'ttime1·e
gegevens bevat (4) of met een zwam·de1·e
stmjwo1·dt gestmjt (5). (Sv., art. 2llbis.)
5° Geen eenstemmigheid wm·dt ve1·eist vooT
de beslissing van de Techte1· in hoge1·
be1·oep die, bij de wijziging van een
vonnis van Ve1'001'deling tot een hoojdgevangenisstTaj, tot een geldboete en tot
een ve1·vangende gevangenisst1·aj, de
hoojdgevangenisstmf laat wegvallen en
de beklaagde ve1'0aTdeelt tot een zwaaTde?·e geldboete en tot een zwam·de1·e ve?'·
vangende gevange.nisstTaj dan die welke
doo1· de eeTste Techte1· we1·den uitgespTolcen (6) . (Sv., art. 2 llbis.)
( COTTELEER.)
ARREST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 24 maart 1971 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

Over het eerste Iniddel, afgeleid uit de
van de artikelen 6, 7 van de
Grondwet, 50, 66, 100 van het Strafwetboek, 1351 van het Burgerlijk Wetboek
(lees : artikel 23 van het Gerechtelijk
sche~1ding

(3) IVIen raadplege cass., 27 november 1967
(A1T. cass., 1968, b iz. 442) en 15 december 1970
(ibid., 1971, b iz. 387).
(4) Cass., 3 j anua ri 1955 (Bull. en PASIC.,

1955,
(5)
1964,
(6)
1964,

I, 438).
Cass., 20 ja nua ri 1964 (Bull . en PASIC.,
I , 541).
Cass., 3 januari 1964 (Bull. en PASIC,,
I, 506).

-262Wetboek) en 206 van het Wetboek der
registratierechten,
clo01·dat eiser veroordeeld wordt tot een
geldboete van 50.000 frank op gron~ van
artikel 206 van het W etboek der regrstrat ierechten uit hoofde van bedrieglijke
ontduiking van r egistratierechten, J:r~e
wel zijn twee medebeklaagden defimtref
door de correctionele rechtbM1k veroordeeld blijven tot ee11 gevangenisstraf van
1maand en een geldboete van 2.000 frank
op grand van de artikelen 196 en 197
van h et Strafwetboek uit hoofde van
valsheid in geschriften en gebruik daarvan,
tenvijl, ee1·ste oncle1·deel, de grondwettelijke rechten op gelijkheid voor de wet
en op een wettelijke vorm van vervolging, de principes toepasselijk op de
m ededaderschap, en het gezag van het
gerechtelijk gewijsde eisen dat dezelfde
feiten tegenover de clrie m ed edaders op
dezelfde wijze zouden gekwali:ficeerd worden, voor dezelfde rechters zouden gebracht worden, en door dezelfde straffen
zouden b eteu geld worden,
en, tweede ondenleel, de ongelijke kwali:ficatie en de berechting door andere
rechters de solidariteit onder de m ededaders in het gedrang brengt ten overstaan van schadevergoeding, registratierechten, :fiscale boeten en gerechtskosten :
Over h et eerste onderdeel :
Overwegende dat de wettelijkheid van
de veroordeling van een dader los staat
van de vervolgingen tegen mededaclers
en dat de kwali:ficatie die tegenover mededaders aangenomen werd geen gezag van
h et gewijsde bezit in de strafvervolgmg
tegen eiser :
Dat de omstancligheicl dat, ingevolge
h et instellen van beroepen van zekere
mededaclers, ee11Zelfde feit niet door dezelfde strafbepaling beteugeld wordt
jegens al de daders, niet indruist tege11.
h et principe van de gelijkheid voor de
wet gehuldigd door artikel 6 van de
Grondwet;
D at het eerste onderdeel naar recht
faalt;
Over h et tweede onderdeel :
Overwegende dat h et arrest niet oordeelt over schadevergoedingen, registratierechten en fiscale boeten, noch over
de solidariteit tl,ssen de eiser en zijn
beweerde mededad.ers ;
D at eiser enkel verwezen werd in een
derde van de kosten van eerste aanleg

en verder u itsluitend tot de kosten eigen
aan zijn hager b eroep tegen het openbaar
ministerie e11 van het boger beroep van
dit laatste tegen hem ;
Dat het tweede onderdeel feitelijke
grondslag mist ;
Over h et tweede middel, afgeleid uit de
sche11ding van de artikelen 140 van de
wet van 18 jl~ni 1869 (lees : 2 llbis van
het Wetboek van strafvordering) en 206
van het W etboek der registratierechten,
doonlat de gevangenisstraf van een
maand en de geldboete van 2.000 frank
m et een vervangende gevangenisstraf van
een maand, na herkwalificatie v an de
feiten, gebracht werden op een geldboete
van 50.000 frank met een v ervangende
gevangenisstrafvan drie maanden, zonder
dat wordt vastgesteld d at de veroordeling
in hager beroep werd uitgesproken met
eenpa.r ige sten1.men,
tenvijl eenstemmigheid is vereist voor
het gerecht in hager beroep om de tegen
beklaagde uitgesproken str af te klumen
verzwaren:
Overwegende dat artikel 2 llbis van
het Wetboek van strafvordering niet
vereist dat de rechtbank in hager beroep,
die de kwalificatie van het feit wijzigt,
met eenparige stemmen u itspraak doet;
Overwegencle dat, zo de geldboete alsmede de verva11.gende gevangenisstraf
werden verhoogd, de hoofdgevangenisstraf is weggevallen, zodat de straf niet
werd verzwaard in de zin van voonueld
artikel;
En overwegende d at de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en d at
de bestreden beslissi11.g geen onwettelijkheid b evat die eiser grieft ;
Om d ie r eden en, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eiser in de kosten .
16 november 1971. - 2e ·kamer . Voo7·zitte1·, de H. Delahaye, r aadsheer
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggeve1·,
de H. Janssens. - Gelijkhticlende conclusie, de H . Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal. - Pleite1·, de H. Schrooten (van
de b alie te Antwerpen).

2e

KAMER.-

VONNISSEN
STRAFZAKEN.

16 november 1971.

EN

ARRESTEN.
GETUIGE.

-

VER-

-263 .PLICHTING TOT EEDAFLEGGING, BEHOUDENS IN DE GEVALLEN BIJ DE WET OP
BEPERKENDE WIJZE BEPAALD.

De getuigen die do01· een st1·ajge1·echt wo?·den geho01·d, moeten op st1·afje van nietigheid van de 1·echtspleging de bij de
wet vo01·gesch1·even eed afleggen, behoudens in de gevallen bij de wet op bepe1·lcende wijze bepaald ( 1).

van de vernietigde beslissing ; laat de
kosten ten laste v a n de Staat ; verwijst
de zaak naar de Correctionele R echtbank
te Mechelen, zitting houdende in hoger
beroep.
16 november 1971. - 2e kamer. VooTzittm·, d e H. Delahaye, r aadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeveT,
de H. J an ssens . - Gelijlchtidende conclttsie, de H . Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal.

(ROMBAUT.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 april 1971 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele R echtb ank
te Antwerpen ;
Over h et middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van. artikel 155 van het
Vvetboek van strafvordering :

2e

KAMER. -

16 november 1971.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. TUSSENKOMST VAN RET OPENBAAR
l\1INISTERIE. - \VETBOEK VAN STRAFVORDERING, ARTIKEL 15g. TOEPASSINGSGEBIED.

Overwegende dat op 29 oktober 1970
de getuige Franciscus Wacheniers werd
gel10ord door de Politierechtba nk te Antwerpen en dat uit h et proces-verbaal
van de t erechtzitting niet blijkt d at hij
de bij de wet voorgeschreven eed h eeft
afgelegd, maar integendeel de gedrukte
vermelding van d e eedaftegging werd
geschrapt en die schrapping regelmatig
werd goedgekemd ;
Overwegende d at een getuige ter terechtzitting van een strafgerecht de bij
de wet voorgeschreven eed moet afteggen
op straffe v an nietigheid, b ehalve in de
gevallen die de wet op beperkende wijze
aanduidt;
Overwegende d at noch uit de bestreden
beslissing, noch uit een stuk waarop het
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
getuige Franciscus VV acheniers zich bevond in een van de gevallen waarvoor d e
wet een uitzondering heeft gemaakt ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
dat het omegelmatig afgenomen getuigenis niet weert uit de gegevens waarop het
zij~l beslissing grondt, aangetast is door
nietigheid ;

2° lVannee1· het hof van bemep lcennis
neemt van de stmjv01·de1·ing is het openbaa?· ministe1·ie niet e1·toe gehouden cle
zaalc samen te vatten; zijn g1·ieven tegen
het be1·oepen vonnis of zijn vo1·cle1·ingen
op de g1·ieven die doo1· de beklaagde
w01·den ingebTacht moeten noch in het
a?Test noch in een ancle1· pmcesstuk wo?·den ve1·nwld (g). (Sv., art. 210.)

Om die redenen, vernietigt h et bestred en vonnis ; b eveelt dat van dit arrest
m elding zal worden gemaakt op de k ant

go H et bed?"ieglijk opzet, dat bij diejstal
w01·dt ve1·eist, bestaat van zod1·a hij die
een voo1"we1-p wegneemt tegen de wil in

(1) Cass., 4 mei 1970 (A1·1·. cass., 1970,
blz. 813) en 5 januari 1971 (ibid., 1971,
blz. 431).
(2) De rechtspleging voor de corr ectionele

rechtbanken wordt geregeld door artikel 190
van het W etboek van strafvordering.
(3) Vgl. cass., 14 september 1970 (A1·1·. cass.,
1971, blz. 36).

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. HoF VAN BEROEP
NEEMT KENNIS VAN DE STRAFVORDERING. - T USSENKOlVIST VAN RET OPENBAAR MINISTERIE. - VooRWERP EN
VASTSTELLING.
go DIEFSTAL. - BEGRIP.

BEDRIEGLIJK OPZET.

1° De bepalingen van a1·tikel 153 van het
lVetboek van stmjvonle1·ing, volgens
tvellce het openbaa1· ministe1·ie de zaalc
samenvat en zijn conclusie neemt, heeft
alleen bet1·elclcing op de 1·echtspleging
voo1· de politie1·echtbanlcen (2).

-264van de eigenaa1·, handelt met het voo?'nemen zich de zaak toe te eigenen of ze
althans aan de 1·echthebbenden niet wee1·
te geven (1). (S.W., art. 461.)
(DECABOOTER, VANDEPUTTE J. EN DEJAEGER, T. VANDEPUTTE M. EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 23 april1971 door bet Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid door
de eerste en de derde eiser uit de schending van artikel 153, laatste lid, van
het Wetboek van strafvordering,
doo1·dat het bestreden arrest enkel vermeldt dat het openbaar ministerie gehoord werd in zijn vordering, zonder dat
enige samenvatting van de zaak noch de
zin van die vordering warden genoteerd,te1·wijl bet laatste lid van artikel 153
oplegt dat bet openbaar min.isterie de
zaak samenvat en zijn conclusie neemt
Overwegende dat het in het middel
aangehaalde artikel 153 enkel de rechtspleging voor de politierechtbanken betreft;
Overwegende dat artikel 210 van het
W etboek van strafvordering niet voorsclu·ijft dat voor het hof van beroep het
openbaar ministerie de zaak zou samenvatten; dat, in die aanleg, evenmin in
het arrest of in andere akten, de grieven
van het openbaar ministerie noch zijn
vordering moeten gespecificeerd worden ;
Dat het middel naar recht faalt ;

er de bewaking van had, daar ze de huissleutel overhandigd kreeg met de opdracht over het huis met de volledige
inboedel te waken ;
en, tweede onde1·deel, de goede trouw
van eiseres niet wordt uitgesloten, nu
deze stelde dat ze de goederen ontvangen
heeft, deels als vrijgevigheid, deels met
de opdracht ze aan anderen over te
maken, en trouwens het gebrek aan
goecle trouw niet gelijkstaat met het voor
de diefstal wettelijk vereiste opzet, zich
de weggenomen zaak op bedrieglijke
wijze toe te eigenen :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep
uitsluit dat de eiseres reeds bet bezit zou
gehad hebben van de goederen a.lvorens
deze werden weggenomen ;
Dat het deze stelling staaft op de
motieven dat, zo eiseres vooraf enkel de
huissleutel in haar bezit had, zij integendeel het huis en de inboedel, met name de
obligaties en specien, niet in bewaring had
en dat eiseres de obligaties en specien
zelf medenam uit het huis, en zelf bekende dat ze de geldkoffer heeft medegenomen;
W at het tweede onderdeel betreft :

Over bet tweede middel, afgeleid door
eiseres Decabooter uit de schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en 461
van het Strafwetboek,
do01·dat eiseres veroordeeld werd wegens
diefstal,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, zij staande
hield dat ze de goederen niet heeft weggenomen, maar integendeel reeds bet
corpus van gezegde goederen bezat,
vermits, zo zij er weliswaar niet het bezit
noch de bewaring van had, zij niettemin

Overwegende dat het hof van beroep
erop wijst dat eiseres de goederen niet in
bewaring heeft ontvangen, cloch ze meenam u:it het huis van de overleclene en de
gegevens uiteenzet die aantonen dat
eiseres " zeker niet te goeder trouw " was
toen ze obligaties en specien meenam;
Overwegencle dat het hof van beroep
verder oordeelt dat de feiten bewezen
zijn gebleven, wat naar luid van het bevel
van de raadkmner en van het eerste vonnis ondermeer beduidt dat de wegneming
" bedrieglijk » is geschied; dat deze vaststalling inlwudt dat eiseres gehandeld
heeft met het voornemen zich de goederen toe te eigenen of ze althans riiet aan
de gezamenlijke rechthebbenden terug te
geven;
Overwegende dat het arrest aldus de
conclusies op de in beide onderdelen vermelde punten passend beantwoordt en
zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt ;
Dat bet middel niet kan aangenomen
worden;

(1) Cass., 27 juni 1960 (B<tll. en PAsrc.,
1960, I, 1225) en de in noot 1 vermelde arresten, blz. 1226 ; Rep. prat. d1·. belge, v 0 TTol,
nrs. 172 en 173.

Over het derde middel, afgeleid door
eiser Dejaeger uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet en 505
van het Strafwetboek,
doo1·dat deze eiser veroordeeld werd
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hij de oneerlijke herkomst van de goederen kende,
te1·wijl hij in conclusie had tegengeworpen dat eiseres de goederen niet
gestolen heeft, doch ze als schenking had
ontvangen :
Overwegende dat h et hof van beroep
de gegevens uiteenzet waaruit blijkt dat
de goederen uit diefstal voortkwamen en
uitdrukkelijk vaststelt dat eiser « de oneerlijke herkomst ervan kende ";
Dat het arrest aldus op passende wijze
de conclusie van eiser beantwoordt en de
bestreden veroorcleling wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende, wat de beslissing over
de strafvordering betreft, dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorme~1 werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
16 november 1971. - 2e kamer. Voorzitte1·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Janssens. - Gelijlclttidende conclusie, de H. Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal.

1° De bepalingen van het lconinlclijlc besluit
van 31 decembe1· 1965 betnfjende onder
meeT het ve1·kee1' op spoonvegen en aanhoTigheden zijn niet van toepassing op
spoo1·wegen die niet in exploitatie zijn
gesteld te1· beschilclcing van het publielc.

2° De voo?·sch?-iften van a1·tilcel 28 van het
lconinlclijlc besluit van 31 decembe1· 1965
bet1·efjende onde?' mee1· het veTlcee?' op
spoonvegen en aanhoTigheden, volgens
wellce het ve1·boden is, zonde1· voomfgaande sclwiftelijlce veTgtmning van de
spoonvegexploitant, voe1·tuigen te laten
stilstaan en voonverpen van enige?'lei
aa1·d nee1· te leggen op een plaats waa?'
zij de gemalclcelijlce do01·gang van de
spoon·ijtuigen storen, 1·egelen de ve?'plichtingen niet van de aanneme1· van
een spoo1·wegnet in aanleg of van dezes
aangestelden die op deze we1j voo1·
de noodwendigheden van de aanleg voe?·tuigen laten stilstaan.
3 ° Wan nee_?' de best1·eden beslissing haa?'
beschilclcende gedeelte steunt op een doo?'
de voo1·ziening gec?·itisee?·de ?'echtsg1·ond,
mag het H of deze ve1·vangen doo1· een
?'echtsg?·ond die het beschilclcend gedeelte
?'echtvaa?·digt (1).
(NATIONA.LE :MAATSCHAPPIJ VAN BELGISCHE SPOORWEGEN, T. HAEST EN
DEBUSSCHERE.)
ARREST,

2e KAMER.- 16 november 1971.
1° WEGVERKEER. VERKEER OP
SPOORWEGEN EN AANHORIGHEDEN. KONIN.KLIJK BESLUIT VAN 31 DECEJ\1BER 1965. - TOEPASSINGSGEBIED.

2° WEGVERKEER. -

VERKEER OP
SPOORWEGEN EN AANHORIGHEDEN. KONIN.KLIJK BESLUIT VAN 31 DECEMBER 1965, ARTIKEL 28. DRAAGWIJDTE.

3° CASSATIE. - TAAK VAN HET HoF.
- BURGERLIJKE ZAKEN. · - BESTREDEN BESLISSING DIE HAAR BESCHIKKENDE GEDEELTE STEUNT OP EEN
DOOR DE VOORZIENING GECRITISEERDE
RECHTSGROND.- RECHT VAN HET HOF
OM EEN RECHTSGROND TE VERVANGEN
WAARDOOR HET BESCHIKKENDE GEDEELTE WORDT GERECHTVAARDIGD.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 mei 1971 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 28 van het koninklijk besluit van 31 december 1965, 1382
tot 1384 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van · de Grondwet,
doo1·dat eiseres in haar conclusie voorhield dat beklaagde, thans verweerder,
de bij artikel 28 van h et koninklijk besluit van 31 december 1965 bedoelde vergunning niet bekomen had en hiervoor

(1) Cass., 7 oktober 1969 (A?'?', cass., 1970,
biz. 136); men vergelijke in burgerlijke zaken,
cass., 15 september 1971, 'supm, biz. 56, in
tuchtzaken, cass., 9 februari 1971 (ibid., 1971,
biz. 555) en in beiastingzaken, cass., 22 april
1967 (ibid., 1967, biz. 1022).
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3°, b, van het bijzonder lastenkohier dat
het aannemingscontract tussen haarzelf
en de werkgeefster van beklaagde, thans
verw:eerster, regelde, doch het bestreden
vonnis, na vastgesteld te hebben : 1° dat
verweerder door een locomotief van eiseres werd aangereden toen hij stilstond
op de sporen van een aldaar in aanleg
zijnde sporennet ; 2° dat verweerder
t e werk gesteld was bij de feitelijke vereniging Algemene Ondernemingen Taveirne-Debusschere, waarvan verweerster
beheerster was; 3° dat aan deze vereniging op de plaats der aamijding de aanleg
van een nieuw sporennet in aanbesteding gegeve~1. werd, niettemin verweerder vrijspreekt en de burgerlijke verdering van eiseres ~1.iet ontvankelijk verklaart om de redenen « dat, gezien het
bestaan van het aannemingscontract tussen d e burgerlijke partij en de feitelijke
vereniging Algemene Onder~1.emingen Taveil·ne-Debusschere, de in artikel. 28 van
het koninklijk besluit van 31 d ecember
1965 bedoelde vergunning moet beschouwd worden a ls zij~1.de gegeven aan
deze laatste en vanzelfsprekend aan al
wie in haar dienst is ; dat het ilmners
ondenkbaar zou zijn een spore1met aan
te leggen zonder dat het de aannemer
van dit werk, of zijn aangestelden, toe gelaten zou zijn voertuigen op of in de
nabijheid van deze sporen tot stilstand
te brengen of er werktuigen of materialen
neer te leggen ; dat tenslotte al de bepalingen van het bijzonder lastenkohier,
die op deze bewuste werken betrekking
hebben, de verhoudingen tussen partijen
ex cont1·actu regelen en de modaliteiten
hiervan geenszms als gevolg kunnen hebben dat de aangestelde aannemer en zijn
werknemers onder toepassing zouden vallen van de strafbepalingen voorzien door
artikel 28 van voormeld koninklijk besluit "•
te1·wijl, ee1·ste ondenleel, het vonnis, door
aan te nemen d at de geschreven en voorafgaande vergunning, bedoeld in artikel 28 van het koninklijk besluit van
31 december 1965, dient « beschouwd "
als zijnde gegeven om de enkele reden dat
er een aannemingscontract bestaat en het
" ondenkbaar " is dat het anders zou
wezen, hierop neerk01nt het bestaan van
een stilzwijgende toestmmning aan te
nemen, hetgeen voormeld artikel 28 niet
voorziet doch in zijn bewoordingen integendeel uitdrukkelijk uitsluit (schending
van artikel 28 van het koninklijk besluit
van 31 december 1965);
tweede onde1·deel, verder, er geen nood-

zakelijk logisch verband kan gevonden
worden tussen, enerzijds, het bestaan
van een aannemingscontract en, anderzijds, het bestaan van de schriftelijke
vergunning voorzien door artilcel 28; dat
ill1.mers alleen de bijzondere beschikkingen van h et contract eventueel het bewijs
van deze schriftelijke vergunning ktmnen
leveren ; dat h et vonnis nochtans nergens
dergelijke beschiklring inroept, doch zich
beperkt tot de enkele vaststelling van h et
bestaan van h et contract en van het feit
dat het " ondenkbaar " zou wezen dat de
vergunning niet zou worden toegestaan
van zodra er een aa~meming met b et oog
op de plaatsmg van sporen bestaat, en
het vonnis derhalve onvoldoende wordt
gemotiveerd ; terwijl bovendien eiseres
in haar conclusie staande hield dat de
beschikkingen van het contract het bestaan van een vergunnmg uitsloten, middel dat door het vonnis geenszins beantwoord werd (schending van artikel 97
van de Grondwet);
de1·de onde1·deel, het vonnis, door aan
te nemen dat het bestaan van contractuele verhoudingen de mogelijkheid tot
toepassing der strafbepalinge~1. van arti- ·
kel 28 van het koninklijk besluit van
31 december 1965 uitsluit, dit artikel 28
evenals de artikelen 1382 en 1384 van
het Burgerlijk W etboek schendt ; dat,
ill1.mers, voortwemd artikel 28 niets dergelijks voorziet en, in het algemeen, h et
bestaan van contractuele verhoudingen
die een bepaalde toestand regelen niet
noodzakelijk de toepassing der strafbepali~1.g betreklcelijk diezelfde toestand uitslttit (schendll1.g van bovenvermelde beschikkingen) :
Overwegende dat de verweerders vervolgd werden, de eerste als beklaagde,
de tweede als burgerrechtelijk aansprakelijke, om, bij i~1.breuk op artikel 28 van
het koninklijk besluit van 31 december
1965 betreffende onder meer het verkeer
op spoor wegen en aanhorigheden, zonder
voorafgaande schriftelijk vergtuming van
de spoorwegexploitm1.t, een voertuig te
hebben laten stilstaan op een plaats waa.r
het de doorgang van de spoorvoertttigen
hinderde; dat ze onderscheidenlijk vrijgesproken en bttiten zaak gesteld werden ;
Overwegende d at het bestreden vonnis
v aststelt dat de door verweerder H aest
bestum·de vrachtwagen stilstond v66r
neergelaten sluitbomen op de sporen van
een in aanleg zijncle sporennet, toen
hij aangereden werd door de locomot1ef
van een rangerend stel van eiseres, en d at
deze sporen deel uitmak en van de aanleg
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van een nieuw sporeJmet door eiseres in
aanbesteding gegeven aan de « Algemene
Ondernemingen Taveirne-Debusschere »
in wier dienst verweerder H a est was en
waarvan v erweerster Debusschere de beheerster is ;
Overwegende dat die v a ststellingen
volstaan om d e b etwiste beslissing wettelijk t e r echtvaardigen ;
Overwegende d at imm.ers uit de considerans en de economie v a n voormeld
koninklijk besluit, ev en als uit de b ewoordingen van a rtikel 28, blijkt dat de bepalingen v an dit b esluit niet toep asselijk
zijn op spoorwegen die niet in exploitatie
zijn gesteld ter beschikking van h et
publiek , en inzonderheid dat de voorschriften van dit artikel de v erplichtingen
niet regelen v an de aannemer v a n een
sporennet in a anleg of v an dezes aangestelden die op die werf voor de noodwendighed en van de a anleg voertuigen
la ten stilst aan ;
Overwegende d at h et Hof b ehoort die
r echtsgrond in d e plaats te stellen , zodat
h et middel, bij gebrek aan b elang, onontv a nkelijk is ;
Om die r edenen, v erwerpt de v oorziening ; veroordeelt eiser es in de kosten.
16 november 1971. - 2 e k am er. Voo1·zitter , de H. D elahaye, r aadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. J an ssen s . - Gelijklttidende con clusie, de H. P a ul Mah aux, eer ste advocaa tgeneraal. - Pleite1·, de H. Van Ryn.

