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2" KAMER. -

4 september 1972.

AANSPRAKELIJKHEID
(B1JITEN
OVEREENKOMST). - 0NRECHTMATIGE DAAD.- TE VERGOEDEN SCHADE.
- BEGRIP. - 0NTNEl\UNG VAN EEN
YOORDEEL DAT VASTSTAAT MAAR TOEGEKEND IS UIT WELWILLENDHEID. QNTNEMIKG DIE KAN BESTAAN IN EEN
TE VERGOEDEN SCHADE.
Krachtens artikel 1382 van het Burge1·lijk W etboelc is h~j die een on1·echtmatige
daad pleegt ve1·plicht elke doot zijn schuld
.ve1'001'zaalcte schade te ve1·goeden, in zove1' zij vaststaat en niet bestaat in de
ontneming van een ongeoorloojd voo1·deel; deze schade lean bestaan in de
ontneming van een voo1·deel dat uit welwillendheicl is toegekencl, maar clat voo1·
cle. eiseT van de vergoeding cluu1·zaam
was (1).

(VERENIGING ZONDER WINSTOOGl\IERK
« ASSOCIATION SAINT-JEAN BAPTISTE n,
T. STEENIIOUT EN NAAMLOZE VENNOOTSCIIAP « L'URBAINE n.)
ARitEST (ve1·taling).
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Cass., 2 mei 1955 (Bull. en PAsrc., 1955,
I, 950) en de noot 2; men raadplege cass.,
24 maart 1969 (Arr. cass., 1969, blz. 690).
CASSA'l'IE,

1971l. -

1

arrest, op 12 januari 1972 door het Hof
beroep te Brussel gewezen ;

va~

Overwegende dat het arrest alleen
uitspraak doet op het hoger beroep van
eiseres, burgerlijke partij, tegen het vonnis van 23 april 1971 waarbij de Correctione Rechtbank te Brussel haar rechtsvorderingen tegen de verweerders had
afgewezen ;
.
Dat derhalve de kosten die het open:
baar ministerie gemaakt heeft om de
zaak in staat · van wijzen te brengen hi
hoger beroep, betrekking hebben op de
civielrechtelijke. vordering ;
Overwegende dat het arrest : 1° d.e
rechtsvorderingen V::j,n. eiseres afwijst~
voor zover deze strekken tot vergoedir,tg
van de materiele schade veroorzaakt
door het :verlies ·van het voordeel dat
het slachtoffer van het ongeval haar
bezorgde door haar het geheel van zijn
bezoldiging a:f te geven, welk verlies te
wijten is aan de verweerder Steenhou~ ;
2° aan eiseres een schadevergoeding van
10.000 frank als hoofdsom toekent voor
de begrafeniskosten die ·zij ten gevolge
van het overlijden van de getroffene
heeft gemaakt; 3° eiseres veroordeelt in
de kosten van hoger beroep gemaakt
door het openbaar ministerie, alsmede
in de kosten van de civielrechtelijke
vordering in hager beroep ;
Over het middel afgeleid nit de schending van ·de artikelen 97 van de Grandwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
cloo1·dat het bestreden arrest bevestigend beschikt op de beslissing van de
eerste rechter waarbij de rechtsvordering
van eiseres tot vergoeding van de mate-
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riele schade ondergaan ten gevolge van
het verlies van de wedden van de getroffene werd afgewezen, om de reden :
« dat . .. de burgerlijke partij de wedde
van de getroffene trok en als tegenprestatie geheel voorzag in zijn onderhoud, met inbegrip van zijn persoonlijke uitgaven; dat zij aldus beschikte
over een bepaald overschot dat zij gebruikte voor de verwezenlijking van
haar maatschappelijk doel; dat thans
de burgerlijke partij niet meer beschikt
over dit overschot, aangezien zij ter vervanging van de overledenen als leraar
een leek heeft moeten aanwerven, die
rechtstreeks de gehele wedde ontvangt,
zonder aan de burgerlijke partij op die
wedde enig ristorno te geven; dat die
winstderving onbetwistbaar een schade
oplevert en die schade het gevolg is van
de benadeling van een wettig belang,
vermits de staat van zaken die bestond
tussen de inrichting en haar leraar niet
strijdig is met de wet, met de openbare
orde of met de goede zeden; ... dat de
burgerlijke partij, ten gevolge van het
overlijden van haar leraar en door de
schuld van beklaagde, een materiele
schade heeft geleden door benadeling
van een wettig, doch door de wet niet
beschermd belang ; dat het wettelijk
begrip van de schade die de dader moet
vergoeden, .. . een feitelijk gegeven, met
name, de schade omvat en ... een juridisch
gegeven, de aantasting, de schending van
een recht ; ... dat het hier wel gaat om
een volkomen wettig belang, dat echter
volstrekt niet beschermd wordt door een
rech.t. zodat het geen oorzaak kon zijn
van een schadevergoeding op grond van
artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek;
... dat de toew.ijzing van de eisen van
de bnrgerlijke partij crop zon neerkomen
dat haar bij nitvoerbare rechterlijke
beslissing, zelfs door dwang, het bP-drag
zon worden gegeven van de giften die
zij hoopte te bekomen van een man die
tot op het ogenblik van zijn accidentele
dood blijk heeft gegeven van een voorbeeldige belangloosheid en edelmoedigheid maar die niettem'in geheel vrij bleef
over zijn goederen te beschikken "•
tenvijl krachtens artikel 1382 van hct
Burgerlijk Wetboek de schnldige aan een
onrechtmatige daad verplicht is elke
zekere schade te vergceden, behalve die
welke voortkomt uit de ontneming van
een onwettig voordeel, en terwijl die
schade kan bestaan in de ontneming van
een louter nit welwillendheid toegekend
voordeel, mits de eiser van schadevergoeding dit voordeel op stabiele wijze