2e KAMER. -

16 november 1971.

HOGER BEROEP, - STRAFZAKEN. EENSTEWLMIGHEID. - CoRRECTIONELE
RE CHTBANK VERZWAART DE DOOR DE
POLITIERE CHTBA NK UITGESPROKEN
STRAF. - EENSTEl\iiVIIGHEID VEREIST.

De co?Tectionele 1·echtbanlc lean zonde1· eenpa?·ige stemmen van ham· leden de doo1·
de politie?·echtbanlc ~•itgesp1·olcen stmj
niet ve1·zwa1·en (1). (Sv. , art. 2llbis;
art. 149 v a n de wijzigende b ep alingen
v ervat in art. 3 van de wet van
10 oktober 1967 houdende h et Ger echtelijk W etboek.)
(1) Cass., 7 juni 1971 (A1·1·. cass., 1971,
biz. 997); vgl. ca ss. , 7 septemb er 1971, sup1·a,
blz. 20).

(MERVILLIE , T. DE LANGHE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op h et b estreden
vonnis, op 27 mei 1971 in hoger b eroep
gewezen door de Correctionele R echtbank
t e Brugge;

I. In zover de voorziening gericht is
t egen de b eslissing gewezen over de strafvordering , ingesteld :
1o tegen verweerder :
Overwegende dat eiser geen bevoegdh eid heeft om zich te voorzien t egen een
b eslissing waarbij een m edeb ekla agde
vrijgesproken wordt ;
D at de voorziening niet ontvankelijk
is ;
2 o t egen eiser :
Over h et middel afgeleid uit de schending van artikel 2llbis v an het W etboek
v an strafvordering :

doo1·dat h et bestreden vonnis, nada t
eiser door de eerst e r ech ter vrijgesproken
was geweest , h em v eroordeeld h eeft
wegens inbreuk op artikel 10, lid 4, v a n
h et ver-keersreglem ent, zonder t e const a t eren d at, zoals voormelde wettelijke
b ep aling v ereist, deze v eroordeling m et
eenparigh eid van st emmen werd uitgesproken:
Overwegende dat krachtens d e in h et
middel aangeduide wetsb ep aling d e corr ectionele r echtbank, in hoger b eroep uitspraak doende, h et niet vermag d e door
de eer st e r echter vrij gesproken b eklaagd e
op strafgebied te v eroordelen d a n m et
eenparige st emmen;
D at, bij gemis aan het vast st ellen v a n
deze eenparigheid, d e v eroordeling m et
nietigh eid aan get ast is.;
D at h et middel gegrond is ;

II . In zover d e voorziening gericht is
t egen de b eslissing gewezen over de burgerlijke rechtsvordering v an eiser tegen
v erweerder :
Overwegende da t eiser geen middel
doet gelden ;
Om die r edenen, v ernietigt h et bestreden vonnis in zov er het uitspra ak doet
over d e strafvordering tegen eiser ingesteld en over d e kosten ; verwerpt de
voorziening voor h et overige ; b ev eelt
d at melding v an dit arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk

~

268

vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser
in de helft van de kosten en laat de
overige kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Veurne, zitting houdende in hager beroep.
16 november 1971. 2• kamer.
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijkluidende conclttsie, de H. Paul
Mahaux, eerste advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Bayart.

2• KAMER.- 16 november 1971.
1° CASSATIE. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN.
LANDLOPERIJ.
VOORZIENING IN CASSATIE TEGEN EEN
BESLISSING WAARBIJ DE INTERNERING
VAN EEN LANDLOPER WORDT BEVOLEN.
- TOEZICHT VAN HET HoF.

zo

VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM. STRAFZAKEN. L ANDLOPERIJ. NEERLEGGING VAN MEMORIES. MEliWRIE VAN DE ElSER
- INGEDIEND MINDER DAN ACHT DAGEN

(1) Men raadplege cass., 21 juni 1971 (A1'1·.

v66R DE TERECHTZITTING. ONTVANKELIJKHEID.

NIET-

go GERECHTSKOSTEN. STRAFZAKEN. - LANDLOPERIJ. - GEDING IN
CASSATIE . VERWERPING VAN DE
VOORZIENING DOOR EEN LANDLOPER
TEGEN RET VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK WAARBIJ ZIJN
INTERNERING WORDT BEVOLEN.
VEROORDELING IN DE KOSTEN.
1° W annee1· het H of kennis neemt van een
ontvankelijlce voo1·ziening tegen een beslissing van de C01'1'ectionele 1'echtbank
10aa1·bij de inte1·ne1·ing van een landlope1·
1Vo1·dt bevolen, toetst het H of, zoals in
st?·afzaken, de Tegelmatigheid van de
1·echtspleging en de 10ettelijlcheid van de
beslissing (I). (Wet van 27 november
1891, gewijzigd de 6• augustus 1971 ,
art. 16bis.)
2° Niet ontvankelijlc is de mem01·ie tot

staving van een voo1·ziening inzake landlope1·ij, wellce doo1· de eise1' minde1· dan
acht dagen v661· de te1·echtzitting 1VO?'dt
ingediend (2). (Wet van 27 november
1891, gewijzigd de 6• augu stus 1971,
art. 16bis; Sv., art. 420bis, lid 1.)
go I n geval van ve1·weTping van de voo?'ziening van een lcmdlope1· tegen een
vonnis van de G01'1'ectionele 1'echtbank,
wam·bij zijn inte1·ne1·~ng 10onlt bevolen,
moeten de kosten van het cassatiegeding
ten laste blijven vcm de eise1· (3). (Wet

cass., 1971, biz. 1062); zie het volgencl arrest.
(2) Men raadplege cass., 23 juni 1969 (A1'1',

cass., 1969, biz. 1056).
(3) Naar Iuid van artikel 16bis van de wet
van 27 november 1891, gewijzigd bij artikel 1
van de wet van 6 augustus 1971, zijn de
beslissingen genomen in toepassing van
artikel 13 en 16 vatbaar voor de rechtsmiddeIen waarin het Wetboek van strafvordering
voorziet en het boger beroep wordt ingesteld
voor de correctionele rechtbank onder voorwaarden en in cle vormen bij dat wetboek
bepaa!d.
De regels inzake boger beroep en voorziening
in cassatie zijn derhalve van toepassing op
deze rechtsmiddelen, zoncler uitsluiting van
die welke gelden voor de kosten van de gedingen in hager beroep en in cassatie.
Overigens, luidens artikel 9 van het wetsantwerp betreffende cle maatschappelijk onaangepasten, door de Regering ingediend de
17• juni 1971 (Gedr. st., Kamer, 1970-1971,
nr. 1014-1) en waaruit de bepaling is genomen
die artikel 16bis van de wet van 27 november
1891 is geworden (Gedr. st., · 1970-1971,

ru·. 1014-2, blz. 3) " worden aile gerechtskosten, ... voorgeschoten tot bevrijding van de
eisende partijen, volgens de procedure bepaald in het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafza k en " en " de rechter
kan de verzoeker geheel of ten dele verwijzen
in de kosten "·
De vergoedingen welke worden toegekend
aan de door de correctionele rechtbank gehoDl·de getuigen en de erelonen van de door
de rechtbank aangestelde deskundigen moeten
bijgevolg voor begroting in aanmerking komen.
Hetzelfde geldt, bij ontstentenis van een
andersluidende bepaling, voor de griffierechten die zijn vastgesteld bij de artikelen 2701
en 271 van het Wetboek van de registratie-,
hypotheek- en griffierechten, inzonderheid
voor het opstel1·echt op de verklaringen van
hager beroep en van beroep in cassatie afgelegd
voor de griffiers van d e politierechtbank en
van de correctionele rechtbank of op de overschrijvingen van deze verklaringen in hun
r egisters, en voor het expeditim·echt op de uit-
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van 29 november 1891, gewijzigd de
16• augustus 1971, art. 16bis; Sv.,
art. 162 en 176.)

RECHTER.- MIDDEL VREEMD AAN DE
BEVOEGDHEID.
N IET-ONTVANKELIJKHEID.

3o

CASSATIEMIDDELEN . STRAFZAKEN. LANDLOPERIJ. MIDDEL
GEGROND OP DE BEWEERDE VALSHEID
VAN EEN VASTSTELLING VAN RET PRO·
CES -VERBAAL VAN DE TERECHTZITTH~G
EN VAN DE BESTREDEN BESLISSING. GEEN BETICHTING VAN VALSHEID. NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

4°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN . LANDLOPERIJ . MIDDEL
TEN BETOGE D.A.T DE DAGVAARDING
OM VOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK TE VERSCHIJNEN NIET BINNEN
DE WETTELIJKE TERJIHJN IS VERZONDEN.- MIDDEL NIET AAN DE FEITENRECHTER VOORGELEGD. NIET-ONTV ANKELIJKHEID .

5°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- LA NDLOPElUJ.- RE CHTEN
VAN DE VERDEDIGINC+.- MIDDEL TEN
BETOGE DAT RET DOSSIER NIET AAN
DE ElSER IS MEDEGEDEELD VOORDAT
HIJ VERSCHEEN VOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK. MIDDEL N IET
VOORGELEGD AAN DE FEITENRECHTER.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

l

Niet ontvanlcelijlc is het middel dat
alleen k1·itielc oefent op de beslissing van
de ee1·ste 1·echte1·, wannee1· de voo1·ziening
is ge1·icht tegen de beslissing van de
1·echte1' in ho ge1· bem ep ( l).

(SCHERPEREEL.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, in hoger b eroep gewezen op
13 september 1971 door de Correctionele
Rechtbank te Gent;
Overwegende 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 brief die pas op 15 november
1971 ter griffie werd ingediend, dit is
buiten de termijn bepaald door artikel 420bis van h et Wetboek van strafvordering, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten .

16 novemb er 1971. - 2• kamer. Voo1·zitte1·, de H. D elah aye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, de H. Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal.

2•
1°

2°

KAMER . -

16 november 1971.

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. ~ LAt'ffiLOPERIJ. VooRZIEN ING IN CASSATIE TEGEN DE BESLISSING
VAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP.
MIDDEL GERICHT TEGEN DE BESLISSING VAN DE EERSTE RECH'L'ER. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
CASSATIEMIDDELEN. STRAF ZAKEN . LANDLOPERIJ. MIDDEL
DAT SLECHTS BETREKKING HEEFT OP
DE RECHTSPLEGING VOOR DE EERSTE

giften, a£~ chriften of uittrekseis die door de
griffies worden afgegeven.
De artikeien 279 2, 1°, en 280, 1°, van dit
wetboek vormen geen dergelijke bepaling.
Artikei 162, 6°bis, waarnaar deze a rtikeien
ve1•wijzen, steit evenwei van eike recht vrij
de akten betreffende de uitvoering der wet
tot bescherming der m aatschappij tegen abnorma.Ien en gewoontemisdadigers, maar bij
de verklaring ervan mag de vrijstelling, die

0

2° Niet ontvankelijlc is het middel dat
m·eernd is aan de bevoegdheicl en slechts
betnklcing heeft op de 1·echtspleging voo1·
de ee1·ste 1'echte1· (2).
30 Niet ontvanlcelijlc is het rnidclel ten

betoge dat mtthentielce vaststellingen van
het p1·oces-ve1·baal van de tm·echtzitting
en van de best1·eden beslissing niet met
de we1·lcelijlcheid ove1·eensternrnen, wannee?' de eise1· noch het pmces-ve1·baal van
de tm·echtzitting noch de best1·eden beslissing van valsheid heejt beticht (3) .
uiteraard strikt moet worden uitgelegd, niet
tot andere akten worden uitgebreid.
P.M.
(1) Men raadpiege cass., 7 juni 1971 (A?'?'.
cass., 1971, biz. 1001).
(2) Men raadpiege cass., 3 mei 1971 (A?'?',
cass., 1971 , biz. 857); vgl. cass., 15 december
1970 (ibid., 1971, biz. 387).
(3) Men raadpiege cass., 15 december 1970,
waarvan sprake in de vorige noot.
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betoge dat de dagvaa1·ding om voo1· de
CO?'?'ectionele 1·echtbank te ve1·schijnen niet
ve1·zonden is binnen de te1·mijn gesteld
bij a1·tilcel 16bis van de wet van 21 novembe?' 1891, gewijzigd bij a1·tikel 1 van de
wet van 6 . a~tg~tst~ts 1971, wanneer het
niet aan de jeitem·echte1· is voo?·gelegd (1).
5° Niet ontvanlcelijlc is het middel ten
betoge dat het clossie1· niet aan de eise?'
is medegedeeld voonlat hij ve1·scheen voo1·
de co?'?'ectionele ?'echtbanlc, wannee1· het
niet aan de jeiten1·echte1' is voo?·gelegd (2).
(ENCKELS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 september 1971 gewezen
door de Correctionele Rechtbank te H asselt, rechtdoende in hager beroep ;
Over het eerste middel, h.ieru.it afgeleid
dat de feite~ll'echters de bekentenissen,
verklaringen en vaststellingen h ebben in
aamnerking genomen, die voorkomen in
een proces-verbaal van de rijkswacht,
te1·wijl de opstellers van dit stuk de
bekentenissen hebben afgedwongen, de
v erklaringen en vaststellingen o~~juist
zijn, het proces-verbaal niet werd voorgelezen, en de handtekening onder druk
werd geplaatst :
Overwegende dat het m.iddel niet ontvankelijk is in zover h et gericht is tegen
de beslissing van de politierechtbank,
waartegen de voorziening niet gericht is ;
Overwegende dat h et middel niet preciseert waarin de onjuistheid van de verklaringen van eiser e~~ van de vaststelling
van de opstellers van het proces-verbaal
bestaat;
Overwegende dat uit geen enkel elem ent waarop het Hof venuag acht te
slaan blijkt dat bekentenissen werden
afgedwo~~gen en de handtekening van
eiser onder clruk bekomen werd ; dat het
proces-verbaal uitdrukkelijk vaststelt clat
het eiser voorgelezen werd ;
Dat het middel, in zover h et tegen het
(1) Men raadplege cass., 29 november 1965
(Bull. en PAsiC., 1966, I, 415).
(2) Men raadplege cass., 6 december 1954
(Bull. en PASIC., 1955, I, 328); vgl. cass.,
14 juni 1966 (ibid., 1966, I, 1317).

vonnis van de correctionele rechtbank
gericht is, niet ka~~ aangenomen worden ;
Over h et tweede middel, hieruit afgeleid clat in eerste aanleg eiser niet werd
bijgestaan door een raadsman, leden van
de politierechtbank geen ambtskledij
droegen, de rechtzitting niet openbaar
was, in h et zittingsblacl een verkeerd lUll'
staat vermeld, e~~ in dit stuk de verklar!ngen van eiser onjuist werden opgeno·
men:
Overwegende clat de grieven in verband
met de raadsman en de kled.ij van lede~~
van de politierechtbank enke1 de rechtspleging voor cleze rechtbank betreffen en
voor de rechter in hager beroep niet aangevoerd werden, zodat zij niet ontva~~ke
lijk zijn;
Overwegende dat de openbaarheid, het
uur van de rechtszitting en de verklaringen van eiser aan de politierechter
authentiek vastgesteld zijn door h et
zittingsblad of h et vonnis van de lJolitier echtbank, waartegen geeJ~ regelmatige
inschrijving wegens valsheid wordt bewezen zodat de betwisting ervan niet ontvankelijk is ;
Dat h et middel niet kan aangenomen
worden;
·
Over h et derde middel, hieruit afgeleid
dat in hager beroep de dagvaarding te
laat werd betekend, het dossier pas na
het vonnis kon worden ingezien en de
voorzitter als onderzoeksrechter was opgetreden in een vroeger onderzoek lastens
eiser, en een bijzitter een onderzoeksr echter was,
tenuijl lui dens artikel 16 bis, door de
wet van 6 augustus 1971 ingevoerd in de
wet van 27 november 1891 tot beteugeling van de landloper ij en de bedelarij,
indien de landloper van zijn vrijheid is
beroofd, de dagvaarding voor de correction ele r echtbank wordt verzonden ten
minste drie dagen v66r de datum die voor
de verschijning is gesteld en artikel 292
van het Gerechtelijk Wetboek nietig heet
het vonnis, gewezen door een rechter die
vroeger bij het uitoefenen van een ander
r echterlijk ambt kennis genomen heeft
van de zaak :
Overwegende dat, in zover het middel
stetmt op h et te laat dagvaarden en het
niet tij dig inzien van het dossier, het niet
ontvankelijk is, daar het de openbare
orde niet raakt en uit de stukken waarop
h et Hof vermag acht te slaan niet blijkt
dat het voor de rechter in hager beroep
werd aangevoerd ;
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Overwegende dat de overige beweringen geen steun vinden in de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan ;
D at het middel niet 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.
16 november 1971. - 28 kamer. Voo1·zitte1·, de H. D elahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, de H. P aul Mahaux, eerste advocaatgeneraal.
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KAMER.-

16 november 1971.

1o RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
SAlliENSTELLING VAN RET RECHTSCOLLEGE. STRAFZAKEN. VERZET .
RECHTSCOLLEGE RECHTDOENDE OP
VERZET, ANDERS SAMENGESTELD DAN
DATGENE DAT DE VERSTEKBESLISSING
HEEFT GEWEZEN. WETTELIJKHEID.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. STRAFZAKEN. -BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING . VOORZIENING
TEGEN DE VEROORDELENDE BESCHIKKING VERWORPEN. VoORZIENING
TEGEN HET BEVEL TOT ONJ\HDDELLIJKE
AANHOUDING ZONDER BELANG.

1° H et ?"echtscollege dat uitspmak doet op
een venet, mag ande1·s samengesteld zijn
dan datgene dat . de ve1·stelcbeslissing
heeft gewezen (1). (Sv., art . 187; G.W.,
art. 779.)
2° I ndien de vm·oo1·deelde zich in cassatie
heeft voo1·zien tegen een ve?·oo?·delend
a?Test, wam·b~i zijn onmiddellijlce aanhottding wo1·dt bevolen, en, ten gevolge
van de venve1ping van de vom·ziening
tegen de ve?·oo?·delende beschilclcing, deze
in k1·acht van gewijsde is gegaan, leve1·t
de voo1·ziening tegen het bevel tot onmiddellijlce aanhouding geen belang mee1·
op (2).
( 1) Cass ., 6 april 1971 (A1T. cass., 1971,
blz. 750).
(2) Cass., 3 mei 1970 (An·. cass., 1971,
blz. 857).

(QUYSSENS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden
arrest, op 6 september 1971 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de veroordelende beslissing :
Over het eerste middel, hieru.i.t afgeleid
dat h et bestreden arrest, op verzet gewezen, niet uitgesproken zou zijn door de
magistraten die de zaak bij verstek h adden behandeld :
Overwegende dat geen wetsbepaling
voorschrijft dat het hof van beroep, bij
de behandeling van een strafzaak op verzet, samengesteld moet zijn uit dezelfde
magistraten die bedoelde zaak bij verstek
hebben behandeld;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat het hof van beroep geen rekening
heeft gehouden met de gegevens van
het strafdossier, die minstens als twijfel
hadden moeten gei:nterpreteerd worden in
het voordeel van de beklaagde die tijdens
het voorbereidend onderzoek de ten laste
gelegde feiten had geloochend en ze nog
steeds blijft ontkennen :
Overwegende dat het middel, dat erop
neerkomt de feitelijke beoordeling van
de rechter te critiseren, niet ontvankelijk
is·
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van n ietigheid 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, wegens het verwerpen van de er tegen ingestelde voorziening, de veroordelende beslissing kracht
van gewijsde verkrijgt ; dat derhalve de
voorziening tegen h et bevel tot onmiddellijke aanhot1ding, bij gebrek aan belang,
niet ontvankelijk wordt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
16 november 1971. 2 8 lmmer.
Voo1·zitte?·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Chatel. - Gelijkluidende conclttsie,
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat-
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generaal. - Pleite?', de H. W. Weyts
(van de balie te Brugge).

VAN STEMMEN VITSPRAAK MOET DOEN.
V ASTSTELLING VAN DEZE lVIEERDERHEID IN DE BESLISSING NIET WETTELIJK VEREIST.

6°
3e

1°

KAMER.-

17 november 1971.

VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. DIENSTPLICHTZAKEN. ARTilrEL 1077 VAN HET GERECHTELIJK
\¥ETBOEK. BEPALING VAN TOEPASSING OP DIENSTPLICHTZAKEN.

2°

DIENSTPLICRT . VRIJSTELLING
EN
.A.FKEURING
OP
LICH.Al\ffiLIJKE
GROND. BESLISSING W AARBIJ HET
VERZOEK OM VERVROEGDE INDIENSTNEMING NIET WORDT AA,NGENOMEN, BESLISSING DIE NIET KAN WORDEN
GELIJKGESTELD ll'IET EEN BESLISSING
TOT AFKEURING.

3°

DIENSTPLICRT.- HERKEURINGSRAAD. INOBSERV.ATIESTELLING GE LAST NA VERSCHIJ NING VAN DE DIENSTPLICHTIGE. BESLISSING NA DE BESLUITEN VAN DE GENEESHEER-DESKUNDIGE. NIEVWE VERSCHIJNING
NODELOOS GEACHT. DIENSTPLICHTIGE MOET NIET WORDEN OPGEROEPEN,

4°

5°

DIENSTPLICRT. RERKEURINGSRAAD.- RAAD KAN ALTIJD DE INOBSERVATIESTELLING VAN DE DIENSTPLICHTIGE GELASTEN, ZO ER TWIJFEL
BESTAAT OMTRENT DE GESCHIKTHEID
VAN DE DIENSTPLICHTIGE.
DIENSTPLICHT. - HERKEURINGSRAAD.- RAAD DIE BIJ MEERDERHEID

(1) V66r de inwerkingtreding van het
Gerechtelijk Wetboek was artikel 416 van het
Wetboek van strafvordering, krachtens hetwelk beroep in cassatie t egen voorbereidende
b eslissingen en beslissingen van onderzoek,
tenzij h et beslissingen inzake bevoegdheid
betreft, eerst openstaat na de eindbeslissing,
toepasselijk niet aileen op strafzaken, maar
ook op aile zaken die door de wet aan de
tweede kamer van h et Hofvan cassatie werden
opgedragen en derhalve ook op de dienstp!ichtzaken: ca,ss., 5 juli 1954 (Bull. en PASIC.,
1954, I, 960). Ingevolge h et Gerechtelijk
Wetboek worden de cassatieberoep en inzake
dienstplicht niet meer voor een bepaalde
kamer van h et Hof gebracht. Artikel 19 van
dit wetboek maakt geen onderscheid tussen
de zaken die a! dan niet geregeld worden door
bepalingen van openbare orde. Deze materie
wordt niet geregeld door bepalingen van de

CASSATIEMIDDELEN. DIENSTPLICHTZAKEN. -JYIIDDEL D.AT SLECHTS
BETREKKING HEEFT OP DE KENNISGEVING VAN DE BESTREDEN BESLISSING.
JYliDDEL NIET ONTVANKELIJK.

I 0 A1·tikel 1077 van het Ge1·echtelijk Wet-

boelc, lcmchtens hetwellc voo1·ziening in
cassatie tegen vonnissen alvo1·ens ?'echt
te doen slechts openstaat na het eindvonnis, is van toepassing op dienstplichtzalcen. De voo1·zienin g tegen een beslissing van de he?·lcew·ingm·aad waa1·bij de
inobse?'Vatiestelling van de dienstplichtige wordt gelast, is de?'lwlve ontvankelijk, wannee?' zij wonlt ingesteld na de
beslissing van deze macl die de aanm·aag
tot vrijstelling ve1·we1'Pt (1). (G.W.,
art. 2, 19 en 1077). (Impliciete oplossi~1g.)

2° Wannee?' de ·he?·keu?·ingsmad het verzoek
van een dienstplichtige om ve?'V?'oegde
indienstneming niet aanneemt, is zijn
beslissing geen ajlceu1·ing in de zin van
a1·tilcel 14 vcm de dienstplichtwetten, gecoordinee?·d bij het lcon·inlclijk besluit
van 30 ctp1·il 1.962 (2).
3° W annee?' de he1'lceu1·ings1·aad na de
ve1·schijning van de dienstplichtige diens
inobse1·vcttiestelling heejt gelast, lean hij
uitspmalc doen ove1· de besluiten van de
geneeshee1·-deshtndige zonde1· de dienstplichtige op te 1·oepen, zo hij een nieuwe
ve1·schijning nocleloos acht (3). (Dienstgecoordineerde dienstplichtwetten die niet
uitdrukkelijk zij n opgeheven of door rechtsbeginselen waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de artikelen 19 en 1077 van
het Gerechtelijk Wetboek. Krachtens a rtikel2
van hetzelfde wetboek moet dus op grond van
artikel 19 worden nagegaan of een beslissing
in dienstplichtzaken a ! dan niet een eindbeslissing is. De ontvankelijkheid van de voorziening tegen een dergelijke b eslissing wordt
echter beoordeeld aan de hand van artikel1077
van het Gerechtelijk Wetboek. (« Considerations sm· le projet de Code judicia ire "• rede
van procureur-generaal Hayoit de Termicourt,
Bull., 1966, nr. 9, blz. 10 en noot 24).
(2) Ca,ss., 25 april 1966 (Bull. en PASIC.,
1966, I, 1068) en de noot.
(3) Cass., 10 december 1968 (A1'1', cass.,
1969, biz. 363) en 18 augustus 1970 (ibid.,
1970, blz. 1046).
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· plichtwetten, gecoiirdineerd bij het
koninklijk besluit van 30 april 1962,
art. 45, § 3.)
4° Zo e1· twijjel bestaat omt1·ent de lichamelijke geschiktheid van de dienstplichtige,
kan de he1·keu1'ingsmad zijn inobse?·vatiestelling gelasten, zelfs indien de tabellen de1· geschiktheidsc1'ite1'ia deze maat?'egel niet voo1'sch1·ijven. (Dienstplichtwetten, gecoiirdineerd bij het koninklijk besluit van 30 april 1962, art. 45,
§ l.)

5° Hoewel m·tikel 48, lid 1, van de dienstplichtwetten, gecoo1'dinee1·d bij het koninklijk besluit van 30 ap1·il 1962, voo?'sclwijjt dat de he1·lceu?·ingsmad bij mee?·dedwid van stemmen ttitsp1'aak doet,
w01·dt noch doo1· dit a1·tilcel noch doo1·
enige ande1·e wettelijke bepaling ve1·eist
dat de beslissing van dit 1·echtscollege
ve1·meldt dat zij met een de1·gelijlce mee1·de1·heid is genom en ( 1).
6° Niet ontvankelijlc is het middel tot
staving van een voorziening tegen een
beslissing van de heTketwingsmad, dat
enkel bet1·elclcing heejt op de kennisgeving
van de best1·eden beslissing (2). (Dienstplichtwetten, gecoiirdineerd bij het
koninklijk besluit van 30 april 1962,
art. 48.)
(APTEKERS.)
ARREST

(ve1·taling) .

HET HOF ; - Gelet op d e bestreden
beslissingen, op 24 maart 1971 en 2 juni
1971 gewezen door de h erkeuringsraad
van de provincie Brabant, waarvan de
. eerste beslissing de inobservatiestelling
van eiser gelast en de tweede zijn aanvraag om voorlopige afkeuring of vrijstelling verwerpt ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 14, § 2, lid 2, van
de bij het koninklijk besluit van 30 april
1962 gecoiirdineerde dienstplichtwetten,

dooTdat de beslissing van 2 juni 1971
eiser niet vrijgesteld of voor de dienst
aangewezen h eeft, hoewel hij reeds tweem aal voorlopig was afgekeurd :
(1)
1970,
1971,
(2)
1956,

Cass., 18 augustus 1970 (.A?'?', cass.,
blz. 1046) en 24 februari 1971 (ibid.,
blz. 610).
Cass., 17 oktober 1955 (Bull. en PASIC.,
I, 129); vgl. in verband m et de kennis-

Overwegende dat, zo hij voordien om
vervroegde dienstneming h a d verzocht
en deze niet was aangenomen, eiser echter
slechts een enkele maal, met name op
1 juli 1970, voorlopig werd afgekeurd,
vermits krachtens lid 2 van artikel 9
van de gecoiirdineerde dienstplichtwetten
d e bepalingen van afdeling V van genoemde wetten geen toepassing vinden
op de dienstplichtige die om vervroegde
dienstneming verzoekt ;
Overwegende dat de herkeuringsraad,
door te verklaren dat cc de aanvraag van
de dienstplichtige . wordt verworpen n,
impliciet doch zeker h eeft b eslist dat
eiser geschikt was voor de dienst ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 43, §§ 2 en 4,
en 48, lid I, van de op 30 april 1962
gecoiirdineerde dienstplichtwetten,
doo1·dat de beslissing van 2 jtmi 1971
de aanvraag verwerpt zonder eiser op te
roepen om hem te horen :
Overwegende dat artikel 45, § 3, van
de gecoiirdineerde dienstplichtwetten bepaalt dat indien de h erkeuringsraad een
nieuwe verschijn.ing nodeloos acht, hij de
dienstplichtige die reeds v66r de inobservatiestelling is verschenen niet laat oproepen;
Overwegende dat, t en deze, de bestreden beslissing vaststelt dat eiser v66r zijn
inobservatiestelling voor de herkeuringsraad is verschenen en er gehoord werd,
en dat een nieuwe verschijning niet noodzakelijk is ;
D at het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van d e artikelen 45, § I, en 48,
lid 1, van de op 30 april 1962 gecoiirdineerde dienstplichtwetten,
doo1·dat de herkeuringsraad in zijn beslissing van 24 maart 1971 heet gelastdat eiser in observatie zou worden gesteld,
terwijl deze zich beriep op een lichaamsgebrek dat, volgens d e bij h et koninklijk
besluit van I8 juli 1962 gevoegde tabel,
deinobservatiestelling niet rechtvaardigt:
Overwegende dat naar het voorschrift
van artikel45, § I, van d e gecoiirdineerde
wetten de herkeuringsraad de inobservageving van een beslissing van de hoge militieraad : cass., 24 maart 1969 (Bull. en PASIC.,
1969, I, 652) en 22 juni 1970 (A?'?', cass.,
1970, blz. 987).
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tiestelling niet aileen gelast indien de
tabellen der geschiktheidscriteria het vereisen, doch ook zo er twijfel bestaat;
Dat de herkeuringsraad, door de inobservatiestelling te gelasten, impliciet heeft
beslist dat er redenen waren om aan de
geschik.theid van eiser te twijfelen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schencling van artikel 45, §§ 2, 3 en 5,
van de op 30 april 1962 gecoordineerde
dienstplichtwetten,
doo1·dat noch eiser noch zijn raadsman
« inzage van het medisch dossier » hebben
kllllllen nemen en nagaan : 1° of het
verslag van de geneesheer-deskundige van
h et milita:iJ: hospitaal het in artikel 42
voorgeschreven eedformulier bevat ; 2° of
dit verslag door de geneesheer-directeur
van de inrichting werd geviseerd ; 3° of
de deskundige die eiser heeft onderzocht
niet dezelfde was als degene die hem heeft
onderzocht bij de inobservatiestelling
welke aan zijn voorlopige afkeuring is
voorafgegaan :
Overwegende dat uit de regelmatig aan
het Hof voorgelegde stukken blijkt dat
de bij artikel 45, §§ 2 en 3, voorgeschreven
formaliteiten vervuld werden en dat de
r egel van artikel 45, § 5 in acht genomen
werd;
Dat, derhalve, het middel niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van belang ;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 43, § 1, van de bij
het koninldijk besluit van 30 april 1962
gecoordineerde dienstplichtwetten,
doo1·dat aan de hand van de bestreden
beslissingen niet kan worden nagegaan
of de herkeuringsraad bij meerderheid
van stemmen uitspraak heeft gedaan :

Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 48, lid I, van de op
30 april1962 gecoordineerde dienstplichtwetten,
do01·dat de beslissing van de herkeurmgsraad van 24 maart 1971 hem niet
ter kennis werd gebracht en doordat de
beslissing van de herkeuringsraad van
2 juni 1971 hem niet binnen acht dagen
ter kennis werd gebracht,
te1·wijl genoemd artikel 48, lid 1, bepaalt dat de beslissingen van de herkeuringsraad binnen acht dagen aan de
betrokkene ter kennis worden gebracht :
Overwegende dat het niet ter kennis
brengen van een beslissing van de h erkem·ingsraad of h et niet in acht nemen
van de bij artikel 48, lid I, van de gecoordilleerde dienstplichtwetten gestelde termijn zonder invloed is op de wettelijkheid
van de beslissing ;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
I7 november I97l. - 3 8 kamer. Voo1·zitte1', de H. Polet, r aadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H . .Janssens. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

Ie

KAMER.-

18 november 1971.

KOOP. -

VERBORGEN GEBREKEN VAN
DE VERKOCHTE ZA.AJL- GEBREK VAN
DE ZA.AK. BEGRIP.

Overwegende dat door geen e~<kele wettelijke bepaling wordt vereist dat de
beslissing van de herkeuringsraad vermeldt dat hij bij meerderheid van stemmen uitspraak heeft gedaan ;
Dat het middel naar recht faalt ;

Het ve1'b01·gen geb1·elc van de ve1·kochte zaak,
dat de ve.1·lcope1· tot vrijwa1·ing ve1'Plicht,
kan een geb1·elc zijn dat, zeljs inclien het
de zaalc niet int1'insiek aantast, deze
ongeschilct maalct tot het geb?'ttilc waa1·toe
de ve1·lcope1', ?Wa?' de ve1·lcope1' wist, ze
bestemde (1). (B.W., art. 164I tot 1647.)

(1) Over het ruim, " functioneel » genoemde
begrip van het gebrek van de zaak, raadplege
men cass. fr., 3 januari 1859 (D.P., 1859,
I, 212) en 18 mei 1966 (Bull. civ., I, m·. 74,
blz. 54); ZERAH, "La garantie des vices caches,
Theorie generale clu vice reclhibitoire clans les
ventes de marchandises » in Etttdes cle d1·oit
conunm·cial, verschenen onder de leiding van
J. HAMEL, Dalloz, 1951, blz. 339 en volg.;
H. L. en J. MAZEAUD, Le9ons cle d1·oit civil,

d. III, uitg. 1960, m. 981; VANRYN en HEENEN, P1·incipes cle ckoit commm·cial, d. III,
1960, m·. 1714; MALINVAUD, " Responsabilite
du vendeur i1 raison des vices de la chose »,
J.G.P., 1968, I , nr. 2153 ; D. TULLON, "Erreur
sur la substance et garantie des vices dans
la vente mobiliere "• in Etudes ojfe1·tes it
J. Hamel, Dalloz, 1961, blz. 435 en volg.;
DE LA PRADELLE, noot onder cass. fr., pe civ.,
11 oktober 1966, J.G.P., 1967, II, m·. 15193.
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PIERRE REMY ll.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
.arrest, op 16 juni 1970 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1109, 1110,
1134, 1135, 1162, 1587, 1602, 1641 tot
1647 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doo1·dat, na te h ebben vastgesteld " dat
geen kritiek kan worden uitgebracht noch
<lp de aanwending van de materialen,
die vakkundig is geschied, noch op de
bijzondere vloerstenen die eiseres in hoger
beroep (than s verweerster) h eeft geleverd,
noch op het zand, noch op het afzonderlijk beschouwd aquacoat dat, op zichzelf,
weerstand heeft geboden tegen de zm·en ;
datal het kwaad te wijten is aan het aanbrengen van cement in de bitmnineuze
ondervloer en aan de vermenging van
cement met aquacoat voor de voegen , ,
het bestreden arrest beslist dat " naar
luid van artikel 1641 van het Burgerlijk
Wetboek de verborgen gebreken van de
verkochte zaak beoordeeld moeten worden op grond « van het gebruik waartoe
men ze beste1nt ,, welk gebruik de v erkoper ten deze h eel goed kende ; dat niet
wordt vereist dat het gebrek de zaak
intrinsiek aantast, daar het gebrek kan
voortvloeien uit het feit dat de zaak niet
geschikt is tot het gebru:ik waartoe, naar
de verkoper wist, de koper ze bestemde " ;
" dat zulks te11. deze het geval is geweest :
aquacoat, dat op zichzelf hestand is tegen
zuur maar h et cement in dat opzicht n:iet
verbetert, werd, wanneer het met cement
werd vermengd, ondoeltreffend als beschermende kracht van het geheel van
de imichting ... ; dat als beslu:it van deze
overwegingen moet worden aangenomen
dat gedaagde in hoger beroep haar verplichting tot vrijwaring niet is nagekomen en dat de regel van artikel 1645
van het Burgerlijk Wetboek hier van
toepassing is ,, en het bestreden arrest
a.ldus, zonder de perfecte uitvoering door
eiseres van h aar verplichting tot levering
te betwisten en hoewel h et uitdrukkelijk
vaststelt dat het litigieuze aquacoat niet
kon worden gelaakt op zichzelf en door
geen enkel intrinsiek gebrek was aangetast, eiseres niettemin aansprakelijk stelt
op basis aileen van de door haar ver-

schuldigde vrijwaring voor de v erborgen
gebreken en zull>:S op grond d at het niet
" vereist zou zijn dat h et gebrek de zaak
intrinsiek aantast, daar het gebrek kan
voortvloeien uit het feit dat de zaak niet
geschikt is tot het gebruik waartoe, naar
de verkoper wist, de kop er ze bestemde "•
te1·wijl de in h et middel bedoelde vrijwaring voor de koopvernietigende gebreken die bepaald is bij de artikelen 1641
en volgende van het Burgerlijk Wetboek
onderstelt dat de verkochte zaak door
ee11. intrinsiek gebrek aangetast is, en,
derhalve, door te beslissen dat eiseres
aansprakelijk was wegens haar verplichting tot vrijwaring voor de verborgen
gebreken, hoewel het uitdrukkelijk vaststelt dat het verkochte aquacoat niet
door enig intrinsiek gebrek was aangetast, het arrest het wettelijk begrip inzake
koopvernietigend gebrek h eeft miskend
(schending van d e in het middel aarigeduide bepalingen) of althans zijn beslissing omtrent dit essentiele punt niet
wettelijk heeft verantwoord (schending
van de in het middel aangeduide bepalingen en inzonderheid van artikel 97
van de Grondwet) :
Overwegende dat h et arrest, i:net toepassing van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek, ten n adele van eiseres ontbonden verklaart de verkoop aan verweerster van een produkt genaamd
" aqu acoat " en bestemd tot samenstellil1g
van bi1menbekledil1gen van een zwavelfabriek die hestand waren tegen de inwerking van elke zuuroplossing ;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat genoemde bekledingen bestaande uit
aquacoat, cement en zand niet hestand
zijn geweest tegen de werking van de
zm·en, dat ze zodanig afgebrokl~eld zijn
dat het hele werk opnieuw moest worden
uitgevoerd en aan verweerster nadeel
berokkende waarvoor zij vergoeding vordert;
Overwegende dat het arrest vaststelt
" dat al het kwaad te wijten is aan het
aanbrengen van cement in de bitmnineuze ondervloer van de b ekledingen en
aan de vermenging van cement met
aqu acoat voor de voegen " ; dat volgens
de deskundigen geen cement hestand is
tegen de zuren die in een zwavelfabriek
rondgeslingerd en gemorst worden ;
Overwegende dat het arrest, op grond
van deze overwegingen, beslist dat eiseres
geen produkt heeft geleverd met de
kwaliteiten die zij had aangekondigd en
dat bestemd was om gebruikt te worden
in een door haa r gekend geheel waarvan
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tegen de werking van de zuren weerstand
te bieden;
Overwegende d at b et arrest vaststelt
d at de reclame van eiseres had beloofd
dat het aquacoat corrosiewerend was ; dat
verweerster h aar duidelijk op de hoogte
had gebracht van bet voorwerp van bet
werk waartoe zij bet bestemde, met deze
bijzonderheid dat bet ging om een zwavelfabriek waarin de bekledingen aan de
schadelijke werking van de zm·en waren
blootgesteld ; dat zij haar, alvorens aquacoat te bestellen, haar opvatting heeft
uiteengezet volgens welke in de samenstelling van de bitun1ineuze ondervloer
cement zou worden gebruikt ; dat het
arrest aldus vaststelt dat verweerster de
aankoop van h et aquacoat heeft verbonden aan de voorwaarde dat dit produkt
k an worden gebruikt in een inrichting
waarvan het geheel doeltreffend zou blijken;
Overwegende dat, enerzijds, bet arrest
erop wijst dat eiseres, als specialiste in
a lle soorten bekledingen, met laboratoria
waarvan zij de diensten aan haar klanten
aanbood, kennis moest hebben van het
gebrek waardoor de verkochte zaak was
aangetast en da.t bestond in de krachteloosheid, tegen de zm·en, van het mengsel
aqu acoat-cement; dat het voor haar
gemakkelijk was zulks na te gaan en dat
zij daa.rtoe verplicht was ;
Overwegende dat, anderzijds, het arrest vaststelt dat het verborgen karakter
van het gebrek vaststond, vermits verweerster het slechts had kunnen vaststellen door proefnemingen te doen op het
amalgaarn aquacoat-cement, proefnemingen waar·toe zij des te minder verplicht
was daar zij in dit opzicht had gesteund
op een door haar gevraagde studie van
eiseres;
Overwegende dat het arrest, gelet op
deze overwegingen, wettelijk heeft kunnen beslisse~• dat, te~• deze, de verborgen
gebreken van de verkochte zaak beoordeeld moeten worden op grond van het
gebruik waartoe, ·naar de verkoper weet,
de koper ze bestemt en dat niet wordt
vereist dat het gebrek de zaak intrinsiek
aantast;
D a t h et middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134, 1135,
1587, 1641 tot 1643 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest niet .passend antwoordt of althans slechts dubbelzinnig antwoordt op de middelen waarbij

eiseres in haar conclusie van hoger beroep
h ad doen gelden « ,, dat het werkelijk
gaat om een verkoop op monster ; dat
derhalve eiseres in hoger beroep, thans
verweerster, die een specialist a is inzake
bekledingen en als dusdanig met het werk
in de zwavelfabriek werd belast, moat
aantonen dat er in het geleverde produkt
een gebrek aanwezig is ; dat zij inzonderheid moet aantonen dat het gaat om een
verborgen gebrek, dat wil zeggen, ten
deze, gelet op de toepassing van de beginselen inzake de verkoop op monster,
om een gebrek dat zij niet kon waarnemen
door een aandachtig en normaal onderzoek, als specialists, van de monsters die
haar waren geleverd ; d at eiseres in hoger
beroep weliswaar ook zou lumnen aan tonen dat het produkt niet overeenstemt
met hat geleverde monst er, in welk geval
zij niet zou moeten aantonen dat er een
verborgen gebrek aanwezig is ; dat zij
zulks echter niet beweert en dat haar
rechtsvordering uitsluitend gegrond is op
h et bestaan van een dergelijk verborgen
gebrek; 2° dat de nadelen waarover eiseres in hoger beroep klaagt in werkelijkheid geenszins voortkomen uit de verborgen gebreken van het verkochte produkt,
maar wel uit het gebruik ervan door
eiseres in hoger beroep zelf; dat h et precies datgene is wat eiseres in hoger beroep
vroeger, volgens een echter in rechte
onbekende uitdrukking, h eeft genoemd
hat « extrinsiek verborgen gebrek " van
h et produkt waarvoor zij concluante aansprakelijk wil stellen ; clat concluante niet
aansprakelijk kan worden gesteld voor
dit gebruik want, in de onderstelling dat
daari:n, qtwcl non, een gebrek van het produkt moet worden gezien, dit gebrek, in
dit geval, toch zichtbaar zou zijn en
dadelijk zou vastgesteld zijn door hat
gebrui:k van de aan eiseres in hoger beroep gezonden monsters,,; dat concluante voorts wist dat, nu de verkoop op
monster was gesloten, eiseres in hoger
beroep proefnemingen zou doen ; dat,
volgens het verslag van de deskundigen,
bij de kleinste proef en bij de geringste
poging zou blijken dat het aquacoat niet
geschikt was om voor de voegen en de
mortal te worden gebrui:kt; dat, dientengevolge, uit het verslag volgt dat de zogen aamde '' extrinsieke gebreken " die
eiseres in boger beroep heeft aangevoerd
dus wel degelijk zichtbaar waren, gelet
op de omstandigheid dat de verkoop
werd gesloten op monster en ten voordele
van een specialist inzake vloerwerk en
bevloering (blz. 180 van het verslag);
dat als besluit de rechtsvordering niet
1
gegrond is om de tweevoudige redan dat
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verborgen gebreken niet aantoont en ook
niet dat h et verkochte produkt niet de
aangevoerde kwaliteiten h ad en dat, met
betrekking tot de gebreken waarover zij
ldaagt, deze, gelet op de omstandigheid
dat h et ging om een verkoop op monster,
en dat zij proefnemingen h ad gedaan,
k enn elijk zichtbaar moesten zijn zodat
eiseres in hoger beroep ze thans niet k a n
aanvoeren en het trouwens ook niet doet,
daar h aar rechtsvordering uit druldcelijk
beperkt is tot d e toepassing van artikel 1645 van h et Burgerlijk Wetboek »,
en doordat·, derhalve, h et a rrest niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van de in h et middel aangeduide bepalingen en inzonderheid van
artikel 97 van de Grondwet) :
Over wegende d at uit de vermeldingen
van het arrest blijkt dat h et stelt dat er
geen verkoop op monster is geweest ; dat
h et erop wijst dat verweerster geen reden
h ad zich monsters te doen afl.ever en om
de weerst-and van h et aquacoat tegen zuur
te onderzoeken, vermits er een procesverbaal van de gunstige uitslagen van de
proefnemingen bestoncl dat op 6 janu ari
1950 door h et Instituut voor bmgerlijke
bouwkunde van de Universiteit van Luik
was opgemaakt, en dat bovendien « de
kwalifica tie verkoop op monster hier van
belang ontbloot is daar eiseres in hoger
beroep (t h a n s verweerster) h et verborgen
gebrek aanvoert en, zelfs in de verkoop
op monster, de verkoper voor dit gebrek
blijft instaan " ;
Overwegende dat het arrest verldaart
dat het aquacoat, dat op zich zelf h estand
is tegen zuur, h et cement in dat opzich t
niet verbeterde en a.ls beschermende
kracht van h et geheel van de inrichting
ondoeltreffend werd ; dat het b eslist dat
h et verborgen karakter van dit gebrek
vaststaat, vermits de koper het slechts
h ad kunnen vaststellen door proefnemingen te doen op het amalgaam aquacoatcement, proefnemingen die hij niet gehouden was te doen ;
Over wegende, derhalve, dat h et ar rest
p assend en zonder dubbelzinnigheid heeft
geantwoord op de in h et middel overgenomen conclusie van eiseres :
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over h et derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1135,
1587, 1641 tot 1643 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
do01·dat h et bestreden a rrest beslist
<< dat het zeer twijfelachtig is dat er ten