genoot ; terwijl, zo eiseres eventueel niet
het recht had om van de getroffene te
eisen dat hij het door hem vrij geschonken vocrdeel zon handhaven, zij niettemin het werkelijk recht had dat dit voordeel niet door een derde zon worden aangetast zodat het arrest artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek schendt wanneer het de vordering tot schadevergoeding door eiseres ingesteld afwijst, hoewei het toch uitdrukkelijk vaststelt dat
deze een onbetwistbare materiele schade
onderging ingevolge de aantasting van
een wettig belang en daarenboven dat
de getroffene tot op het ogenblik van
zijn overlijden blijk had gegeven van
een voorbeeldige belanglocsheid en edelmoedigheid ;
terwijl het arrest die vordering wettelijk
niet kon afwijzen, zonder met zekerheid
vast te stellen dat het voordeel dat eisereH
uit de wedden van de getroffene troll.,
geen stabiel kenmerk vertoonde, wat
niet noodzakelijk en met zekerheid hieruit voortvloeit dat dit voordeel zijn oorsprong vond in een door de getroffene
vrij gedane gift, daar een voordeel louter
uit welwillendheid kan worden toegekend
en toch van stabiele aard kan zijn, zodat
het arrest, dat de eis niet gegrond verklaart omdat de getroffene een einde kon
maken aan de gift die hij aan eiseres deed,
in elk geval de verwerping van die eis
niet regelmatig met redenen omkleedt
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek) :
Overwegende dat, blijkens het arrest,
de schade waarvan eiseres vergoeding
vordert, voortvloeit uit de ontneming
van het voordeel dat een lid van haar
onderwijzend personeel haar toekende
door zijn wedde van leraar te harer beschiklring te stellen, welk lid werd getroffen door een dodelijk ongeval dat aan de
schnld van de verweerder Steenhout
was te wijten·;
Overwegende dat het arrest, dat erop
wijst dat de door eiseres geleden schade
onbetwistbaar is en dat haar bela.ng dat
aldns werd geschaad, rechtmatig is, niettemin beslist dat het hier gaat om een
belang « dat volstrekt niet beschermd is
door een recht " en dientengevolge om
een schade die niet kan worden vergoed
op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk W etboek ;
Overwegende dat nit de redenen van
het arrest blijkt dat, om aldus te beslissen, het hof van beroep hierop steunt
dat het voordeel door de getroffene aan
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eiseres, buiten elke wettelijke of contractuele verplichting en dus zonder dat hij
daartoe door een rechtsvordering kon
worden gedwongen, toegekend, hem niettemin « volkomen vrij liet om over zijn
goederen te beschikken -" ;
Overwegende dat artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek de schuldige aan
een onrechtmatige daad verplicht de
schade door die daad veroorzaakt te
vergoeden, voor zover die schade vaststaat en zij niet bestaat in de ontneming
van een ongeoorloofd voordeel;
Overwegende dat de omstandigheid
dat de genieter van een geoorloofd voordeel tegen degene die hem dit louter uit
welwillendheid toekende, geen rechtsvordering had om hem daartoe te dwingen, niet uitsluit dat, wegens de schade
die voortkomt uit de ontneming van een
dergelijk voordeel door de schuld van
een derde, de benadeelde tegen laatstgenoemde een rechtsvordering tot schadevergoeding kan instellen op grond
van artikel1382 van het Burgerlijk Wethoek, zodra het voordeel voor de genieter een voldoende stabiliteit vertoonde
om zijn schade als zeker te beschouwen ;
Dat het arrest aldus uit de redenen
waarop he~ gegrond is, niet wettelijk
heeft kunnen afleiden dat de door eiseres
geleden schade niet kon worden vergoed
op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk W etboek ;
Dat het middel derhalve gegrond is ;
Overwegende dat, in zoverre het arrest
uitspraak doet over het bedrag van de
begrafeniskosten die door eiseres werden
gemaakt, door deze laatste geen enkel
middel wordt ingeroepen ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het verklaart dat
eiseres niet gerechtigd is om vergoeding
te eisen van de materiele schade ondergaan ten gevolge van het verlies van de
wedden die het slachtoffer van het ongeval haar gaf, alsmede in zoverre het eiseres veroordeelt in de kosten van hoger
beroep gemaakt door het openbaar ministerie en in de kosten van hoger beroep
van de civielrechtelijke vordering ; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt iedere verweerder in twee vijfde
van de kosten · en eiseres in de overige
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik;
4 september 1972. -

2e kamer.

Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. De Bruyn;

2e KAMER. -

4 september 1972.

WEGVERKEER.
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 14 MAART 1968,
ARTIKEL 113 en 114. - SIGNALEREN
VAN WERKEN EN VERKEERSBELEMMERINGEN. - TUSSEN HET VALLEN VAN
DE AVOND EN HET AANBREKEN VAN DE
DAG. - BEGRIP.

Door te con8tateren dat een overtreding van
de artikelen 113 en 114 van het wegverkeersreglement van 14 maart 1968
's nachts is gepleegd, wordt door het vonnis nooilzakelijk vastgesteld ilat zij · gepleegd is tussen het vallen van de avond
en het aanbreken van de dag (1).
(BALAES, T. NICOLATO, GEMEENTE SERAING EN VERZEKERINGSMAATSCHA.PPIJ «ROYALE BELGE ll.)
ARREST (vertaling).
HET HOF; - Gelt op het bestreden
vonnis, op 7 januari 1972 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik ;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen de verweerder Diego Nicolato
is ingesteld :
Overwegende dat eiser geen hoedanigheid heeft om zich tegen deze beslissing
in cassatie te voorzien ;
Dat de vooriiening niet ontvankelijk
is;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering die tegen eiser is ingesteld :
(1) Over de begrippen « tussen zonsondergang en zonsopgang », " tussen het vallen van
de avond en het aanbreken van de dag » en
« bij nacht "• raadplege men cass., 22 juli 1950
(Arr. cass., 1950, biz. 733) en noot 2.
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Over het middel, afgeleid uit de schenOverwegende dat die telastleggingen,
ding van de artikelen 27-1, lid 2, 113 die in de bewoordingen van de wet zijn
en 114 van het koninklijk besluit van gesteld, bovendien duidelijk zegden dat
14 maart 1968 houdende algemeen regle- de ten laste van eiser gelegde feiten
ment op de politic van het wegverkeer,
« 's nachts werden gepleegcl » ;
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
Overwegencle weliswaar dat, zoals
en 97 van de Grondwet,
wordt aangevoerd in de ontwikkeling
dooTdat het vonnis eiser veroordeelt van het middel, eiser in zijn conclusie
wegens overtreding van de artikelen 113 heeft doen gelden dat men door de openen 114 van het koninklijk besluit van bare verlichting over een onderbroken
14 maart 1968, hem alleen aansprakelijk zicht van meer clan 200 meter beschikte
verklaart voor het bedoelde ongeval en en dat Diego Nicolato met overdreven
hem veroordeelt mn aan hen die zich bursnelheid reed ;
gerlijke partij tegen hem hadden gesteld, . Overwegende echter dat, als het vonverschillende vergoedingen te betalen, nis vaststelt dat de telastleggingen, geom de reden dat hij werken had uitge- steld in de bewoordingen zoals hiervoren
vMrd die nog niet beeindigd waren, ververmelcl, bewezen zijn, het eveneens
mits de grindlaag niet was gestabiliseerd vaststelt dat de feiten 's nachts werden
en wat overbleef evenmin was wegge- gepleegd, dus noodzakelijk tussen het
ruimd, dat die abnormale toestand niet vallen van de avenel en het aanbreken van