deze eigenlijk verkoop op monster is
geweest » ... en « dat in elk geval de kwalificatie « verkoop op monster » hier v a n
belang is ontbloot, vermits eiseres in
hoger beroep het verborgen gebrek aanvoert en, zelfs in de verkoop op monster,
de verkoper voor dit gebrek blijft instaan
(DE PAGE, t. IV, nr. 266) »,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, deze gronden
van h et arrest of enige andere grond niet
passend antwoorden op h et middel waarbij eiseres in h aar conclusie van hoger
b eroep had doen gelden « dat de lit igieuze
verkoop een verkoop op monster is, zoals
de eerste rechter da t zeer oordeeUmndig
heeft onderstreept ; d at immers, n a versch eidene inlichtingen te h ebben ingewoJmen omtrent h et prodt~kt « Aquacoat 5 " en na in haar brieven van 20 en
29 september 1961 te hebben meegedeeld
hoe zij genoemd produkt wilde gebruiken,
eiseres in hoger beroep, bij bestelbon van
2 november 1961, een monster van genoemd produkt h eeft besteld, namelijk
een hoeveelheid van 200 liter ; dat deze
b estelling bestemd was om eiseres in
hoger beroep in staat te stellen proefnemingen te doen inzak e h et gebruik van
h et produkt ; dat eiseres in hoger beroep
trouwens tell{ens als zij voor h aar vroegere werken p rodukten van concluante
had gebruikt dergelijke proefnemingen
h ad gedaan ; dat eiser es in hoger b eroep
deze omstandigheid nu tevergeefs en te
laat tracht te betwisten onder aanvoering
dat d e op 2 novemb er 1961 verkochte
hoeveelheid h elemaal geen monster was
en dat ze voor iets anders moest dienen ;
dat h et hof, zoals de r echtbank vroeger,
geen r ekening zal houden met deze uitleg
die te laat werd gegeven en bovendien
volkomen onjuist is ; dat eiseres in hoger
beroep, t er rechtvaardiging van het
gebruik van h et produkt, immers steunt
op de bewoordingeJ1. van haar bestelbon
van 2 november 1961; dat m en niet kan
afgaan op de ontwerpen waarvan eiseres
in hoger beroep gewag m aakte in h aar
brieven aan concluante, zowel m et betreldcing tot de werken die zij ~Ide ondernomen als in verband met hun wijze van
uitvoering, zoals ten overvloede wordt
bewezen door de stukken van het dossier
en h et verslag van de deskundigen ... ; dat
voorts blijkens de verslagen die de vertegenwoordigervan concluante in tempo1·e
non sttspecto h eeft opgemaakt eiseres
in hoger b eroep werkelijk diverse proefn emingen met h et produkt h eeft gedaan
en periodieke v er slagen over de uitslagen
van die proefnemingen werden meegedeeld aan genoemde vertegenwoordiger
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van deze proefnemillgen en zonder dat
zij daarin op enigerlei wijze is tussengekomen van eiseres in hoger beroep zelf
een bestelling heeft ontvangen met vermelding van de verdunllingsgraad van
het produkt dat zij wilde bekomen ; dat
mell niet zou begrijpen dat eiseres in
hoger beroep aldus deze verdl\nllingsgraad heeft kunnen opgeven terwijl zijzelf ZillSpeelt op de proefnemingen waardoor zij dat resultaat heeft kmmen bereiken, zo zij geen proefnemingen had gedaan met behulp van de monsters die
haar warden geleverd ; dat immers op
3 november 1961 drie monsters « Aquacoat" met gewijzigde formule rechtstreeks
aan eiseres in hoger beroep werden gezonden die aldus haa.r proefnemingen
kon voortzetten op de monsters die zijzelf had gevraagd ; dat eiseres in hoger
beroep dit plUlt niet betwist ; dat die
monsters speciaal in Engeland moesten
worden besteld volgens de eigen aanwijzingen en specificaties van eiseres in hoger
beroep ; dat eiseres in hoger beroep dan
sommige proefnemingen deed met behulp
van dit produkt; dat vervolgens, en zonder enige tussenkomst in voormelde
proefnemingen, concluante, die nooit had
aangenomen aan eiseres in hoger beroep
raad of richtlijnen te geven, op 30 novem.ber 1961 en op 6 juni 1962 de bestelling
van twee hoeveelheden van het produkt
« Aquacoat » heeft ontvallgen ; dat de
bestellingsbrieven geen melding maken
van het gebruik van het produkt en geen
nadere aanduiding bevatten ill verband
met de kwaliteiten die h et had moeten
hebben of met betrekking tot de aanwending ervan; dat geen enkele bijzondere
waarborg in dit opzicht gevraagd of door
concluante gegeven werd; dat het, dientengevolge, werkelijk om een verkoop
op monster gaat », en zulll:.s om hieruit af
te leiden, in de in het tweede middel
overgenomen bewoordingen, dat de door
verweerster aangevoerde omstandigheden, in de onderstelling dat ze een gebrek
opleveren, dan een zichtbaar gebrek
zouden zijn, zodat het bestreden arr est
niet gemotiveerd is of althans slechts
dubbelzinnig met redenen is omkleed
(schending van de in het middel aangeduide bepalingen);
tweede ondenleel, het in een verkoop
op monster van weinig belang is dat de
verkochte zaak door een gebrek is aangetast, zo dit gebrek inherent is aan het
monster, zodra de koopwaar met het
monster overeenstemt; bijgevolg, in de

verkopen op monster, de vrijwaring voor
de verborgen gebreken de verkoper
slechts doet instaan voor de verborgen
gebreken die generiek niet inherellt zijn
aan h et monster, en derhalve, door te
beslissen << dat in elk geval de kwalificatie
« verkoop op monster » hier van belang
ontbloot is, daar eiseres in hoger beroep
het verborgen gebrek aanvocht en de
verkoper, zelfs in de verkoop op monster,
voor clit gebr ek blijft instaan (DE PAGE,
t. IV, nr. 266) », zonder na te gaan of de
omstandigheden die het als gebrek in
aanmerking neemt al dan niet generiek
inherent waren aan de monsters die eiseres aan verweerster had overhandigd,
h et arrest de wettelijke voorwaarden van
de vrijwaring voor de verborgen gebreken
in de verkoop op monster miskent
(schending van de in het middel aangeduide bepalingen) of, althans, in het
onzekere laat of het zijn beslissing hierop
heeft gesteund dat ten deze de gebreken
die het in aanmerking h eeft genomen
generiek n iet inherent waren aan de
monsters dan wel, daarentegen, hierop
dat de vrijwaring voor de gebreken zou
moeten gelden zelfs voor de gebreken die
generiek inherent waren aan het monster,
en aldus de toetsing van de wettelijkheid
van deze beslissing onmogelijk maakt
(schending van de in h et middel aangeduide bepalingen en inzonderheid van
artikel 97 van de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat nit het antwoord op
het tweede middel blijkt dat het arrest
passend heeft geantwoord op het verweer
dat eiseres bij conclusie h eeft doen gelden
en volgens hetwelk de litigieuze verkoop
een verkoop op monster is en de verkochte zaak niet door een verborgen
gebrek is aangetast ;
Dat het eerste onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu h et arrest niet
heeft aangenomen dat de litigieuze verlwop een verkoop op n1onster was, h et
tweede onderdeel van het middel van
belang ontbloot is en, bijgevolg, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
18 november 1971. 1e kamer. Voo?·zitte1·, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. de Waersegger. - Gelijklttidende
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conclusie, de H. Delange, advocaat-gene raal.- Pleite1·s, de HH. Simont en Fally.

1e

KAMER.-

REN . TERUGVORDERING 1\iOGELIJK
ZOLANG DE OVERGAVE ERVAN NIET IS
GESCHIED IN DE 1\iAGAZIJNEN VAN DE
GEADRESSEERDE. F AILLISSEMENT.
WETBOEK VAN KOOPHANDEL {WET
VAN 18 APRIL 1851), ARTIKEL 568. KOOPWAREN VERZONDEN AAN EEN
HANDELAAR DIE EEN VERZOEKSCHRIFT
TOT HET BEKOMEN VAN EEN GERECHTE·
LIJK AKKOORD HEEFT INGEDIEND. WETTELIJKE BEPALING DIE GEEN TOE·
PASSING V INDT.

18 november 1971.

1°

FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENTAKKOORD.- WETBOEK VAN
KOOPHANDEL. GEFAILLEERDE. BE GRIP.

7°

TERUGVORDERING. TERUGVORDERING WAARVAN SPRAKE IN ARTl·
KEL 20-5° VAN DE WET VAN 16 DECEl\fBER 1851 HOUDENDE HERZIENING VAN
DE WET OVER DE HYPOTHEKEN. LAATSTE LTD VAN DIT ARTIKEL LUIDT
ALS VOLGT : « IN DE WETTEN EN GE•
BRUIKEN VAN DE KOOPHANDEL BE·
TREFFENDE
DE
TERUGV ORDERING
WORDT NIETS GEWIJZI GD ll. DRAAGWIJDTE VAN DEZE WETTELIJKE BEPALING.

8°

FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENTAKKOORD.
FAILLISSEMENT.- TERUGVORDERING VAN KOOPWAREN, VERlliELD IN ARTIKEL 568 VAN
HET WETBOEK VAN KOOPHANDEL {WET
VAN 16 DECEIVIBER 1851). WETTELIJKE BEPALING DIE .A,FWIJKT VAN DIE
VAN ARTIKEL 546 VAN HETZELFDE
WETBOEK.

go

F AILLISSEMENT, ,GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENTAKKOORD.- GERECHTELIJK
AKKOORD. ARTIKEL 546 VAN HET
WETBOEK VAN KOOPHANDEL {WET VAN
16 DECEl\'lBER 1851). - WETTELIJKE
BEPALING DIE INZAKE GERECHTELIJKE
AKKOORDEN GEEN TOEPASSING VINDT.

2°

TERUGVORDERING. TERUGVORDERING VAN AAN DE GEFAILLEERDE
VERZONDEN KOOPWAREN EN WAARVAN
DE OVERG.A,VE NIET IS GESCHIED IN
ZIJN li'IAGAZIJNEN OF IN DEZE VAN DE
COMMISSIONAIR DIE GELAST IS ZE VOOR
REKENING VAN DE GEFAILLEERDE ~'E
VERKOPEN. WETBOEK VAN KOOPHANDEL (WET VAN 18 APRIL 1851),
A;&TIKEL 568. GEFAILLEERDE. BE GRIP.

3°

FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSE MENTAKKOORD . INDIENING VAN
EEN VERZOEKSCHRIFT TOT HET BEKO MEN VAN EEN GERE CHTELIJK AKKOORD.
GEVOLGEN.

4°

F AILLISSEMENT, GERECHTELIJK AKKOORD EN F AILLISSEMENTAKKOORD . HAN DELAAR
DIE EEN VERZOEKSCHRIFT TOT HET
BEKOl\iEN
VAN EEN
GERECHTELIJK
AKKOORD HEEFT INGEDIEND. GEVOLGEN VERSCHILLEND VAN DIE WELKE
VOORTVLOEIEN U IT EEN VONNIS VAN
FAILLIETVERKLARING .

5°

6°

TERUGVORDERING. VERZONDE N KOOPWAREN. TERUGVORDERING 1\iOGELIJK ZOLANG DE OVERGAVE
VAN DE KOOPWAREN NIET I S GESCHIED
IN DE 1\iAGAZIJNEN VAN DE GEADRESSEERDE. FAILLISSEl\iENT. WETHOEK VAN KOOPHANDEL {WET VAN
18 APRIL 1851), ARTIKEL 568. KOOPWAREN
VERZONDEN AAN EEN
HANDELAAR DIE EEN VERZOEKSCHRIFT
TOT HET BEKOl\iEN VAN EEN GERECHTELIJK AKKOORD HEEFT I NGE DIEND. WETTELIJKE BEPALING VINDT GEEN
TOEPASSING .
FAILLISSEMENT , GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENTAKKOORD. GERECHTELIJK
AKKOORD. VERZONDEN KOOPWA -

1° In de zin van de bepalingen van het
W etboek van koophandel, m et ~titzonde1'ing evenwel van die bet1·efjende de
stmj1·echtelijlce ve1·volgingen wegens jeiten van bankb1·ettk (l), is de « gejaillee?·de >> degene die, ove1'eenkomstig a1'ti kel 442 van dit wetboek, doo1· een vonnis
jailliet we1'd « ve1·klam·d " (2) en niet elke
(1) De strafvordering wegens bankbreuk is
onafhankelijk van ·elke faillietverklaring door
de rechtbank van koophandel : men raadplege
hieromtrent met name cass., 22 juni 1971
(An·. cass., 1971, biz. 1068).
(2) Aangezien in ons r echt geen feitelijk
faillissement l.>estaat en aileen het vonnis varr
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handelam· die heejt opgehouden te betalen
en wiens k?-ediet aan het wankelen is
gebmcht (1) .
2° In de zin van a1·tikel 568 van het Wetboek van lcoophandel (wet van 18 ap1·il
1851), wam·bij wonlt bepaald dat « oak
kttnnen w01·den tentggevo1·de1·d de aan de
gejaillee1·de ve1·zonden koopwa1·en, zolang
de ove1·gave e1·vctn niet is geschied in zijn
magazijnen of in deze van de commissionai?' die gelast is ze voo1· 1·ekening van
de gejaillee1·de te ve1·kopen >>, is de " gejailleenle >> degene clie, ove1·eenlcomstig
m·tikel 442 van het W etboek van !coophandel, doo1· een vonnis jailliet we1·d
ve1'lclaa1'd en niet ellce hanclelact?' die heejt
op gehottden te betalen en tviens lc1·ecliet
aan het wanlcelen is gebmcht (2).
3° Het indienen van een ve?'zoelcsclwift tot
het bekomen van een ge1·echtelijk alclcoo?·d
doet een samenloop ontstaan onde1· alle
niet-bevoo?'?'echte schttldeise?'S van de
schuldencta1' die het aklcoo1·d ctanvmagt (3). (Wetten op het gerechtelijk
akkoord, gecoordineerd de 25e september 1946.)
4° H oewel de indiening van een ve?·zoelc-

sclwift tot het belcomen van een ge?·echtelij 7c alclcoonl een samenloop doet ontstaan onde1· alle niet- bevoO?'?'echte schttldeise?'s van de sclmldenaa1· die het alclcoo?·d
aanvmagt, volgt hientit evenwel niet dat
deze schttldenaa?' zich aldus in dezelfde
rechtstoestand bevindt als degene die doo1·
een vonnis jailliet we1·d ve?·lclaa?·d.
de recbtbank van koopbandel, w aarvan sprake
in artikel442 van bet Wetboek van koopbandel, de wettelijke gevolgen van het faillissement
t ewee gbrengt (men raadplege cass., 21 februari
1861, B u ll. en PASIC., 1861, I, 142) is volgens
de leer " de formule v a n a rtikel 437 (van dit
wetboek), alsmede de uitdrukking "vonnis van
faillietverklaring , die in t a lrijke artikelen
gebruikt wordt, onjuist , (VAN RYN en HEENEN, P1·incipes de d1·oU comme1·cial, d. IV,
nr. 2647, blz. 215, en FREDERICQ, Tmite de
d1·oit cont~nm·cial belge, d . VII, m·. 19, blz. 81).
(1) Men raa dplege de conclusie van b et
openbaar ministerie verscbenen in Bull. en
PASIC., 1972, I, 264-).
(2) Men raadplege de verwijzingen in de
conclusie van het openbaar ministerie.
(3) Cass., 27 maart 1952 (Bttll. en PAsrc.,
1952, I, 475) en de conclusie van Procureurgeneraal Hayoit de Terrnicourt, toen eerste
advocaa t -generaal, en cass., 14 september 1961
(ibid., 1962, I, 68).
(4) Men raa dplege de verwijzingen in de
conclusie van het openbaar rninisterie.

~

5o en 6° Ingevolge a1·tilcel 568 van het
Wetboelc van lcoophandel (wet van
18 ap1·il 1851) mag de ve1·lcope1' onde1· de
bepaalde voo?"!Vaa?·den de lcoopwa?'en
te1·ugvo1'de1·en, · wannee1· zij aan een
« gejaillee1·de >> zijn ve1·zonden, maa?' niet
wannee1· zij zijn ve1·zonden aan een
handelaa1· die een ve1·zoelcsch?·ijt tot het
belcomen van een ge1·echtelijlc alclco01·d
heejt ingediend (4).

7° Doo1· in het laatste lid van a1'tilcel 20-5°
van de wet van 16 decembeT 1851 (5),
houdende he1·ziening van de wet ove1· de
hypothelcen te bepalen « dat in de wetten
en gebntilcen van de lcoophandel bet?·effende de tentgvonlm·ing niets w01·dt gewijzigcl >>, heeft de wetgeve1· geen bindende
lc1·acht toegelcend aan een algemeen
handelsgebntilc wam·doo1· de aan ellce
lcope?' ve1·zonden lcoopwm·en mogen tentggevo?·denl woTden zolang zij in de maga. zij1~en van de lcope1· niet zijn ajgeleve1·d,
maa?' heeft hij enlcel venvezen naa1· de
m·tilcelen 546 en 566 tot 572 (6) van het
Wetboelc van lcoophandel (wet van
18 ap1•il 1851) bet?'etfencle de tentgvo?·de1'in gen (7).
8° A1·tilcel 568 van het Wetboelc van !coophandel (wet van 16 decembe1· 1851)
bet1·efjende de tentgvo1·de1·ing van aan
de gejaillee1·de ve1·zonden lcoopwm·en
wijlct aj van a1·tilcel 54·6 van hetzelfde
wetboelc, naa1· luicl waa1·van " het voo?'ncht en het 1·echt van te1·ugvonle1·ing
ingesteld bij m·tilcel 2102, 4· 0 , van
het Btwge?'lijlc Wetboelc (8) ten voonlele
van cle ve1'lcope1· van ?'Oe?·ende zaken (9),
(5) D eze wettelijke bepaling neemt tekstueel
de bepaling over van artikel 2102-4° v an
h et Burgerlijk Wetboek, die is vervangen
door a rtikel20-5 ° van de wet van 16 december
1851.
(6) De artikelen 566 tot 572 van het Wethoek van koopbandel (wet v an 18 april 1851)
vervangen d e artikelen 576 tot 585 van het
Wetboek van koopbandel van 1808, waarnaar
de eindbepaling van artikel 2102 -4° van bet
Burgerlijk Wetboek verwijst.
(7) Men raadplege de verwijzingen in de
· conclusie van bet openbaar ministerie.
(8) Men raadplege noot 5, sup1·a,
(9) Artikel535 van het Burgerlijk Wetboek
bepaalt : " Onder de uitdrukking roerende
goederen en onder de uitdrukking roerende
voorwerpen of roerende zaken wordt in bet
algemeen begrepen alles wat voor roerend
wordt gehouden volgens de hierboven vastgesteld e regels ... "· Men raadplege ook DE PAGE,
Tmite, d. VII, nr. 212, b lz. 177.
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evenals het 1·echt van ontbinding, in geval
van jaillissement niet ·w01·den toegelaten ».
go A1·tikel 546 van het Wetboelc van !coophandel (wet van 16 clecembe1· 1851) bet?·effende het voo1'1'echt (1) en het 1·echt
van tentgvonle1·ing venneld in a1·tilcel 28-5° van de wet van 16 decembe1·
1851, evenals het 1·echt van ontbinding,
is niet van toepassing op een handelaa1·
clie een ve1·zoekschrijt tot het belcomen
van een ge1·echtelijk aklcoo1·d heejt ingecliend .
(PIROT EN SLUSE q.q. EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID C< ATELIERS FRANyOIS BERGER », T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
<< LE MATERIEL SINEX ».)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 juni 1970 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel S68 van de wet
van 18 april 18S1 inzake faillissement,
bankbreuk en uitstel van betaling, gewijzigd bij het enig artikel van de wet van
31 mei 1890 die wijzigingen aa}1.brengt in
§ 2 van artikel S68 van het Wetboek van
koophandel, en voor zoveel als nodig van
de artikelen 437 van dezelfde wet en 20,
S0 , van de hypotheekwet van 16 december 18S1,

doo1·clat het bestreden arrest beslist dat
h et recht van terugvordering dat bij
artikel S68 van de faillissementswet enkel
is bepaald voor het geval van faillissement
van de geadresseerde van de koopwaren
ook van toepassing is ingeval deze
laatste een verzoekschrift zou h ebben
ingediend tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord, en zulks op grond dat
het indienen van een dergelijk verzoekschrift ten aanzien van de indiener een
voldoende staat van ophouding van betaling impliceert om het instellen van de
bij voornoemd artikel S68 ingevoerde
r echtsvordering tot terugvordering te
rechtvaardigen,
(1) Men raadplege FREDERICQ, Tmitt! de
cl1·oit commm·cial belge, d. VIII, nrs. 751 en
988; VANRYN en HEENEN, P1·incipes de d1·oit
commm·cial, d. IV, nr. 2961, biz. 438.