was gesignaleerd, dat Diego Nicolato de dag en bijgevolg gedurende de tijdtej:echt . werd v,errast door een toestand ruimte wanneer, afgezien van aile ovedie de verbalisanten aanzien als de oor- rige omstandigheden, de wet de signalizaak van het ongeval en dat de algehele satie van de werken voorschrijft door
alitnsprakelijkheid. hiervan op .eiser be- midclel van lichten, waarvan de aard
wordt bepaald in artikel 114-1, a, van
r~st·~
. .
.
·
. .t.eTwijl 1° door aldus'. uitspraak 'te doen, het wegverkeersreglement;
Dat hieruit volgt dat het vonnis aile
bet v:Cinhis niet vaststelt dat ten deze
alle bestanddelen van de overtreding van bestanddelen vaststelt van de telastde arbikelen 113 en 114 van het wegver- leggingen die het tegen eiser bewezen ver~
klaart en dat anderzijds de feitenrecliter
keers~·eglemeiJ.t zijn. verenigd; · welk mise
drijf,eiser heeft., betwist ·te hebben ge- niet gehouden was uitdrukkelijk te ant·
pleegd (schending . inzonderheid van de woorden op het hierboven overgenoin'en
artikelen 113 en 114 van het koninklijk verweer van eiser ;
Dat het middel derhalve niet kan
besluit van 14 maart 1968 houdende algemeen regllomient ·van de politic op het worden aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele
wegverkeer en 97 yan de Grondwet);
2o het vonnis geen passend antwoord of op straffe van nietigheid voorgeschi'egeeft op eis.ers conClusie waarin hij, op ven rechtsvormen werden nageleefd en
l'l'el:'edeneerde wijze, had gesteld dat, dat de beslissing overeenkomstig de wet
zelfs al zou bewezen worden vetklaard is;
dat. hij de artikelen 113 en 114 van
III. In zoverre de voorziening gericht
het wegverkeersreglement heeft overtireden, dit. !llisdrijf niet in noodwendig is tegen de beslissingen op de civielrechoorzakelijk verband zou sta,an met de telijke vorderingen die tegen eiser door
de verweerders Diego Nicolato en de
schade van de burgerlijke partij, vermits deze schade uitsluitend te wijten naamloze vennootschap « La Royale
is ,aan de overdreven snelheid van de Belge » zijn ingesteld :
burgerlijke partij (schending inzonderOver het micldel afgeleicl uit de schenheid van de artikelen 27-1, lid 2, van cling van de artikelen die zijn vermeld
het koninklijk besluit van 14 maart 1968 in .2° van het m.icldel uiteengezet onder II,
houdencle algemeen reglement op de
doo1·dat de aldaar overgenmnen redepolitic van het wegverkeer, 138.2 en 1383
nen van het vonnis geen passend antV!ljll het Burgerlijk Wetboek en 97 van
woord geven op de conclusie van eiser in
cle' Grondwet) :
Overwegencle clat, buiten de in het hoger beroep :
midclel overgenomen redenen, het vonnis
Overwegende dat het vonnis geen pasverklaart dat de tegen eiser aangevoerde send antwoord geeft op eisers verweer ;
« telastleggingen van overtrecling van
Dat het middel gegrond is ;
de 'artikelen 113 en 114 van het koninkIV. In zoverre de voorziening gericht
lijk besluit van 14 maart 1968 bewezen
is :
zijn »;
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a) tegen de verweerder Giovanni Nicolato :

2° BOSSEN. BOSWETBOEK, ARTI·
KEL 166.- GEWONE WEG.- BEGRIP.