te1·wijl 1° artik el S68 van de wet van
18 april 18S1 de ontvankeliJkheid van
deze rechtsvordering tot terugvordering
uitdrukkelijk afh ankelijk stelt van de
staat van faillissement van de geadr esseerde van de koopware:h en niet van de
eenvoudige staat van ophouding van
betaling van deze geadresseerde ; 2o naar
luid van artikel 437 van dezelfde wet van
18 april 18S1 de handelaar, om in staat
van faillissement te zijn, niet alleen
moet opgehouden hebben te betalen
maar zijn krediet aan het wan.kelen
gebracht moet zijn en 3o artikel 20,
S0 , van de hypotheekwet van 16 december 18S1, door te bepalen dat in de
wetten en gebruiken van de koophandel
betreffende de terugvordering niets wordt
gewijzigd, in plaats van door deze verwijzing naar de gebruiken van de koophandel de draagwijdte van artikel S68
van de faillissementswet te willen wijzigen, door te bepalen dat in de wetten
betreffende de terugvordering niets wordt
gewijzigd, de draagwijdte van deze wettelijke bepaling heeft willen bevestigen
en niet wijzigen :
Overwegende dat het middel het arrest
enkel belu·itiseert in zover het, om zijn
beschikkende gedeelte te gronden, beslist
dat artikel S68 van het Wetboek van
koophandel aan de verkoper van koopwaren het recht geeft om deze koopwaren,
onder de daarin gestelde voorwaarden,
terug te vorderen niet alleen wanneer ze
werden verzonden aan een handelaar die
bij vonnis failliet werd verklaard, doch
ook wanneer ze werden verzonden aan
een koper die een verzoekschrift had ingediend tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord ;
Overwegende dat, in strijd met wat het
arrest verklaart, de " gefailleerde », als
bedoeld in deze wettelijke bepaling, enkel
degene is die overeenkomstig artikel 442
van het \iVetboek van koophandel door
een vonnis failliet werd « verklaard » en
niet elke handelaar die heeft opgehouden
te betalen en wiens krediet aan het wankelen is gebracht ;
Dat in alle bepalingen van het W etboek
van koophandel, met uitzondering echter
van de bepalingen betreffende de strafvervolgingen wegens bankbreuk, de « gefailleerde '' degene is tegen wie een dergelijk vonnis werd uitgesproken ; dat op
grond van de door het arrest aangevoerde
parlementaire voorbereiding van de wet
van 18 april 18S1 niet kan worden beslist
dat het begrip « gefailleerde » in artikel S68 een andere betekenis zou h ebben ;
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.9verwe~ende dat, zoals het arrest erop faillissement was v erhlaard m aar aan een
WIJSt, het md1enen v an een verzoekschrift handelaar die een verzoekschrift had intot h et bekomen van een gerechtelijk gediend tot h et b ekomen van een gerechakkoord gewis een sam enloop doet ont- telijk akkoord, h et arrest genoemde wetstaan onder alle niet-bevoorrechte schuld- telijke bepaling h eeft geschonden ;
eisers van de schuldenaar die het akkoord
Dat het middel gegrond is ;
aa nvraagt, doch d at hieruit niet volgt
Om die r ed enen, vernietigt het best red at deze schuldenaar zich echter in dezelfde rechtstoestand b evindt a ls degene . den arrest ; b eveelt d at van dit arrest
die door een vonnis failliet werd cc ver- melding zal worden gemaakt op de k ant
hlaard » en d at hij derhalve een cc gefail- van de vernietigde b eslissing ; houdt de
leerde » is in d e zin v a n genoemd arti- kosten aan opdat hierover door de feitenr echter wordt beslist; v erwijst d e zaak
k el 568;
Overwegende dat de wetgever, door in naar h et Hof van beroep te. Luik.
artikel 20-5° van de wet v a n 16 d ecem18 november 1971. 1e kamer. b er 1851 te bepalen dat cc in de wetten en
Voo?·zitte?', d e H. Valentin, r aadsh eer
gebruiken van de koophandel b etreffende
d e terugvordering n iets wordt gewijzigd », waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?·,
niet h eeft b eslist dat hij bindende kracht de H . Busin. - Gelijlcluiclencle conclusie,
toek ende aan een algemee11. h andelsge- de H. Dumon, advocaat-generaal. bruik waardoor de aan een koper v er- Pleite?'S, de HH. Simont en VanRyn.
zo11.den koopwaren t eruggevorderd mogen
worden;
Dat de wetgever, door deze bepaling,
zich ertoe beperkt h eeft te verwijzen naar
d e artikelen 546 en 566 tot 572 van het
1e KAll'lER. - 19 november 1971.
W etboek van koophandel ;
D at het arrest derhalve onwettelijk
b eslist d at " door artikel 568 in het vVet- 1° GENEESKUNST . - ORDE DER A.PoTHEKERS.- 0PHEFFING VAN DE WET
boek van koophandel b etreffende h et
VAN 19 l\1EI 1949 TOT OPRICHTING VAN
faillissement in te voeren », de wetgever
DE 0RDE DER APOTHEKERS. I Naileen m aar een toepassing zou h ebben
WERKINGTREDING VAN HET KONINKgemaakt van dit geb ruik, dat inzak e
LIJK BESLUIT NR. 80 VAN 10 NOVEMBER
gerechtelijk a kkoord k an worden aan1967 BETREFFENDE DE 0RDE DER
gewend zonder een b eroep te doen op
APOTHEKERS. 0PHEFFING EN INenige wettelijke tekst » ;
WERKINGTREDING DOOR HET KONINKOverwegende te11.slotte dat door artiLIJK BESLUIT VAN 25 l\1AART 1969
k el 568 van h et W etboek van koophandel
V.A.STGESTELD OP 1 APRIL 1969.
toe t e p assen ingeval d a t de koopwar en
worden v erzonden aan een koper die een
2°
WETTEN EN BESLUITEN.
verzoekschrift h eeft ingecliend om een geTOEPASSING IN DE TIJD. - BEPALINr echtelijk akkoord te b ekomen en die
GEN VAN HET KONINKLIJK BESLUIT
niet in staat van faillissem ent werd verNR. 80 VAN 10 NOVEllfBER 1967 BEklaard, clit artikel 568, dat afwijkt v an
TREFFE=E DE 0 RDE DER APOTHE h et gem een recht en een u itzondering
KERS. - BEPALINGEN VAN TOEPASSING
vormt op h et in artikel 546 van hetzelfde
OP DE ZAKEN DIE AANH.A,NGIG WERDEN
wetboek neergelegde b eginsel, een uitGEl\1AAKT VOOR DE DATUl\1 WAAROP DE
breidende toepassing zou krijgen in verBEVOEGDHEDEN WERDEN OVERGEDRAband m et een r echtsinstituut dat v er GEN AAN DE PROVINCIALE RADEN, DE
schilt van d at van h et fa illissement, d at
RADEN VAN BEROEP EN DE NATIONALE
d e b elangen moet beschermen v an de
RAAD, DIE ZIJN OPGERICHT DOOR DIT
handelaar die hoopt aan h et hoofd van
KONINKLIJK BESLUIT. - PROCEDUREzijn zaken te luumen blijven en d at niet
AKTEN EN BESLISSINGEN VAN VOOR
afwijkt van de b epalinge11. v a n artiDEZE DATUl\1, DIE EVENWEL VOOR GELk el 20-5° van de wet van 16 december
DIG WORDEN GEHOUDEN I=IEN ZIJ
1851, zoals genoemd artikel 546 dat doet ;
VOLDOEN AAN DE RE GELING VAN DE
Overwegende, bijgevolg, dat door te
WET VAN 19 li!EI 1949 TOT OPRICHTING
b eslissen dat verweerst er zich kon beroeVAN DEZE 0RDE .
pen op de bepalingen v an artikel 568 v an
h et W etboek van koopha ndel hoewel zij
3° GENEESKUNST.- 0RDE DER A.PoTHEKERS . BEPALINGEN VAN HET
h aar koopwaren niet h ad v erzonden a an
KONINKLIJK BESLUIT NR. 80 VAN
een h a ndelaar die bij vonnis in staat van
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0RDE DER MOTHEKERS . BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE ZAKEN
DIE A,A.NHANGIG WERDEN GEM.A.AKT
VOOR DE DATUM WAAROP DE BEVOEGDHEDEN WERDEN OVERGEDRAGEN AAN
D E PROVIN CIALE RADEN, DE RADEN
VAN BEROEP EN DE NATIONALE RAAD
DIE ZIJN OPGERICHT DOOR DIT KONINKLIJK BESLUIT. PROCEDUREAKTEN
EN BESLISSINGEN VAN VOOR DEZE
DATUM, DIE EVENWEL VOOR GELDIG
WORDEN GEHOUDEN INDIEN ZIJ VOLDOEN A.AN DE REGELING VAN DE WET
VAN 19 MEl 1949 TOT OPRICHTING VAN
DEZE 0RDE.

4°

5°

6°

GENEESKUNST.- 0RDE DER AroT HEKERs .
KONINKLIJK BESLUIT
NR . 80 VAN 10 NOVElliBER 1967 BETREFFENDE DE 0RDE DER AI'OTHEKERS. 0 VERDRACHT VAN DE BEVOEGDHEDEN
AAN DE PROVINCIALE RADEN, DE RADEN
VAN BEROEP EN DE NATIONALE RAAD,
DIE ZIJN OPGERICHT DOOR DIT KONINKLIJK BESLUIT.- KONINKLIJK BESLUIT
VAN 27 OKTOBER 1970. 0VERDRACHT
VAN DE BEVOEGDHEDEN VASTGESTELD
OP 3 DECEMBER 1970.
GENEESKUNST. 0RDE DER AroTHEKERS.- SENTENTIE VAN DE PROVINCIALE
RAAD
GEWEZEN
ZONDER
VOORA.FGA.ANDE
VERZOENINGSPO GI NG.
SENTENTIE vVAARBIJ TOEPASSING IS
GEMA.AKT VAN ARTIKEL 13 VAN DE WET
VAN 19 ll1EI 1949 TOT OPRICHTING VAN
DE 0RDE DER .AI'OTHEKERS. BESLISSING GEWEZEN NA DE OPHEFFING
VAN DEZE WET lVIAAR VOOR DE DATUM
WAAROP DE BEVOEGDHEDEN WERDEN
OVERGE DRAGEN A.AN DE PROVINCIALE
RADE N , DE RADEN VAN BEROEP EN DE
NATIONALE RAAD, DIE ZIJN OPGERICHT
DOOR HET KONINKLIJK BESLUIT NR. 80
VAN 10 NOVEMBER 1967 BETREFFENDE
D E 0RDE DER MOTHEKERS. BE SLISSING DIE VOOR GELDIG WORDT GEHOUDEN.

GENEESKUNST.- 0RDE DER AroTHEKERS. BUREAU VAN DE PRO VJNCIALE RAAD. 0NDERZOEK VAN
DE ZAAK. SAll1ENSTELLING vAN HET
BUREAU .
0NDERZOEK VOOR DE
OVERDRACHT VAN DE BEVOEGDHEDEN
AAN DE PROVINCIALE RADEN DIE ZIJN
OPGERICHT DOOR HET KONINKLIJK BESLUIT NR. 80 VAN 10 NOVEMBER 1967.
SAMENSTELLING V ASTGESTELD BIJ
ARTIKEL 10 VAN DE WET VAN 19 MEl
1949 WAARBIJ DE 0RDE DER .AI'OTHE KERS WERD OPGERICHT.

7°

GENEESKUNST. - 0RDE DER APoTHEKERS. - BUREAU VA.N DE PROVINCIALE RAAD. SAMENSTELLING. WET VAN 19 MEl 1949, ARTIKEL 10
EN 13. 0NWE1'TELIJKE SAMENSTELLING.- NIETIGHEID VAN HET ONDERZOEK .

8°

VONNISSEN EN ARRESTEN. TUCHTZAKEN. ·_
0RDE D ER .AI'OTHEKERS
ON"WETTELIJKE SAllfENSTELLING VAN HET BUREAU VAN DE PROVINCIALE RAAD . 0NDERZOEK NIETIG.
SENTENTIE VAN DE GElVIENGDE
RAAD VAN BEROEP WAARBIJ DE GEGEVENS VAN DIT ONDERZOEK NIET WERDEN GEWEERD . NIETIGHEID VAN
DE SENTENTIE.
0

go
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VOORZIENING IN CASSATIE. TUCHTZAKEN. 0RDE DER .AI'OTHEKERS. MEMORIE VAN ANTWOORD
NIET GETEKEND DOOR EEN ADVOCA.AT
BIJ HET HOF VAN CASSATIE -MEMO RIE WAAROP HET HOF GEEN ACHT
SLA.AT.

1° H et koninklijk beslttit van 25 maa1·t
1969 (1), genomen op g1·ond van a?·tikel 32 van het koninlclijk besluit n1·. 80
van 10 novembe1· 1967 bet?·effende de
01·de de1· Apotheke1·s, heeft de datum van
inwe1·kingt?"eding alsmede de opheffing
van de wet van 19 m ei 1949 tot op1·ichting
van de 01·de de?' Apotheke1·s op 1 ap1·il
1969 vastgesteld.
2° en 3° Hoewel de zaken, die aanhangig

we1·den gemaakt v661· de datttm waa1·op
cle bevoegdheclen van cle p1'Dvinciale
?'aden, de gemengde 1·aden van be1·oep
en cle hoge macl, clie zijn opge1·icht doo?'
de wet van 19 mei 194.9, we1·den ove1·ged1·agen aan de p1'ovinciale ?'aden, de
1·aden van · be1·oep en de nationale ?'aad,
die zijn opge1·icht doo1· het koninlclijk
besluit ?W. 80 van 10 novembe?' 1967,
wo1·den " afgehandeld " ove1·eenkomstig
dit laatste besluit, wo?"den de p?·ocedu?·eakten en de beslissingen van v661' deze
datum evenwel voo1· geldig gehottden
indien zij voldoen aan de ?'egeling van
de wet van 19 mei 194·9. (Koninldijk
besluit nr. 80 van 10 november 1967,
art. 32.)

4° Bij het koninklijk besluit van 27 oktobe?'
1970 (2), genomen op gTond van a1·ti(1) Belgisch Staatsblad van 28 maart 1969.
(2) Belgisch Staatsblad van 20 november
1970.
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kel 32 van het koninklijk beslttit m. 80
van 10 novembe1· 1967 bet?·effende de
01·de de1· Apotheke1·s, we1·den op 3 december 1970 de bevoegdheden van de p?'Ovinciale mden, de gemengde 1·aden van
be1'0ep en de hoge mad, die zijn opge1'icht dom· de wet van 19 mei 1949 tot
op1·ichting van de 01·de van Apothelce1·s,
ove1·ged1·agen aan de p1·ovinciale 1·aden,
de ?'aden van be1·oep en de nationale ?'aad
van de 01·de de1· Apothelce?'S, die zijn
opge1·icht doo1· genoemd lconinlclijlc besluit m·. 80 vcm 10 novembe1· 1967 .
5° Ove1·eenkomstig a1·tilcel 32, lid 5, vcm

het lconinlclijlc besluit 1w. 80 van 10 novembe?' 1967 bet?·effende de 01·de der
Apotheke1·s wo1·dt voo1· geldig gehouden
de sententie van de p1·ovinciale ?'aad die
zonde1· voomjgaande ve1·zoeningspoging
is gewezen na de opheffing van de wet
van 19 mei 194·9 tot op1·ichting van deze
Onle , mam· voonlat cle bevoegdheclen
we1·den ove1·ged1·agen aan de provinciale 1·aden, de 1'Ctclen van be1·oep en de
nationale mad die zijn opge1·icht doo1•
genoemd lconinlclijlc beslttit, ve1·mits
a1·tilcel 13 van de wet van 19 mei 1949
bepaalde dat « in voo1·lcomend geval "
het bu1·eatt de pa1·tijen voo1·aj t1·acht te
verzoenen (1).

lce1·s en niet van a1·tilcel 10 van genoemd
besluit.
7° Het btweau van cle p1·ovinciale mad van
cle 01·de de1· Apothelce1·s , clat met toepassing van m·tilcel13 van cle wet vcm 19 mei
1949 tot oprichting van cleze 01·de belast
is met het oncle1·zoek van cle lclachten clie
bij cle 1·aad wonlen ingedie1ul, is, naa1·
ltdd van a1·tilcel 10 van deze wet, samengesteld uit de voo1·zitte1·, cle onde?'VOo?·zitte1' en de sec1·etm·is van cleze 1·aacl ;
ded~alve nietig is het oncle1·zoelc dat
ingesteld is cloo1· een btweau clat slechts
ttit twee van zijn leclen is samengesteld (2) (3) .
8° W annee1· het onde1·zoelc vcm cle lclacht

doo1· het btweau van de p1·ovinciale mad
van cle 01·de cle1· Apothelce1·s nietig is
wegens on1·egelmatigheid van cle samenstelling van clit bunatt, clan is ook
nietig cle sententie van cle gemengde 1·aad
van be1·oep, die cle nietigheid ove1·neemt
cloo1· de bij dit onde1·zoelc ve1·k1·egen gegevens niet te tveren (4) .
9° Het Hoj lean geen acht slctcm op een
memo1·ie van antwoonl op een voo1·ziening tegen een sententie van cle ?'aad
van be1'0ep van cle Orcle de1· Apothelce1·s,
clie niet is getelcend doo1· een advocaat
bij het H of van cassatie (5). (Kon:in.klijk
besluit nr. 80 van 10 november 1967,
artikel 26 gew.ijz:igd b:ij artikel 67, § 1
van de wet van 15 jul:i 1970, en
Gerechtelijk Wetboek, art. 1092.)

6° Zelfs na de inwe1·lcingt1·eding van het
lconinlclijlc besluit 1w. 80 van 10 novembe?· 1967 bet?·effende de Onle de1· Apothek e1'S, lean de 1·egelmatigheicl van de
samenstelling van het btweau van de p?·ovinciale 1·aad, die een zaalc heejt onde?'zocht v661· de clatum tvaarop cle bevoegdheclen tve1·den ove1·gecl1·agen aan de p1'0vinciale mclen die zijn opge1·icht cloor
genoemd lconinlclijlc besluit, niet wo1·clen
beom·cleeld clan m et inachtneming van
a1·tilcel 10 vcm cle wet van 19 mei 1949
tot oprichting van cle Onle cle1· Apothe-

RET ROF ; - Gelet op de bestl·eden
besliss:ing, op 23 november 1970 door

(1) Artikel 20, § 1, lid 3, van h et koninklijk
besluit nr. 80 ·van 10 november 1967 bepaalt :
« In geva l v an klacht tracht h et bureau de
partijen te verzoenen en maakt eventueel een
proces-verbaal van verzoening op ».
(2) lVIen raadplege cass., 20 februari 1967
(A1·1·. cass., 1967, blz. 777).
(3) Artikel 10 van het koninklijk besluit
m·. 80 van 10 november 1967 b etreffende de
Orde der Apothekers luidt als volgt : « De
provinciale raad verkiest uit zijn midden een
voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris, die met de bijzitter het btueau vormen "·
Dit artikel bepaalt bovendien - deze bepaling
kwam niet voor in artikel 13 van de wet van
19 mei 1949 - « hij v erkiest eveneens uit zijn

midden de leden die het bureau moeten vervolledigen bij afwezigheid van cle voorzitter,
de ondervoorzitter of de secretaris ». En verder
luiclt h et als volgt : " het gewoon lid van de
nationale raad of, bij ontstentenis, zijn p laatsvervanger, verkozen door cle provincie raad
in ofbuiten zijnmidden, neemt van ambtswege
met raadgevende stem cleel aan de zittingen
van het bm·eau van de provinciale raad ».
(4) Cass., 20 februari 1967, redenen (A?'?'.
cass., 1967, blz. 777); men raadplege cass.,
26 oktober 1959 (Bt<ll. en PAsrc., 1960, I, 233).
en 18 augustus 1971 (A1-r. cass. , 1971,
blz. 1130).
(5) lVIen raadplege cass., 24 september 1970
(A1'1'. cass., 1971, blz. 75).

(BUNGENEERS,
T. ORDE DER AI'OTHEKERS.)
ARREST.
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beroep van de Orde der Apothekers gewezen;
Over het eerste en h et derde middel
samen,
het ee1·ste, afgeleid uit de schending van
de artikelen 32, led en 1 en 5, van het
koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Apothek ers, 1 van h et koninklijk b esluit v an
25 maart 1969 tot uitvoering van sommige b epalingen van artikel 32 voormeld,
1 v an h et lwninklijk besluit van 27 oktober 1970 betreffende de overdracht v an
de b evoegdheden aan de r aden van de
Orde d er Apothekers , van het algemeen
b eginsel van de r echten v an de verdediging en van artikel 97 van de Grondwet,
doo1·dat d e bestre den beslissing eiser
veroordeelt tot schorsing van h et recht
d e ar.tsenijbereidkunde uit te oefen en
gedurende een termijn van zeven d agen
om de r eden dat eiser «verschillende delen
val'. zijn b etoog op de b eschikkingen van
h et kon inklijk b esluit nr. 80 van 10 no vember 1967 steunt; dat echter, luidens
artikel 32 van dit besluit, de Koning de
d atum bepaalt waarop de wet van 19 mei
1949 wordt opgeheven en die waarop
« h et tegenwoordig besluit " in werking
t r eedt; dat evenwel deze inwerkingtreding nog niet beslist werd ; d at inzonderh eid artikel 1 van het koninklijk b esluit
v an 25 maart 1969 een b eperkte draagwijdte heeft d aar dit b esluit tot voorwerp
h eeft, luidens zijn opschrift, << de uitvoering v an sommige bepalingen van artik el 32 van het koninklijk besluit nr. 80
v an 10 november 1967 " ; dat het enkel
bepalingen b etreft die b etrekking h ebben
op de verkiezingen waartoe moet overgegaan worden vooraleer de nieuwe wetsb epalingen in hun geheel in werking treden "•
te1·wijl 1° het koninklijk besluit nr. 80
van 10 november 1967 in werking gesteld
is op 1 april 1969 en de wet v an 19 mei
1949 tot oprichting van de Orde der Apothekers op dezelfde d atum opgeheven
werd en derhalve eiser gerechtigd was
zijn verdediging voor d e n ederlandstalige
gem engde r aad van b eroep te steunen
op de bepalingen van het koninklijk
besluit nr. 80 van 10 november 1967
(schending van artikel 1 van h et koninklijk b esluit van 25 maart 1969 en van h et
algemeen b eginsel v a n de rechten van de
verdediging) ;
2° uit het opschrift van het koninklijl~
besluit van 25 maart 1969 geenszins een

tot de verkiezingen b eperkte inwerkingstelling van het koninklijk besluit nr. 80
van 10 november 1967 af te leiden is en
integendeel onderhavige zaak, aanhangig
sinds de inwerkingtreding van dit koninklijk b esluit nr. 80 van 10 november 1967
en v66r de datmn van de overdracht van
bevoegdheden v an de r a den, afgeha ndeld
moest worden overeenkom stig h et koninklijk b esluit nr. 80 van 10 november
1967 (sch ending van de artikelen 32,
lid 5, van h et koninklijk b esluit nr . 80
v a n 10 november 1967, 1 van h et koninklijk besluit van 25 maart 1969 en 1 van
h et koninklijk b esluit van 27 oktober
1970);
3° de motivering van de b eslissing het
n iet mogelijk m aakt uit te maken of het
verweer van eiser, gesteLmd op het
koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967, verworpen werd omdat het
ongegrond was in feite of in rechte en de
motiev en derhalve duister, d ubbelzinnig
en t egenstrijdig zijn (sch ending van artikel 97 van de Grondwet);
het de1·de, afgeleid uit de schending van
de a rtikelen 4, lid 1, 5, lid 2, 10, lid 1, 13,
lid 1, 24, 1°, van d e wet v an 19 m ei 1949
tot oprichting v an de Orde der Apot h ek ers, 6 en 40 van h et b esluit van de
Regent van 19 augustus 1949 tot r egeling
van de toepassing van voormelde wet van
19 mei 1949 en van de algemene beginselen van de rechten van de ver dediging
en v an de eenh eid van de jurisdictie van
instructie en vonnis,

doo1'dat de b estreden b eslissing eiser
veroordeelt t ot de schorsing v an het r echt
de artsenijbereidlumde uit t e oefenen
gedurende een termijn v an zeven dagen
om de reden dat eiser « v ervolgens opwerpt dat de procedure nietig is wegens
onregelmatige sam en stelling van het
bureau van de provinciale raad der Orde,
vermits de zaak gei'.nstrueerd werd door
een bureau enkel samengesteld uit de
ondervoorzitter en de secr etaris ; dat er
echter een wettig beletsel b estond om de
zaak door h et vol tallig bureau t e la t en
instrueren, vermits h et voor apotheker
B ungeneers omnogelijk was om terzelfdertijd als voorzitter van de Raad op te
treden en a ls verdachte te verschijnen ;
dat noch artikel 10 van voormelde wet
van 19 mei 1949, waardoor d e sam en stelling van h et bureau geregeld wordt, noch
artikel 40 van h et besluit van de Regent
van 19 au gustus 1949 bepalen dat de
Raad der Orde plaat svervangers voor d e
bureauleden Iciest ; dat d e ondervoorzitter
d erhalve noodzak elijkerwijze de voor-
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andere reden belet is, zonder dat het
bureau, bij gebrek aan plaatsverva~1gers,
kan aangevuld worden ; dat het onredelijk zou zijn tot de definitieve kiezing van
een lid over te gaan telkemnale de voorzitter, de ondervoorzitter of de secretaris
tijdelijk belet is ; dat de enige oplossing
er dan ook in bestaat het bm·eau met
twee leden te laten zetelen wanneer het
derde lid belet is »,
te?'wijl 1° het bm·eau van de provinciale
raad gelast is met het instrueren van de
klachten en het onderwerpen van de
zaken aan de raad en derhalve als instructieorgaan met de raad verbonden is
en er een emanatie van is (sche~1cling van
de artikelen 4, lid 1, 5, lid 2, 13, lid 1,
van voormelde wet van 19 mei 1949 en
van het algemeen beginsel van eenheid
van de jm·isdictie van instructie en vonnis);
2° het bureau van de provinciale raad
uit drie leden bestaat en derhalve in
onderhavig geval, voor de instructie van
de zaak van eiser, die zelf lid van het
bm·eau was, diende aangevuld te worden
met een lid daartoe bijzoncler door de
raad aan het bureau toegevoegd (sche~l
cling van de artikelen 10, lid 1, 13, lid 1,
24, 1°, van voormelde wet van 19 mei
1949, 6 en 40 van voormeld besluit van
de Regent van 19 augustus 1949 en van
het algemeen beginsel van eenheid van
jurisdictie van instructie en vom1is);
3o de instructie van de zaak van eiser
door het uit twee leden bestaande bureau
een schending is van de rechten van de
verdediging en de beslissing zich deze
schending eigen maakt door zich op het
onderzoek van het bureau te stetmen
(schending van het algemeen beginsel van
de rechten van de verdedigi~1g) :