Overwegende dat uit de stuk:k:en waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt da:t verweerder noch iemand anders
voor hem een civielrechtelijke vordering
tegen eiser heeft ingesteld; dat hetvonnis
ten gtmste van hem en ten nadele van
laatstgenoemde geen enkele veroordeling uitspreekt ;
Dat de voorziening geen bestaansreden
heeft en dus niet ontvankelijk is ;

3° BOSSEN.- 0PSPOREN EN VASTSTEL·
LEN VAN WANBEDRIJVEN EN OVER·
TREDINGEN IN EEN GEMEENTEBOS. BOSWACHTERS.

b) tegen de gemeente Seraing :

. Overwegende dat het vonnis beslist
dat de rechtsvordering van genoemde
verweerster tegen eiser niet voor het
rechtscollege in hager beroep is gekomen,
zodat dit college onbevoegd is om op die
rechtsvordering uitspraak te doen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is wegens het ontbreken van belang ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak
doet op de· civielrechtelijke vorderingen
die tegen eiser zijn ingesteld door de verweerders Diego Nicolato eri de naamloze
venilootschap " La Royale Beige '' ; 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 en de verweerders Diego Nicolato en de naamloze vennootschap " La
RoyaleBelge" ieder in een derde van de
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te Hoei,
zitting houdende in hager beroep.

4 september 1972. - 2e kamer.
Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Capelle. - Gelijklttidende conclttsie,
de H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Faures.
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GERECHTSKOSTEN.
STRAFZAKEN.- STRAFVORDERING.- HOGER
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE GEDEEL·
TELIJK GEGROND. VEROORDELING
IN ALLE KOSTEN VAN DE STRAFVORDE·
RING. WETTELIJKHEID.

l 0 De rechter _in hoge1· beToep die de telast-

legging bewezen ve1·lelaa1't lean de belelaagde, appellant, in alle leosten van de
stmjvorde1·ing ve1'001'delen, zeljs al wijzigt hij op sommige punten en ten gunste van laatstgenoemde de ve1·oo1·deling,
die de eerste rechter heeft uitgesp1'oleen (1). (Wet van 1 j1.mi 1849, art. 3,
lid 2; Sv., art. 194 en 211.)
2° Uit de aanwezigheid van een sluitboom
waa1· een bosweg begint, lean de Teohter
wettelijle ajleiden dat deze weg geen gewone weg is in de zin van artileel 166 van
het Boswetboele (2).

3° De boswachters rnogen de in een gerneentebos gepleegde wanbed1·ijven. en
overt1·edingen in boszalcen opsporen
vaststellen, zonder dat de gemeenteoverheden hun daartoe onder1·ichtingen f11~e
ten geven. (Sv., art. 9 en 16; Boswetb,,
art. 121.)

en

(RUHRMANN. )·
ARREST (vertaling).

.1.

HET HOF; - Gelet op het bestrec1en
vonnis, op 6 december 1971 in het Di:tits
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers, rechtdoende in hager
beroep, alsmede op de voorziening ever,teens in het Duits ingesteld ;
·
Gelet op het bevelschrift van 8 mei
1972 van de eerste voorzitter waarin
wordt gezegd dat vanaf de terechtzitting
de rechtspleging in het Frans zal worden
vervolgd;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid dat het vonnis slechts het openbaar ministerie, beklaagde en eiser als
partijen vermeldt, terwijl het Bosbeheer
een civielrechtelijke vordering had ingesteld;
En over het derde middel, hieruit afge(1) Cass., 4 september 1967 (An·. cass., 1968,
blz. 20).
(2) Men raadplege cass., 3 augustus 1896
(Bttll. en PAsrc., 1896, I, 256); 1 mei 1971
(Arr. cass., 1971, blz. 894) en noot 2.