A. In zover het eerste middel betrekking heeft op de beslissing van de bestreden sententie betreffende de verzoeningsprocedure:
Overwegende dat, luidens de bestreden
beslissing, de middelen welke eiser tegen
de beroepen sententie deed gelden niet
op het koninklijk besluit nr. 80 van
10 november 1967 betreffende de Orde
der Apothekers konden stetmen, om de
reden dat dit besluit, buiten enkele bepalingen betreffende de verkiezingen, nog
niet in werking was getreden ; dat de
beslissing, op grond van deze overweging,
de middelen van eiser en de regelmatigheid van de beroepen sententie toetst aan
de bepalingen van de wet van 19 mei 1949

tot oprichting van de Orde der Apothekers;
Overwegende dat, krachtens artikel 1
van het koninklijk besluit van 25 maart
1969, het koninklijk besluit nr. 80 van
10 november 1967 op 1 april 1969 in
werking treedt en, met ingang van dezelfde datum, de wet van 19 mei 1949
wordt opgeheven ;
Overwegende, nochtans, dat artikel 32,
lid 5, va~1 het ko~1inklijk besluit nr. 80
van 10 november 1967 bepaalt : « De
zaken die aanhangig werden gemaakt
v66r de datmn van de overch·acht van
bevoegdheden voorzien in lid 3 worden
afgehandeld overeenkomstig dit besluit.
Alle v66r deze datmn gestelde procedureakten en genomen beslissingen worden
echter voor geldig gehouden indien zij
voldoen aan de regaling van de wet van
19 mei 1949 »;
Overwegende dat krachtens artikel 1
van het koninklijk besluit van 27 oktober
1970 de datmn van bedoelde overdracht
van bevoegdheden op 3 december 1970
wordt bepaald ; dat de beroepen sententie
op 1!J mei 1970 werd gewezen, dus v66r de
overclracht van bevoegdheden ;
Overwegende derhalve dat, zo de beroepen sententie aan de regaling van de
wet van 19 mei 1949 voldeed, zij voor geldig moest gehouden worden; dat, door
de middelen van eiser en de regehnatigheid van bedoelde sententie aan de bepali~lgen van voOl'lT\elde wet te toetsen, de
bestreden beslissing, al was zij op een
verkeerde reden gegrond, nochtans een
wettelijke stetm vindt in de bepalingen
van artikel 32, lid 5, van het koninklijk
besluit m·. 80 van 10 november 1967;
Overwegende dat het middel derhalve,
in die mate, niet kan aangenomen worden;

B. In zover het eerste en het derde
middel betrekking hebben op de beslissing van de bestreden sententie betreffenue de samenstelling van het bureau
van de provinciale raad :
Overwegende dat eiser voor de gemengde raad van beroep aanvoerde dat
de tegen hem gevolgde procedure nietig
was omdat het bureau van de provinciale
raad der Orde, dat de zaak instrueerde,
in strijd met artikel 10 van de wet van
19 mei 1949, enkel samengesteld was uit
twee leden - de ondervoorzitter en de
secretaris - en ~1iet uit drie leden ;
Overwegende dat de bestreden beslissing desaangaande erop wijst dat « er een
wettig beletsel bestond om de zaak door
het voltallig bureau te laten instrueren,
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onmogelijk was terzelfd'ertijd als voor- .
zitter van de Raad op te treden en als
verdachte te verschijnen » en « dat noch
artikel 10 van de wet van 19 mei 1949,
waardoor de samenstelling van bet
bureau geregeld wordt, noch artikel 40
van h et besluit van de Regent van
19 augustus 1949 bepalen dat de raad
van de Orde plaatsvervangers voor de
bureauleden kiest ; dat de ondervoorzitter derbalve noodzakelijkerwijze de voorzitter vervangt wanneer deze om een of
andere reden belet is, zonder dat het
bureau, bij gebrek aan plaatsvervangers,
kan aangevuld worden » ;
Overwegende dat de gemengde raad
van beroep terecbt beslist, betreffende de
samenstelling van het bureau van de
provinciale raad, dat artikel 10 van de
wet van 19 mei 1949 en niet artikel 10
van bet koninklijk besluit nr. 80 van
10 november 1967 cliende toegepast te
worden;
Dat immers wanneer bet bureau, ten
deze, het onderzoek van de zaak heeft
gedaan, de bevoegdheden va~1. de provincials raden ingesteld bij de wet van
19 mei 1949 nog niet aan de provincials
raden ingesteld bij het koninklijk besluit
nr. 80 van 10 november 1967 waren overgedragen ; dat derhalve op dat tijdstip
het bureau bedoeld door artikel 10 van
de wet van 19 mei 1949 aileen bevoegd
was om het onderzoek te leiden ;
Overwegende echter dat de hierboven
vermelde r edenen van de sententie het
aangevallen dispositief niet wettelijk
rechtvaardigen ;
Overwegende immers, enerzijds, dat
artikel 13 van de wet van 19 mei 1949
aan het bureau van de provincials raad
bevoegdheid verleent om een onderzoek
in te stellen en dat artikel 1 0 van dezelfde
wet bepaalt dat het bureau door drie
leden wordt gevormd, de voorzitter, de
ondervoorzitter en de secretaris ; ·
Overwegende, anderzijds, dat, wanneer
een van deze leden wettelijk belet is, de
provincials raad, met toepassing van
bedoeld artikel10, uit zijn midden een lid
dient te verkiezen ten einde bet lid dat
belet is tijdelijk te vervangen en aldus
het bureau in de mogelijkbeid te stellen
zij1~ wettelijke opdrachten te vervullen ;
Overwegende dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat de gemengde raad
van beroep het onwettelijk gedaan onderzoek h eeft geweerd uit de gegevens waarop zijn overtuiging steunt ;
D at deze nietigbeid op de voormelde
beslissing is overgegaan ;

Dat de middelen in die mate gegrond
zijn;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 13, lid 2,
van de wet van 19 mei 1949 tot opricbting
van de Orde der Apothekers, 1, 6, lid 6,
10 van de wet van 31 maart 1898 op de
beroepsverenigingen, 1134, 1319, 1320
en 1322 van bet Burgerlijk Wetboek, van
het algemeen beginsel van de rechten
van de verdediging en van artikel 97 van
de Grondwet,
doonlat de bestreden beslissing eiser
veroordeelt tot schorsing van bet recht
de artsenijbereidkunde nit te oefe~1.en
gedurende een termijn van zeven dagen
om de reden dat eiser « de nietigbeid van
de procedure opwerpt bij gebrek aan
poging tot verzoening; dat artikel 13,
tweede lid, van voormelde wet van
19 mei 1949 bepaalt dat «in voorkomend
geval » het bureau van de raad de partijen
vooraf tracht te verzoenen, doch geenszins een voorafgaande verzoeningsprocedure gebiedend voorscbrijft ; dat het
trouwens ter zake onverschillig was of er
een verzoening tussen verdachte en
apotheker Van Steen of wie ook tot stand
kon gebracht worden vermits de tenlastelegging feiten betrof die de belangen van
ee~1. of andere klager te hoven gingen,
namelijk het wederrechtelijk optreden
van beklaagde in zijn hoedanigheid va~1.
voorzitter van de provinciale raad in een
aangelegenheid die de beroepsvereniging
K.A.V.A. aanbelangde »,
te?"wijl 1o het wederrechtelijk optreden
van eiser in zijn hoecl.a.nigheid van voorzitter van de provinciale raad in een aangelegenh eid die de beroepsvereniging
« K.A.V.A. » aanbelangt, en die als dusdanig in de betichti~1.g vermeld was, de
verzoeni~1.gsprocedure voor het bureau
niet uitsluit daar de << Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen » een
wettig erkende beroepsvereniging is die
de rechtspersoonlijkheid h eeft en in
rechte kan optreden in deze verzoeningsprocedure (schending van de artikelen 1,
6, lid 6, en 10 van voormelde wet van
31 maart 1898 en 1134 van het Burgerlijk
Wetboek);
2° de << Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen » (K.A.V.A.) in de
betichting vermeld was en ook klacht
had ingediend e.n een aangelegenheid die
de beroepsbelangen van K.A.V.A. aanbelangde, dus niet de belangen van de
klagers te hoven ging (schending van d e
artikelen 131!l, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk 'Vet.boek);
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go het feit dat de voorafgaandelijke
verzoening voor het bureau van de provinciale raad niet gebiedend voorgescln·even is geen afbreuk doet aan de nietigheid van de verdere procedure, wanneer
het bureau de ondernomen verzoeningspoging zonder wettige reden afbreekt
(schencling van artikel I3, lid 2, van
voormelde wet van I9 mei I949 en van
het algemeen beginsel van de r echten
van de verdediging) ;
4o de b eslissing niet antwoordt op de
regelmatig door eiser genomen conclusie
waarin deze staande hield dat « h et
bureau van de Raad er zich toe beperkt
heeft de klagende partijen de vraag te
stellen of zij verzoening wenselijk of
mogelijk oordeelden, en de antwoorden
van de hlagencle partijen op deze vraag
te acteren ; clat zulks geen verzo e~lings 
poging is ; dat door verzoeningspoging
moet begrepen worden _: het oproepen van
k lagers en beklaagd e in verzoeningszitti~lg en het daadwerkelijk instellen van
een verzoeningspoging in aanwezigheid
van klagers en beklaa.gden " en het niet
uit te maken is om welke reclen de verzoening niet tot stand kwam (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat in antwoord op h et
verweer van eiser die de nietigheid van
de rechtspleging inriep wegens h et ontbreken van paging tot verzoening, de
beslissing erop wijst dat artikel 13, lid 2,
van de wet van 19 m ei 1949 bepaalt dat
«in voorkomend geval " h et bureau van
de raad de partijen tracht te verzoenen,
doch geenszins een voorafgaande verzoeningsprocedure gebiedend voorsclu·ijft ;
Overwegende dat, vermits de wet van
I9 m ei I949 de v erzoeningsprocedure niet
verplicht stelt, h et ontbreken van deze
procedure of het niet beeindigen van een
ondernomen verzoeningspoging, onder de
toepassing van bedoelde wet, de nietigheid van de rechtspleging niet medebrengt en de rechten van de verdediging
niet schendt ;
Dat de beslissing op dit ptmt derhalve
wettelijk gerechtvaardigd is en tevens
de conclusie van eiser passencl beantwoordt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de memorie van antwoord welke niet
door een advocaat bij het Hof werd
ondertekend, vernietigt de bestreden sententie behalve in zover zij beslist dat de
afwezigheid van een verzoeningsprocedure de wettelijkheid van de rechtsple-

ging niet heeft aangetast ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; houdt de kosten
aan, behalve die van d e memorie van
antwoord welke ten laste van verweerder
zullen blijven ; verwijst de aldus beperkte zaak naar d e Raad van beroep
van de Orde der Apothekers, met h et
N ederlands als voertaal , uit andere leden
sa.mengesteld.
I9 november 1971. Ie kamer. Voo?·zitte?', de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Meeus. - Gelijlcluidende conclusie,
d e H. Dmno~1, advocaat-geueraal.
Pleite1·, de H . Houtekier.
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19 november 1971.

INKOMSTENBELASTINGEN.
MTREK VAN DE BEDRIJFSUITGA.VEN
EN -LASTEN. BEDRAGEN DIE DOOR
DE BELASTINGSCHULDIGE WORDEN AANGEWEND VOOR VERBOUWINGSWERKEN
AAN EEN O~~OEREND GOED DA,T AAN
EEN DERDE TOEBEHOORT.- BETALING
DIE EEN GIFT VORiVIT . NOCH BEDRIJFSUITGA.VE
NOCH
BEDRIJFSLA ST
DIE DOOR DE BELASTINGSCHULDIGE
VAN ZIJN BELASTBARE I NKOli'I:STEN KAN
WORDEN AFGETROKKEN.

2o

INKOMSTEI\TBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGE N, ARTIKEL 42 E N 96. VE N NOOTSCHAPSBELASTING. VRIJSTELLING VOOR DE HELFT VAN DE WINSTEN
DIE WORDEN AANGEWEND TOT AANBOUW VAN ARBEIDERSWONINGEN OF
VOOR ANDERE INRICHTINGEN TEN BEHOEVE VAN HET PERSONEEL VAN HET
BEDRIJF.- !NRICH'J:·ING TEN BEHOEVE
VAN HET PERSONEEL.- BEGRIP.

I o Geen bed?·ijfsttitgave of bed?'ijfslast die

doo1· de belastingschuldige van zijn bed?·ijfsinkomsten lean wo?'den afget?'?kken
zijn de bedmgen die doo?' hem als gift ten
behoeve van een de1·de wm·den aangewend
voo?' ve?·bouwingswe1·ken aan een o?woe?'end goed dat aan deze laatste toebehoo?'t (I). Wetb. van de inkomstenbel.,
art. 44 en 96.)
(1) :M:en raadplegc cass., 4 september 1962.
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2o De vrijstelling voo1· de heljt van de

winsten die, binnen twaalf maanden na
de ajsluiting van het boekjaa1·, b'inn enslands onde1' m ee1· w01·den aangewend
voo1· i1wi chtingen ten behoeve van het
pe1·soneel van het bed1·ijj W01'dt toegepast ingeval bestanddelen van de?'gelijke
im·ichtingen wonlen ve~·vangen en cleze
ve1'vanging, wegens de aanl en de belan g1·ijlcheid e1'Van, gelijlcstaat m et het
on tstaan van een nieuwe im·ichting (l).
(Wetb . van de inkomstenbel., ar t . 42
en 96.)
(PERSON E NVENNOOTSCHAP WIET BEP ERKTE
A ANSPRAKELIJKH EID « GEBROEDERS COSEMANS " • T. BE L GI SCHE STAAT, M I N ISTER VAN F I NANCIE N. )
ARREST .

HET HOF ; - Gelet op h et b est r eden
arrest, op 4 m aart 1971 door h et Hof van
b eroep t e Luik gewezen ;
Over h et eerste n1iddel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 v a n d e
Grondwet, 44 en 96 v a n h et W etboek v an
d e inkomst enbelastingen,
doonlctt h et b estreden arrest de b elastb aarheid in a cht n eemt v an een som van
280 ,784 fra nk die door de administratie
uit d e niet b elastb ar e afsclu·ijvingen v erworpen werd, en d eze b eslissing laat
steu nen op de besch ou wing d at die som
b etrekking h ad op de v eranderingswerken
aa n een gebouw, eigendmn, niet van
eiser es , n1aar van een v ennoot van eiseres,
dat d it gebouw gehuurd en geexploiteerd
werd door een derde, -die de v erbintenis
op zich h a d genomen enkel produkten van
eiser es t e verkopen , dat sedert h et uit voer en van de werken de eigen aar een
grater huur ont van g t en de "1-voning een
grater w aarde h eeft b ekomen ten voordele
v an de eigen aar , dat de werken niet a ileen
betrekking h adden op d e winkel en zijn
installa tie , doch ev en een s op de woonv ertrekken , d at hieruit client afgeleid t e
worden d a t de werken hoofdzak elijk,
zoniet uitsluitend, ten goede kwamen
aan de eigen aar, h et k arakter v an een
libem liteit h adden en niet voor afschrijvin g vatbaar waren , dat h et t egendeel
(Bull . en P Asrc,, 1963 , I, 22); 13 september
1966 (A 1·1·. cass., 1967, biz. 59); 14 m ei 1968
(i bi d., 1968, biz. 1133 ).
(1) Men raa clpiege ca ss., 1 oktober 1957
(Bu ll. en PASIC., 1958, I, 82).
0ASSATIE,

1972. -

10

hierva n niet beweze n wordt door de door
eiseres voor opgestelde stelling d a t het
zakencijfer van d e hmuder van de ver bouwde woonst sedert deze v erbouwiugen
in aanzienlijke m ate is gestegen, dat
immers h et oorzakelijk verba nd tussen de
verhoging van h et zak encijfer en de
verbouwingswerken niet b ewezen is, en
doordat het arrest om die rede~1en h et
middel van eiseres v erwerpt waardoor zij,
in h aar conclusie voor het hofva n beroep,
had la t en gelden d at h et ging om uitgaven
gedaan of gedragen om d e belastbare
inkomst en t e verkrijgen of t e b ehouclen
en d at h et aan d e a dministra tie n iet
behoort de gepastheid van een b eroepsuitgav e te b eoordelen,
te1'Wijl, om t e b eoordelen of eiser es de
hier b edoelde werken als een beroep suitgave mocht b eschouwen overeenkomstig
de artikelen 44 en 96 v an h et W etboek
van de inkomst enbelastingen , de recht ers
hadden moet en onderzoeken of eiseres
die uitgave h ad gedragen m et h et doel de
b elastb are inkomst en t e v erkr ijgen of t e
b ehouden,
en terwijl de b eschouwingen van het
arrest betreffende h et feit d at h e t gebouw
eigendom w as v an een v ennoot v a n eiseres , dat die vennoot voordeel uit de werk en had geh aald en d a t de werken n iet
a ileen de winkel doch ook d e woonst
b etroffen, en b etreffend e de vraag of de
werk€m er in werkelijkheid toe h aclden
bijgeclragen h et zakencijfer v an de huurd er en , aldus , d e in komst en v a n eiseres
t e v erhogen , niet vols taa n om uit te
m ak en of eiser es bij h et dragen van die
uitgave a l of niet de bedoeling h eeft
geh ad h aar verkoop te b ev6rder en , zoda t
het arrest geen passend a ntwoord geeft
op h et hager gepreciseerde verweermi d del
v a n eiseres, en a lclus niet v oldoende gernoti veei·d is zoals ver eist wordt door
a rtikel 97 v a n de Grondwet :
Overwegende dat h e t arrest, door er
op t e wijzen d at d e uitgevo erde werken,
om de r eden en die het aanhaalt, « het
karak ter v an een liber aliteit h adden »,
noodzakelijk b eslist dat de sommen v oor
bedoelde werken uitbetaald geen uitgaven
of last en zijn welk e eiseres ver a ntw oordt
te h ebben gedaan of gedragen om de
b elastbare inkomst en t e verkrijgen of t e
b ehouden;
D a t h et aldus zijn beslissing dat d ie
werken « niet voor afschrijving v a tbaar
zijn "• daarmee bedoelend d at bedoelcle
uitgav en of lasten geen aftrekbare bedrijfsuitgaven uitmaken , wettelijk r echtvaar d igt en de conclusie van eiseres
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· D at het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 42 en 96
van het W etboek van de inkomstenbelastingen,
doo1·dat het bestreden arrest, na geconstateerd te h ebben dat eiseres voor een
som van 7.645 frank werken had uitgevoerd aan de sanitaire installatie van een
door haar in huur genomen huis, hetwelk
bezet was door een gerante van eiseres
« die hierin van eiser es afkomstige waren
v erkocht , , beslist dat de ontlasting voor
de helft van die som overeenkomstig
voormeld artikel 42 niet toegestaan k an
worden, om d e reden dat het niet gaat
om nieuwe a pparaten dienende voor h et
personeel en hun gezin, doch mn de vervanging van reeds bestaande toestellen,
tenvijl, warn: h et gaat om installaties
ten bate van h et personeel van de ondernaming, niet vereist wordt dat h et zou
gaan mn nieuwe inst~llaties opdat de door
de artikelen 42 en 96 van h et W etboek
van de inkomste.nbelasting voorziene outlasting toepasselijk zou zijn :
Overwegende dat, luidens artikel 42
van h et W etboek van de in.lwmst enbelastixJ.gen, slechts voor de helft b elastbaar
zijn, de winste~1. die, binnen twaalf maanden na de afsluiting van h et boekjaar,
binnenslands werkelijk werden aangewend tot aanbouw van arbeiderswoningen of voor andere inrichtingen t en
behoeve van h et personeel van het b eclrijf;
Overwegende dat h et arrest, na vastgesteld te h ebben dat eiser es voor
7.645 frank werken h eeft doen uitvoeren
aan de sanitaire installatie van een door
h aar in huur genomen huis, dat door ee~1.
van haar gerantes m et haar gezin bezet
werd, er op wijst dat de sanitaire installaties ongetwijfeld inrichtingen zijn die
behoren tot die bedoeld in gezegd artikel 42;
Dat het echter beslist dat de vrijstelling
van belasting voor de h elft van boveJlgemelde som niet ger echtvaardigd is
daar, ten deze, « het niet gaat over nieuwe
appa.r aten dienende voor h et personeel
en hm1. gezin, doch over de vervanging
van reeds bestaande toestellen " ;
Overwegende d at het vervangen van
reeds b estaande toestellen naar gelang
de aard en belangrijkheid ervan ev entu eel
h et aanbrengeJl van inrichtingen in de

zin van de wet kan uitmaken ingeval de
v ervanging zodanig is dat zij m et een
nieuwe im·ichting gelijkstaat en dat zij
de totstandbrenging van een nieuwe inrichting impliceert ;
Overwegende dat, door t e beslissen dat
de bepalingen v an a rtikel 42 t en deze niet
konden worden toegepast om de enkele
r eden dat de inrichtingen niet nieuw
waren doch r eeds b estarn1d e inrichtingen
h ebb en vervangen, het arrest h et aangevochten dispositief niet wettelijk rechtvaardigt;
Dat h et middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt h et b estreden arrest doch enkel in zover het uitspraak doet over d e belastbaarheid van
de h elft van 7.645 frank, aan slagjaar
1966; verwerpt de voorziening voor het
overige ; beveelt dat van dit arrest m elding zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde b eslissing ; veroordeelt verweerder in de helfb van de
kosten en laat d e ander e helft ten laste
van eiseres ; verwijst de aldus beperkte
zaak n aar h et Hof van b eroep t e Brussel.
19 november 1971. 1 e k amer. Voo1·zitte1' en Ve1·slaggeve1·, de H . W a uters, r aadsh eer waarne1nend voorzitter.
- Gelijlcluidende conclusie, de H. Dmnon,
advocaat-generaal.
PleiteJ'S,
de
HH. B ayart en Claeys Bouuaert (laatstgenoemde v an de b alie te Gent).

2e KAMER. -

22 november 1971.

1° ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. - DODEN .
0GENBLIK WAAROP HET MISDRIJF
IS GEPLEEGD.
2o ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN

VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. - 0NGE VAL DAT EEN LICHAlVillLIJK LETSEL
H.:E:EFT TEWEEGGEBRACHT. ZELFMOORD VAN DE GETROFFENE. - 00RZAKELIJK VERBAND TUSSEN HET OVERLIJDEN EN HET TRAUl\iA TEN GEVOLGE
VAN HET ONGEVAL . - 0NOPZETTELIJ'K
DODEN.
1° Het misdTijj van doding wegens geb?"elc
aan voo1·zichtigheicl of VOO?'ZO?'g is slechts
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oveTlijdt (1). (Impliciete oplossing.)
2o ·wannee1· de get?'Offene van een ongeval
dat een lichamelijlc letsel heejt teweeggebmcht zeljmoo1·d heejt gepleegd, is de
beslissing tot ve?·oo?'deling van de aansprakelijlce clade1· van het ongeval wegens
onopzettelijlc cloden wettelijk ge?·echt'l!aanligcl, inclien het ove1·lijclen van de
get1·o ffene in oo?·zalcel,ijlc ve1·bancl staat
met het tmwma dat hij op het ogenblilc
van het ongeval heejt geleclen (2}. (S.W.,
art. 418 en 419.)
(GILBERT, T. PONCELET, LORIAUX EN
NATIONALE lVIAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN.)
ARREST

(ve?'taling).

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 17 oktober 1969 en ll maart
1971 door h et Hof van beroep te Brussel
gewezen;
I. vVat het arrest van 17 oktober 1969
betreft :
A. In zover de voorzieni~~g gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld door het openbaar mm1stene :
Overwegende dat de su bstantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
r echtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser geen enkel middel voordraagt ;
II. ViT at het arrest van 11 maart 1971
betreft :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 418 en 419
van het Strafwetboek, 182, 183, 195 en
211 van het Wetboek van strafvordering,
3 en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering en 97 van
de Grondwet,
doo1·dat het arrest van 11 maart 1971
(1) Cass., 20 november 196 1 (Bull. en PASIC.,
1962, I, 342).
(2) Cass. fr., crim., 14 januari 1971 (Bull.
C1'im., nr. 13, blz. 18).

bij eindbeslissing de telastlegging tegen
eiser bewezen heeft verklaard, die ·overgenomen is uit de r echtstreekse dagvaarding van 22 mei 1967, luidende als volgt
"op 15 oktober 1965 te Courcelles ... door
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg,
maar zonder het oogmerk om de persoon
van een ander aan te randen, onopzettelijk de dood te hebben veroorzaakt van
Rene Loriaux "' en dientengevolge eiser
heeft veroordeeld wegens inbreuk op de
artikelen 418 en 419 van het Strafwetboek en de eis van de burgerlijke partijen,
gegrond op dezelfde artikelen 418 en 419,
ontvankelijk heeft verklaard en vervolgens toegewezen,

tenvijl het overlijden van het slachtoffer een wezenlijk bestanddeel is van het
wanbedrijf van doding door onvoorzichtigheid, zodat dit wanbedrijf pas voltooid is op de datum waarop het slachtofier is overleden, en terwijl daaruit volgt
dat het bestreden arrest, waarbij vastgesteld wordt dat het overlijden van
voornoemde Loriaux op 8 mei 1966 heeft
plaatsgehad, eiser niet wettelijk heeft
kunnen veroordelen wegens inbreuk op
de artikelen 418 en 419 van het Strafwetboek, de eis ·van de bm·gerlijke partijen ontvankelijk verklaren, in zover hij
op dezelfde strafbepalingen gegrond is,
en deze beslissingen rechtvaardigen door
vast te stellen dat " de uit de rechtstreekse dagvaarding overgenomen telastlegging " bewezen is, welke telastlegging, zonder achtera.f door de dagvaardende bmgerlijke partijen of door de
rechter gewijzigd te worden, de ten laste
gelegde feiten op 15 oktober 1965 heeft
gesteld, dit is op een datmn waarop een
wezenlijk bestanddeel van het zogenaamd
wJOtnbedrijf van doding door onvoorzichtigheid, dat tegen eiser werd aangevoerd,
niet verv1.1.ld was, en >vaarop derhalve het
wanbedrijf zeker niet was begaan :
Overwegende dat 11et arrest erop wijst
dat eiser " niet betwist onopzettelijk door
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
op 15 oktober 1965 slagen en verwondingen aan Rene Loriaux te hebben toegebracht, maar ontkent onopzettelijk diens
dood te hebben veroorzaakt, wat tegen
h em door de rechtstreekse dagvaarding
als grief wordt aa~~gevoerd ; dat moet
worden nagegaan of het op 8 mei 1966
gebeurde overlijden van LoriatlX in noodzakeliJk oorzakelijk verband staat met
het tramna waardoor genoemde Loriaux
door de schuld van beklaagde bij het
ongeval werd getroffen, welk verband van
zodanige aard moet zijn dat zonder de
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zelfmqord zou hebben gepleegd » ; dat,
na de bestanddelen van de zaak te hebben
nagegaan, het arrest besluit " dat uit de
hierboven uiteengezette vaststellingen en
uit de gezamenlij Ke stukken van. het
geding blijkt dat beklaagde, door gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg, maar
zonder het oogmerk om de persoon van
een ander aan te randen, onopzettelijk
de dood van Rene Loriaux heeft veroorzaakt ; dat aldus de in de rechtstreekse
dagvaarding overgenomen telastlegging
bewezen is en dat daarentegen de in de
aanvankelijke vordering aangevoerde telastlegging ... niet bewezen is gebleven »;
Overwegende dat het hof van beroep
door deze laatste overweging niet wil
beslissen dat het bewezen verklaarde
misdrijf op 15 oktober 1965 voltooid
werd, maar dat de op die datmn door
eiser begane fout de oorzaak is geweest
van de zelfmoord van Loriaux, die op
8 m ei 1966 plaats vond;
Dat het middel op een verkeerde lezing
van het arrest berust en dus feitelijke
grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 418 en 419
van het Strafwetboek, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de
wet van 17 april 1878 hondende de voorafgaande titel van het W etboek van
strafvordering en 97 van de Grondwet,
do01·dctt het arrest van 11 maart 1971
bij ein.dbeslissing de telastlegging tegen
eiser door gebrek aan voorzichtigheid of
voorzorg, maar zonder het oogmerk 0111
de persoon van een ander aan te rande~1,
onopzettelijk de dood te hebben veroorzaakt van Rene Lorianx bewezen heeft
verklaard, en dien.tengevolge eiser heeft
veroordeeld wege~1s inbreuk op de artikelen 418 en 419 van het Strafwetboek en
de eis van de burgerlijke partijen, gegrond
op dezelfde artikelen 418 en 419, ontvankelijk heeft verklaard en vervolge~1s toegewezen, zonder evenwel te antwoorden
op eiserf:! middel, waarin hij bij conclusie
te zijner verdediging aanvoerde : dat
reeds v66r zijn overlijden door zelfmoord
genoemde Lorianx herhaaldelijk gepoogd
had zelfmoord te plegen, dat hij aan zijn
echtgenote had gezegd « dat hij uit het
venster zou springen » en " dat hij bang
was een domheid te begaan, wanneer de
depressie h em overkwam », dat echter
niet bleek " dat enigerlei maatregel door
de fmnilie, de ziekenhuisdiensten of de
geneesheren werd genomen om de herhaling, met fa.tale afloop, van die talrijke

en recente u,itingen van de pathologische
aa~1leg van het slachtoffer te voorkomen
door aanwending van passende therapentische middelen en door een doeltreffende
bewaking, dat niets in die zin werd gedaan door dege~1en die aileen bij machte
waren om het plegen te voorkomen van
de daad die de bepalende en de doorslaggevende oorzaak van het overlijden zou
worden ... ; dat beklaagde niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een gebeurtenis die zich lange tijd na zijn fout heeft
voorgedaan en waarop hij niet de minste
vat had, znlks in tegenstelling onder meer
met de burgerlijke partijen, die in staat
waren de depressie van Loriaux te verhelpen en vooral het ~1oodlottig einde
hadden ktmnen voorkmnen of doen voorkomen, dat voor hen noch onvoorzienbaar, noch onvermijdelijk was, dat met
andere woorden tussen de font en de
schadelijke gebeurtenis ... andere fa ctoren
zijn tussengekomen, die bij dit voorval
een rechtstreekse en beslissende rol hebben gespeeld ... dat in dergelijk geval de
font niet meer de zekere oorzaak van de
schade, maar slechts de gelegenheid hiertoe is ... , dat de beklaagde dus niet redelijkerwijze schuldig kan worden verklaard, door zijn fout de dood van
Rene Lorianx te hebben veroorzaakt »;

tenvijl, bij ontstentenis van een antwoord dat het verwerpen van het aldus
aangevoerde verweer kan rechtvaardigen,
de tegen de eiser uitgesproken strafrechtelijke en burgerrechtelijke veroordeli~l
gen niet regelmatig met r edenen zijn
omkleed :
Overwegende dat het hof van beroep
de beslniten aanneemt van d e d eskundigen, die stellen dat er een zeker en noodzakelijk oorzakelijk verband bestaat tussen het aa~1 eisers fout te wijten trauma
·e n het verwekken van een depressieve
toestand die het slachtoffer tot zelfmoord
heeft gebracht; dat, om het verweer, dat
in het middel is bedoeld, te verwerpen,
het arrest erop wijst enerzijds " dat de
omstandigheid dat de bij het slachtoffer
vastgestelde ziekelijke reactie uitzonderlijk is geweest en langzamerhand tot
tilting is gekomen, geen invloed heeft op
het feit dat het ongeval en derhalve de
font, waarin het zijn om·sprong vond, de
adequate en noodwendige oorzaak is van
het overlijden van het slachtoffer » en
andeJ·zijds « dat ... in de huidige stand
van het geding men de naaste _bloedverwanten, eenvoudige lieden, niet als een
fout kan aanrekenen dat zij de evoiutie
van de ziekte van de gewonde niet hebben
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eindfase ervan niet heeft belet ; dat het
feit dat het overlijden zes maanden na
het ongeval is overkomen en dat beklaagde (thans eiser) onlumdig is gebleven van de therapie die op de gewonde
werd toegepast of van de evolutie van de
ziekte, op welke gebeurtenissen hij geen
vat had, omstandigheden zijn die de
aanvankelijke aansprakelijkheid van de
dader van bedoeld ongeval niet be1nvloeden ";
Dat het hof van beroep aldus een passend antwoord geeft op eisers conclusie
en zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt ;
En overwegende dat, met betrekking
tot de strafvordering, 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.
22 november 1971. - 2• kamer. Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter.
- Ve1·slaggeve1·, de H . Closon. - Gelijlcluidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. De
Bruyn, Sin~ont en VanRyn.
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1° ONTVOERING VAN EEN KIND.
MEISJE VAN BENEDEN ACHTTIEN
JAAR. BESTANDDELEN VAN RET
lliiSDRIJF.

2° ONTUCHT EN PROSTITUTIE. 0PWEKKEN VAN ONTUCHT VAN ll'riNDERJARIGEN. BESTANDDELEN VAN
RET l\iiSDRIJF.

1° Het in a1·tikel 370 van het Stmfwetboek
omsch1·even misd1·ijf is volt1·okken zod1·a
een daad is begaan waardoo1· een minde1ja1·ig meisje, dat de valle leeftijd va.n
achttien jaa?' niet heeft be1·eikt, e1·toe
gebmcht wonlt de plaats te vedaten d·ie
voo1· haa1· ve1·blijf is vastgesteld doo1·
degenen die ove1· haa1· gezag hebben,
daa1· de vedeiding dan wettelijk vennoed
WO?'dt (1).
(1) Cass., 6 november 1916 (B1tll. en PAsiC.,
1917, I, 311) en 12 mei 1947 (ibicl., Hl47,
I, 198).

2° Hij die minde1ja1·igen van het mannelijke of v1·ouwelijke geslacht bij hem ~tit
nodigt en hun de gelegenheid geeft met
elkaa1· in geslachtelijlce aanmlcingen te
Jcomen, pleegt een daad waa1'doo1· de
ont~wht van minde1ja1·igen lean opgewelct, ve1·gemakkelijkt of begunstigd wo?'den. (S.W., art. 371.)
(BRETON.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 mei 1971 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 370 van h et
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
dooTdat h et bestreden arrest beslist dat
tegen eiser de telastlegging bewezen
blijft, S... te hebben ontvoerd of doen
ontvoeren, welke meisje de voile leeftijd van achtti~n jaar op het ogenbl!k van de feiten met had bereikt
·en in de ontvoering heeft toegestemd of
de ontvoerder vrijwillig heeft gevolgd,
op &rond dat de minderjarige in eisers
womng IS gebleven van 2 tot 5 september
1969, « dat, zo nodig, de klacht van de
vader zou bevestigen dat de minderjarige
wel werd onttr<;>kken aan zijn gezag ,, dat
<< dit wanbednJf gekemnerkt is door het
enkele feit dat beklaagde het meisje heeft
ontvangen en erin heeft toegestemd haar
onderclak te verlenen, zoncler dat zij
nochtans van haar vrijh eicl wercl beroofd
en zelfs a l kon zij vrij het huis van haar
ontvoercler verlaten ,, clat " zoclra de
materiele daacl bewezen wordt, de verleiding ook vermoed wordt "• dat " voor
dit misdrijf enkel het algemeen opzet is
vereist, ongeacht de beweegreden van de
ontvoerder en zelfs al heeft deze niet de
bedoeling gehad het meisje te misbruiken " en « dat, ten deze, · het niet zonder
belang is erop te wijzen dat beklaagde
aanrakmgen heeft gepleegd op de persoon
van het slachtoffer en dat hij haar heeft
voorgesteld geslachtsgemeenschap te hebben ,,

te1·wijl eiser in zijn regelmatig voor h et
hof van beroep genomen conclusie deed
gelden dat hij de telastlegging betwistte
dat hij de mi:nderjarige niet had verleid'
dat hij nooit « de minderjarige materieei
had weggebr~cht "• dat voor de telastleggmg een misdadig opzet IS vereist in
onderhavig geval, de bedoeling de 1~in-
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overheid te onttrekken, dat de minderjarige samen 1net haar broer en met de
instemming van haar vader van huis was
gegaan, dat zij onverwachts eiser h ad
ontmoet, dat, door de minderjarige en
haar broer de nacht bij hem te laten doorbrengen i1l plaats van in de open lucht,
hij gee1l wanbedrijf va1l ontvoering van
een minderj arige had gepleegd,
dat derhalve, door niettemin te verklaren dat de telastlegging bewezen is gebleve!l, zich ertoe beperkend vast te
stellen dat eiser het minderjarige meisje
bij hem. heeft ontvangen en erin heeft
toegestemd haar onderdak te verle1len,
het bestreden arrest een misdrijf bewezen
heeft verklaard, waarvan een bestanddeel, met name de uitnodiging gericht tot
de minderjarige om eiser te volgen of bij
hem te verblijve1l, ontbreekt (schending
van artikel 370 van het Strafwetboek),
dat bovendien het arrest geen aan de
wet voldoende a!ltwoord heeft gegeven
op de conclusie door eiser regelmatig voor
het hof van beroep genomen (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat artikel 370 van het
Strafwetboek niet vereist als bestanddeel,
zoals h et middel zu.lks veronderstelt,
« dat de ontvoerder de minderjarige uitnodigt om hem te volgen of bij hem te
verblijven " ; dat uit de parlementaire
voorbereiding tot het Strafwetboek van
1867, bevestigd tijdens de goedkeuring
van de wet van 15 mei 1912, blijkt dat,
onder de be1la1ning van ontvoering, die
bepali1lg alle hanclelingen bestraft waardoor de minderjarige verwijderd wordt
gehoude1l van de plaats die voor haar
verblijf is vastgesteld door degenen die
over haar gezag hebben; dat, wanneer
die handelingen bewezen zijn, de verleidi11g wordt vermoed;
Overwegende dat het arrest erop wijst,
zoals w'ordt vermeld in het middel, dat
« eiser de minderjarige heeft ontva1lgen
en erin heeft toegestemd haar onderdak
te verlene1l ,, dat de minderjarige « bij
hem is gebleven van 2 tot 5 september
1969 ... , clat zo nodig de klacht vail de
vader zou bevestigen dat de minderjarige
wel werd onttrokken aan zijn gezag " ;
Overwegende dat die vaststellingen aileen reeds een voldoende rechtvaardiging
zijn voor het beschiklmnd gedeelte van
het arrest waarbij tegen eiser de ten laste
gelegde overtreding van artikel 370 van
het Strafwetboek bewezen wordt verklaard;
Dat het arrest, dat gegrond is op passende redenen, de andere feitelijke gege-

vens die door eiser ter staving va1l zijn
verdediging werden aangevoerd niet
hoefde te beantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenonlen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 379 van
het Strafwetboek en 97 van de Grandwet,
cloonlat het bestreden arrest beslist dat
tegen eiser de telastlegging bewezen is
gebleven een aanslag tegen de zeden te
hebben gepleegd, doordat hij, "ten einde
eens anders driften te voldoen, de ontucht, het beclerf of de prostitutie
van minderjarigen clie meer dan volle
zestien jaar oud waren op het ogenblik
van de feiten en wier staat van nlinderjarigheid hem bekend wa.s, heeft opgewekt, vergemakkelijkt of begtnlstigd, op
grond alleen dat eiser de minderjarigen
wier identiteit in de telastlegging is vermeld, bij h em aan huis heeft gebracht >>,
dat « het a lgemeen bekend is dat zijn uitnodigingen gebem·den om zich aan ontucht over te leveren, wat hijzelf erkent
voor zover het ging om meerderjarigen ,,
dat eiser « trouwens hieraan toevoegt dat
het Iliet nodig was de uitgenodigden te
verzoeken paren te vormen, dat deze zich
van,zelf vonnden ,, dat " bewezen is, zo
niet dat F ... geslachtsgemeenschap heeft
gehad met C ... , dan toch dat hij haar
geslachtsdelen heeft aangeraakt en zulks
in aanwezigheid van beklaagde, die
er zich 1liet tegen h eeft verzet » en dat
« eiser niet betwist kennis te hebben gehad
van de minderjarigheid van C... en
van F ... ,,
teTwijl eiser in zijn regehnatige conclusie voor het hof van beroep deed gelden dat degene die getuige is van een daad
van ontucht, niet kan worden vervolgd
om deze niet te hebben doen ophouden,
« dat ieder van de aanwezige jonge lieden
sch een te doen wat hij wilde ,, dat eiser
de twee minderjarigen had verplicht van
het bed te komen waarop zij waren gaan
liggen, en dat hij bij h en zeker niet een
levenswijze had beguustigd, die reeds
hestand;
het bestreden arrest d~rhalve de telastlegging van aanslag tegen de zeden door
de ontucht van minderjarigen op te wekken, te vergemakkelijken of te begunstigen, bewezen heeft verklaard, zonder de
aanwezigheid van een bestanddeel van
dit misdrijf vast te stellen, te weten het
feit, de ontucht van minderjarigen te
hebben opgewekt, vergemakkelijkt of be-
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gtmstigd (schending van artikel 379 van
het Strafwetboek) ;
het bestreden arrest bovendien geen
aan de wet voldoende antwoord heeft
gegeven op eisers regelmatige conclusie
voor het hof van beroep (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het arrest, om de
telastlegging bewezen te verklaren, niet
alleen stelt " dat bewezen is, zo niet
dat F ... geslachtsgemeenschap heeft gehad m et C ... , dan tach dat h ij haar
geslachtsdelen h eeft aanger aakt en zulks
in aanwezigheid van beklaagde, die er
zich niet tegen h eeft verzet », maar t evens,
zoals h et middel erkent, " dat h ij de minderj arigen wier identiteit in de telastlegging is v ermeld, bij hem aan huis h eeft
gebracht ; dat h et algemeen bekend is
dat zijn uitnodigingen gebeurden om zich
aan ontucht over te leveren, wat hijzelf
erkent voor zover het ging om. m.eerder jarigen »;
Dat uit deze feitelijke gegevens het
arrest wettelijk h eeft lnmnen afleiden dat
de ten laste gelegde overtreding van
artikel 379 van h et Strafwetboek b ewezen was, zonder dat het uitvoeriger
m.oest antwoorden op de ervan verschillende of tegengestelde feitelijke gegevens
die eiser tot staving van zijn v erdediging
aanvoerde;
Dat het m.iddel n iet k a n worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden n ageleefd en dat
de b eslissing overee~limmstig de wet is ;
Om die r eden en, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in d e kosten.
22 november 1971. - 2e kamer .
Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter.
- Ve1·slaggeve1·, de H. Trousse. - Gelijlcluidende conclusie, de H . D elange, advo caat-generaal . - P leite1·, de H . VanRyn .
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22 novemb er 1971 .

vVEGVERKEER . - WE GVERKEERsRE GLEMENT VAN 14 MAART 1968, ARTIKEL l . - 0 PENBARE WEG.- BEGRIP.

Een openba1·e weg in de zin vctn arti lcel 1
van het wegve7·lcee1·s1·eglement is ellce
weg die voo1· het openbaw· veTlcee?' open-

staat, zelfs indien de
p1·ivaat eigendorn is en
geen uitweg bestaat of
vooT een enlcele waning

bedding e1·van
zelfs indien er
indien de weg
dient (1).