Ieid dat het vonnis, hoewel het de rechtsvordering van het Bosbeheer afwijst,
eiser in de kosten van die civieirechteIijke vordering veroordeeit :
Overwegende dat eiser verklaard heeft
cassa.tie in te stellen tegen het vonnis
in zake de Procureur des Konings tegen
hem·
ua:t de middeien, die gericht zijn
tegen de besiissing op de civieirechtelijke
vordering, niet ontvankelijk zijn, vermits zij geen bestaansreden hebben;
Over het tweede middei, hieruit afgeleid dat het vonnis, hoewel het met betrekking tot de duur van de vervangende
gevangenisstraf het beroepen vonnis ten
gunste van eiser wijzigt, alle kosten van
de strafvordering te zijnen laste brengt :
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep, die de telastlegging bewezen verklaart, de beklaagde, appellant, in alle
kosten mag veroordeien, zelfs al wijzigt
hij op sommige punten en ten gunste van
laatstgenoemde de veroordeling die de
eerste rechter heeft uitgesproken ; '
Dat het middei naar recht faalt;
Over het vierde middei, hieruit afgeleid dat het vonnis besiist dat de weg
door eiser te paard bereden niet kan
worden beschouwd ais een gewone weg
in de zin van artikel166 van het Boswetboek, aangezien de aanwezigheid van een
siuitboom waar de weg begint, aantoont
dat deze geen openbare weg is maar wei
een particuliere weg,
terwijl de aanwezigheid van een sluitboom niet als criterium kan dienen om
uit te maken of een weg, in de zin van de
wet, een gewone dan wei een particuIiere weg is :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat zich. een sluitboom bevond in het
begin van de weg die eiser is opgereden ;
dat uit die omstandigheid het vonnis
wetteiijk heeft kunnen afleiden dat die
weg geen gewone weg was ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vijfde middei, hieruit afgeIeid dat het bos van een gemeente onder
de bosregeling valt,
tm·wijl de gemeenten zelf het beheer
over hun bossen voeren, de Minister van
Landbouw en het Bosbeheer, dat onder
(1) Hetzelfde geldt, sinds de inwerkingtreding van artikel 75, § 2, 'Van de wet van
14 juli 1971 op de handelspraktijken, vocr de
in breuken voorzien de or artikel 489 van het
Strafwetboek.

hem ressorteert, zich beperken onderrichtingen te geven, en dientengevoige
de boswachter, « bij ontstentenis van
onderrichting (Weisung) >> vanwege de
gemeente Eynatten, geen recht had een
proces-verbaai op te maken wegens verboden verkeer te paard in het gemeentebos :
Overwegende dat noch de artikeien 9
of 16 van het Wetboek van strafvordering, noch artikei 121 van het Boswetboek, noch enige andere wettelijke bepaling \le opsporing of de vaststelling van
bosmisdrijven, gepleegd in een gemeentebos, afhankeiijk stellen van bijzondere
onderrichtingen vanwege de gemeente;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageieefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeeit eiser in de kosten.
4 september 1972. 2e kamer.
Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Cioson. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Depelchin, advocaat-generaaL.

2"

KAMER. -

4 september 1972.

BEDROG OMTRENT DE VERKOCHTE ZAAK. - ARTIKEL 498 VAN HET
STRAFWETBOEK.
STRAF.

-

TOE

TE

PASSEN

De overtredingen van artikel 4-98 var:~, het
Strajwetboek betretfende het bedrog inzake ver·koop worden vanaf de inwerkingtreding van de besluitwet van 14 mei
1946 houdende verscherping van de contr·ole der prijzen (art. 10), gestraft
overeenkomstig hoofdstuk III van de
besluitwet van 22 januari 1945 betreffende het beteugelen van inbreuken op
de reglementer·ing betretfende de bevoor·rading van het land (1).
Ingevolge artikel 3, § 1, van de wet van
30 juli 1971, tot wijziging van de besluitwet
van 22 januari 1945, heeft deze besluitwet
thans als titel : " Wet betl?effende de economische reglementering en de prijzen "·

I - __·...: ___ _

-7
(PUTANIER.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 januari I972 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 80, 84, 196, 197,