(DENIS, T. ECHTGENOTEN
BARBIER-BA UDUIN.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 mei 1971 in hager beroep
gewezen door d e Correctionele Rechtbank
te Charleroi ;
I. In zover de voorziening gericht is
t egen de beslissing op de str afvordering
die tegen eiser is ingest eld :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 en 16-1
van het koninklijk besluit van 14 maart
1968 houdende algem.een reglem ent op
de politie van h et wegverkeer en 97 van
de Grondwet,
doo1·dat h et vonnis t egen eiser de overtrading van artikel 16-1 van h et wegverk eersreglement bewezen verklaart, na
erop te hebben gewezen dat de weg waarop de zoon van de v erweerders r eed, wel
een private weg kon zijn en " d at in de
onderstelling d at de door de p artijen
v ermelde afsluitingen altijd toe waren,
d at feit de b eoordeling van de fouten niet
zou bei:nvloeden »,

te1·wijl, door niet nate gaan of de weg,
waarop de zoon van de verweerders reed,
al dan niet uitsluitend toegankelijk was
voor een welbepaalde categorie van weggebruikers, maar .door daarentegen aan
t.e n emen d at, hoewel de afsluitingen
altijd toe zijn, dat feit de beoordeling v an
de fouten niet zou b ei:nvloeden;
terwijl daaruit niettemin moest afgeleid
worden dat in zodanig geval , gelet op de
plaatsgesteldheid, de weg noodzakelijkerwijs uitsluitend toegankelijk w as voor de
p ersonen die n aar d e hoeve « R » gingen
of ervan t erugkeerden , en het v onnis uit
die vaststellingen wettelijk niet heeft
kunnen a.fleiden dat de door de zoon van
de verweerders gevolgde weg een openb ar e weg was :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
(1) l\'[en r aadplege cass ., 15 j anua ri 1968
(A1T. cass., 1968, b lz. 664). Vgl. cass., 7 sep-

tember 1979 (ibid ., 1971, blz. 18).
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voor de rechter in boger beroep met name
betoogd heeft dat de weg, waarop de zoon
van de verweerders reed, geen weg is
die voor het openbaar verkeer open staat
in de zin van artikel 1 van het wegverkeersreglement, vermits hij aan de eigenaar van de hoeve toebehoort, door het
binnenhof ervan loopt en er bij de ingang
en de uitga.ng van dat hof afsluitingen
aangebracht zijn die goed werken en die,
wanneer zij toe zijn, op genoemde weg
volledig het verkeer versperren ;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
« dat uit de aanwijzingen van de verbalisanten blijkt dat de " chemin du vVesprin ,
een besteende laan is ongeveer 3,5 meter
breed en 200 meter lang tot aan de hoeve
·Rousseau ; dat die laan verder gaat dan
de hoeve en, na naast een pad te hebben
gelopen, op de weg nr. 14 uitmondt ; dat
.het v erkeer aldaar door geen enkel verkeersteken, van welke aard ook, wordt
verboden ; dat de situatieschets, door de
rijkswacht van Arquennes opgemaakt,
vermeldt dat de " chemin du W esprin "
naar Ecaussinnes leidt, wat bewijst dat
hij niet uitslu.itend toegankelijk was voor
de weggebru.ikers die zich naar de hoeve
Rousseau begaven " ; dat, na erop t e hebben gewezen " dat in de onderstelling dat
. de door partijen vermelde afsluitingen
altijd gesloten waren, dat feit de beoorcleling cler fouten niet zou be'invloeclen; clat
er i=ers vee! doodlopende aardewegen
bestaan die h et karakter van openbare
weg niet verliezen "• het vonnis besluit
" dat uit bet geheel van de even aangehaalde vaststellingen blijkt dat de " chemin du W esprin "• zelfs in de onderstelling
dat zijn bedding zou toebehoren aan de
pachters Rouseau - wat geenszins bewezen is - , moet worden beschouwd als
een weg die openstaat voor het openbaar
verkeer, vermits hij zich als zodanig v oordoet en geenszins uitslu.itend toega nkelijk
is voor een welbepaalde categoric van
weggebruikers ";
Overwegende dat uit die vaststellingen,
die passend antwoorden op eisers conclusie strekkende tot het bewijs van het
privaat kara.kter van de weg, de feitenrechter wettelijk heefb kunnen afieiden
dat deze moet worden b eschouwd als een
weg die openstaat voor h et verkeer van
het publiek in h('lt algemeen, dit wil zeggen als een openbare weg in de zin van
artikel 1 van het algem.een reglement op
de politic van het wegverkeer ;
Dat het middel niet kan worden aangenmnen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
22 november 1971. 2e kamer.
Voo1'zitte1', de H. Louveaux, voorzitter.
- Ve1·slaggeve1·, de H. Closon. - Gelijlcluiclende conclttsie, de H. ·Delange, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. A. Tossens (van de balie te Charleroi).

2°

KAlliER . -

22 november 1971.

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. VRIJSPREKEND VONNIS VAN DE OORREOTIONELE REOHTBANK . VEROORDELEND ARREST. EENSTEMl\HGHEID
NIET VASTGESTELD. VERlliELDING
VAN ARTIKEL 2llbis VAN RET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. :--- 0NWETTELIJKE VEROORDELING.

H et hoj vm~ be?"Oep lean zonde1· eenstemmigheicl en zoncle1· deze in zijn arrest vast te
stellen de belclaagde niet ve?'OO?'clelen
wegens een st1'Gjbaa1· Jeit waa1·voo1' hij
doo1· de C0?'1'ectionele ?'echtbanlc was V1'ijgesp1'olcen ( l) ; de vennelding alleen van
m·tilcel 211bis ·vctn het Wetboelc van stmfvonle?·ing volstnat niet (2).
(PETRON EN DUFAUX,
ARREST

T.

L All!l:BORELLE.)

(ve1·taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 27 m.ei 1971 door het Hof van
beroep t e Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 2llbis van het
vVetboek van strafvorclering·,
doonlat het hof van beroep, bij · ;vijziging van het beroepen von.nis waarbij de
eisers warden vrijgesproken, deze tot
straffen veroordeelt, zonder vast te stellen
dat het uitspraak h eeft gedaan met de
eenparige ste=en van zijn !eden :
Overwegende dat het rechtscollege in
boger beroep het door de eerste rechter
(1) Men raaclplege cass., 8 juli 1957 (Bttll.
en PASIC., 1957, I, 1343) .
(2) Men raaclplege cass., 18 september 1967
(.A?'l'. cass., 1968, blz. 79).
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gewezen vrijsprekend vonnis niet kan
hervormen en de veroordeling van de
beklaagde niet kan uitspreken dan met
de eenparige stemmen van zijn leden ;
Dat bij ontstentenis van de vaststelling
van die eenparigheid de veroordeling door
nietigheid is aangetast ;
Dat de enkele vermelding van artikel 2llbis van het Wetboek van strafvordering niet kan worden beschouwd als
de vaststelling dat die wettelijke vorm in
acht is genomen ;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering de
vernietiging meebrengt van de beslissing
op de bm'gerlijke rechtsvordering, welke
laatste beslissing het gevolg is van de
eerste en waartegen de eisers regelmatig
cassatieberoep hebben ingesteld;
Om die redenen, en zonder dat het
noclig is de andere middelen na te gaan,
waarvan de aannen1ing · geen cassatie
zonder verwijzing of geen ruimere cassatie zou kmmen meebrengen, vernietigt
het bestreden arrest, behalve in zover het
de hogere beroepen van het openbaar
ministerie en van de bmgerlijke partij
ontvankelijk verklaart; beveelt dat van
dit arrest rnelding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat de kosten ten la.ste
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
22 novernber 1971. - 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter.
- Ve1·slctggevm·, de H. Trousse. ~ Gelijklttidende concl~tsie, de H. Delange, advo caat-generaal.- Pleite1·, de H. R. Laffineur (van de balie te Marche-en-Famenne).

2e KAi\iER. -

22 november 1971.

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. -

STRAFZAKEN.
PLAATSOP:NElVIING
DOOR DE EERSTE RECHTER. - INACHTNEJ\HNG VAN DE REGELS BETREFFENDE
DE OPENBAARHEID VAN DE TERECHTZITTINGEN NIET VASTGESTELD.
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE ZIJN
BESLISSING GRONDT OP DE VAS?'STELLINGEN BIJ DE PLAATSOPNEMINC+. NIETIGHEID.
STRAF2o CASSATIEMIDDELEN. ZAKEN. - CASSATIEVOORZIENING VAN
DE VEROORDEELDE BEKLAAGDE.

MII:JDEL AMBTSHALVE OPGEWORPEN
LEIDT TOT CASSATIE MET VERWIJZING.
- MIDDEL VOORGEDRAGEN TOT STAVING VAN DE VOORZIENING DAT TOT
GEEN CASSATIE ZONDER VERWIJZING
KAN LEIDEN. MIDDEL BEHOEFT
GEEN ONDERZOEK VAN HET HOF.
1° TVannee1· in st1·ajzaken de ee1·ste 1·echte1·

zich te1· plaatse heeft begeven en noch
het pmces-ve1·baal van deze ondeTzoeksmaat1·egel noch het vonnis vaststellen dat
de 1·egels bet1'e(jencle de openbaa1·heid
van de teTechtzittingen we1·den nagelee:fd, is het vonnis in hoge1· be1·oep dat
zijn beschikkende gedeelte onde1· mee1·
g1·ondt op de bij de plaatsopneming
gedane vaststellingen, zelj doo1· nietigheid
aangetast (1). (Grondwet, art. 96.)
2° TVannee1· op de voo1·ziening van de Ve1'ooTcleelde beklaagde een middel, dat leidt
tot cassatie met venvijzing, am btshalve
wonlt opgewo1pen, i'S het Hoj niet ve1'plicht voo1·aj het middel te oncle1·zoelcen
dat de eise1· tot staving van zijn V001'Z'iening heejt voo1·gedmgen en dat tot
~
geen cassatie zoncle1· ve1·wijzing lean
leiden (2).
(HOFFMANN, T. GORLINGS.)
ARREST (vm·taling).
HET HOF;- Gelet op h et bestreden
vonnis, op 27 mei 1971 in hoger beroep
gewezei~ door de Correctionele Rechtbank
te V erviers ;
I. In zover de voorziening door eiser,
bmgerlijke partij, gericht is tegen de
beslissing op de strafvordering, die tegen
ver weerder is ingesteld :
Overwegende dat eiser niet is veroordeeld in de kosten van die rechtsvordering;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
II. In zover de voorziening door de
eiser, bmgerlijke partij, gericht is tegen
de verweerder Gorlings :
Overwegende dat uit de stukken, waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de voorziening betekend is aan
verweerder ;
(1) Cass., 5 april 1971 (.A1'1'. cass., 1971,
blz. 740).
(2) Cass 18 augustus 1971 (.A1~·. cass., 1971,
blz. 1132).
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Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ;

III. In zover de voorziening door eiser,
beklaagde, gericht is tegen de beslissing
op de strafvordering die tegen Gorlings
is ingesteld :
Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om een cassatieberoep in te stellen tegen
de rechtsvordering van h et openbaar
ministerie tegen een medebeklaagde ;
IV. Wat h et ove~·ige van de voorziening
betreft;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 153,
190 van h et W etboek v an strafvorderin.g,
96 en 97 van de Grondwet :

- Ve?·slaggeve?', de H. Legros.- Gelijkluidende conclttsie, de H. D elange, a dvocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Rensonnet en W ankenne (van de balie t e
Verviers).

2 8 KAMER. -

22 november 1971.

1° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - MIDDEL DOOR DE BEKLAA GDE HIERUIT AFGELEID DAT ZIJN HOGER
BEROEP TEN ONRECHTE NIET ONTVANKELIJK WERD VERKLAARD. - BESLISSING OP DE STRAFVORDERING WETTELIJK GERECHTVAARDIGD DOOR RET
HOGER BEROEP VAN RET OPENBAAR
l\HNISTERIE. - MIDDEL VAN BELANG
ONTBLOOT.
N IET-ONTVANKELIJKHElD.

Overwegende dat, na bij vonnis van
1 decemb er 1970 een begeving ter plaatse
te h ebben bevolen, d e Politierechtbank
van h et kanton Spa die onderzoeksmaatregel heeft verricht op 11 december 1970;
Overwegende dat h et proces-verbaal
STRAFvan plaatsbezoek niet vaststelt dat de 2° CASSATIEMIDDELEN. ZAKEN. MIDDEL GEGROND OP DE
regels van openbaarheid der ter echtzitBEWEERDE VALSHEID VAN DE DATUM
tingen tijdens dit b ezoek werden nageVAN DE DOOR DE GRIFFIER VAN RET
leefd ; dat dergelijke vaststelling evenmin
GERECHT ONTVANGEN AKTE.
GEEN
blijkt uit het beroepen vonnis van 16 fe- BETICHTING
VAN
VALSHEID.
NIETbruari 1971 :
ONTVANKELIJKHEID.
Overwegende dat derhalve die substantiele formaliteit moet worden geacht niet 3° RECHTEN VAN DE VERDEDIte zijn vervuld ;
GING. STRAFZAKEN. HOGER
Dat de ontstentenis hiervan de nietigBEROEP WAARVAN AlVIBTSHALVE WORDT
heid met zich brengt van h et b estreden
VERKLAARD DAT RET TE LAAT IS INv onnis dat, m et betrekking tot de strafGESTELD. - BESLISSING GEGROND OP
vorderin.g, zijn beschikking van veroordeDE UITGIFTE VAN DE AKTE VAN HOGER
ling stetmt op de vaststelli:ngen ter plaatse
BEROEP DIE BIJ RET DOSSIER IS GEdoor de eerste rechter gedaan ;
VOEGD DAT AAN RET ONDERZOEK VAN
DE PARTIJEN IS ONDERWORPEN. Om die redenen, en zonder acht te slaan
GEEN SCHENDING VA.l.'< DE RECHTEN
op de door eiser aangevoerde middelen,
VAN DE VERDEDIGING.
die geen cassatie zonder verwijzing kunnen meebrengen, vernietigt h et b estreden 1 o N·iet ontvanlcelijlc, we gens gemis aan
vonnis, behalve in zover het uitspraak
belang, is het middel dat doo1· de bedoet over de strafvordering ingesteld
lclaagde hientit ·is af geleid dat zijn ho ge1·
tegen Gorlings en over de burgerlijke
be?'Oep ten on?'echte niet ontvanlcelijk
rechtsvordering van eiser tegen laatstgewe1·d ve?·lclaanl, tenvijl het hoge?' be1·oep
noemde, en eiser ontslaat van de rechtsvctn het openbaa1· ministe1·ie tot gevolg
vervolgingen wegen s overtrecling van
heejt gehad cle gehele zaalc voo1· de 1·echte1'
artikE;l 27-1 van het verkeersreglement;
in
hoge1· be1·oep te b1·engen, zodat cle
beveelt dat van h et thans gewezen
aangevoe1·de omvettelijlcheicl cle beslissing
arrest m elding zal worden gemaakt op de
niet nietig maa.Jct in zover zij op de
kant van de gedeeltelijk v ernietigde b est?·cifvonlm·ing ttitspmalc doet ( 1).
slissing; veroordeelt eiser in een vim·de
van de kosten en laat de overige kosten 2o Niet ontvctnlcelijk, bij ontstentenis van
betichting wegens valsheid, is het middel
ten laste van de Staat ; verwijst de a ldus
clat geg1·ond is op de beweerde valsheid
beperkte zaak naar de Correctionele
van de attthentielce vaststelling van de
Rechtbank te Luik, zitting houdende in
hoger beroep.
22 november 1971. - 2e kamer. Voo?·zitte?', de H. Louveaux, voorzitter.

(1) Cass., 21 a pril 1970 (A?'?'. cass., 1970,
blz. 781).
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ontvangen.
3o In st?·ajzalcen wo1·den de 1·echten van de
venlediging niet geschonden doo1· de
1'echte1· die, op g1·ond van de ~titgijte van
de alcte van hoge1· be1·oep, die bij het
dossie1· is gevoegd dat aan het ondm·zoelc
van de pm·tijen is onclenv01pen, ambtshalve ve1·lclaa1·t dat het hager be1'0ep te
laat is ingestelcl, zonde1· appellant te
hebben ve1·zocht ophelde1·ingen dienaangaande te ve1·strelclcen ( 1).
(JACQUES EN BOULARD,
ARREST

T.

MARCEAUX.)

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 juni 1971 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Am·len;
I. Op de voorziening
beklaagde:

va~>

Jacques,

a) In zover de voorziening gericht is

tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiseres is ingesteld :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 172, 174, 202, 203
van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet, alsmede van de rechten der
verdediging,
doo1·dat, ee1·ste ondenleel, het bestreden
vonnis het hager beroep van eiseres tegen
het vonnis van de Politierechtbank te
Virton van 15 april1971 niet ontvankelijk
heeft verklaard, op grand dat de verklaring van hager beroep werd gedaan op
27 april 1971,
te1·wijl uit de officiele stukken van de
griffie van de Politierechtbank te Virton,
1net name uit het repertorium van de
griffieakten en het comptabiliteitsregister, blijkt dat het hager beroep van de
eisers ondertekend werd op 26 april 1971,
en niet op 27 zoals venneld op een uittreksel uit de griffieakten, dat zich in het
dossier bevindt ; de eisers niet werden
verzocht hun nliddelen met betrekking
tot de ontvankelijkheid van hun hager
beroep voor te dragen ; de rechtbank het
middel ambtshalve heeft opgeworpen
tijdens het beraad, wat verklaart dat de

(1) Men raadplege cass., 1 april 1968 (A1T.

cass., 1968, blz. 1000) en 31 oktober 1968
(ibid., 1969, blz. 237).

verrichte opzoekingen en de inlichtingen
omtrent de juiste datum van het hager
beroep pas na het vonnis konden worden
verstrekt en aldus de rechten van de verdediging werden miskend :
Overwegende dat niet alleen eiseres,
maar oak het openbaar ministerie hager
beroep hadden ingesteld tegen het vonnis
·van de Politierechtbank te Virton van
15 april 1971;
Overwegende dat het hager beroep van
het openbaar ministerie de strafvordering
in haar valle omvang bij de correctionele
rechtbank aanhangig heeft gemaakt en
dit rechtscollege dus bevoegd was om
uitspraak te doen zowel ten gcmste van
eiseres als van de vervolging;
Dat het middel niet ontvankelijk is
wegens het ontbreken van belang;
En overwegende voor het overige dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven . rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
b) In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de bm·gerlijke
rechtsvordering die tegen eiseres is ingesteld :

Over het hierboven aangehaalde middel:
vVat het eerste onderdeel betreft :
Overwegencle dat de eisers beweren
hager beroep te hebben ingesteld op
26 april 1971;
Dat aan de hand van het micldel, zoals
het is opgesteld, niet kan worden uitgemaakt of, in de stelling van de eisers, de
uitgifte van de akte van hager beroep
die bij het dossier is gevoegd en die vermeldt dat h et hager beroep werd ingesteld op 27 april 1971, dit is te laat,
overeenstemt met het origineel, ofwel of
daarentegen laatstgenoemd stuk dagtekent van 26 april 1971;
Overwegende dat in het eerste onderdee! van het alternatief het middel gegrond is op de beweerde valsheid van
een authentieke vaststelling van de akte
van beroep, waaromtrent de eisers niet
bewijzen dat zij het stuk van valsheid
hebben beticht;
Overwegende dat, in het tweede onderdee! van het alternatief, uit de stukken
die aan het Hof regelmatig zijn voorgelegd, niet blijkt dat de uitgifte van de
akte van hager beroep niet overeenstemt
met het origineel ;
Dat aldus in elke onderstelling het
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eerste onderdeel van het rniddel niet ontvankelijk is ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechten van de
verdediging niet worden geschonden,
wanneer de rechtbank, op grand van een
stuk dat in het dossier voorkomt en dat
regelmatig aan het onderzoek der partijen
is onderworpen, ambtshalve de niet-ontvankelijkheid van een hager b eroep opwerpt, zonder appellant te hebben verzocht ophelderingen dienaangaande te
verstrekken ;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt;

II. Op de voorziening van Boulard,
burgerrechtelijk aansprakelijk :
Overwegende dat uit de stukken van
· het geding niet blijkt dat de voorziening
betekend werd aan de partijen waartegen
zij gericht is ;
Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die r edenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt iedere eiser in de
kosten van zijn voorziening .
22 november 1971. - 2• kamer.
Voo?·zitte?·, de H. Louveaux, voorzitter.
- VeTslaggeve?', de H. Legros.- Gelijkluidencle conclttsie, de H. Delange, advo caat-generaal. - Pleite1·, de H. Kauten
(van de balie te Aarlen).

2•

KAMER.-

22 november 1971.

STRAF. -

GELDBOETE. 0PDEOIE llffiN. -WET VAN 22 DECEMBER 1969.
0NZEKERHEID O:il'[TRENT RET FEIT
OF RET lliiSDRIJF VOOR OF NA DE INWERKINGTREDING VAN DEZE WET IS
GEPLEEGD. NIET GEREOHTVAARDIGDE TOEPASSING VAN DEZE WET.

N iet wettelijk ge1·echtvaanligd is de toe passing op een geldboete van cle ve?·hoging met 290 opdeciemen, ingevoe1·d bij
de wet van 22 decembe1· 1969, wannee1·
de vaststellingen van de beslissing in het
onzelce1·e laten of het misd1·ijf gepleegcl is
v661· of na de 10• jantta?'i 1970, dag
waa1·op deze wet in we1·lcing is get?'eden (1).
(I) Cass., 14 juni 1971 (An· . cass., 1971,
biz. 1027) en 8 november 1971, supm, biz. 244.

(GALLE.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 juni 1971 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 1 en 3
van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd
bij de wet van 22 december 1969, enig
· artikel, en 97 van de Grondwet :
Overwegende dat het bestreden arrest
tegen eiseres het feit bewezen heefb verklaard, te Koekelberg tussen 18 september 1969 en 28 juli 1970 met overtreding
van de artikelen 1, 2, § 1, en 8, § 1, 1o,
§§ 4 en 5, van de wet van 12 juli 1966, een
bij artikel I van genoemde wet bedoelde
inrichting te hebben geexploiteerd, zonder een erkenning te h ebben bekomen
van de Minister tot wiens bevoegdheicl
de openbare onderstand behoort,, en haar
derhalve heeft veroordeeld tot 8 dagen
gevangenisstraf, met vijf jaar uitstel, en
tot 26 frank geldboete, op 780 frank
gebracht met toepassing van artikel 1
van de wet van 5 maart 1952, gewi jzigd
bij het enige artikel van de wet van
22 december 1969;
Overwegende dat laatstgenoen:tcle bepaling waarbij de geldboete met tweehonderdnegentig deciemen wordt verhoogd, op 10 januari 1970 van kracht is
g~worden ; dat de in deze wet bepaalde
verhoging van de geldboeten niet toepasselijk is op geldboeten die uitgesproken
worden uit hoofde van misch·ijven begaan
v66r d eze inwerku1.gtreding; dat het
arrest niet vaststelt dat de ull'ichting
verder werd geexploiteerd na 9 janu ari,
zodat het de toepassing van artikel 1 van
de wet van 5 maart 1952, gewijzigd bij
het enige artikel van de wet van 22 december 1969, niet rechtvaarcligt en de in
het middel aangehaalde wetsbepalingen
schendt;
En overwegende, voor het ·o verige, dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch slechts in zover het de
ten laste van eiseres uitgesproken geldboete met tweehonderdnegentig deciemen verhoogt ; verwerpt de voorziening
voor het overige ; beveelt dat van het
thans gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk

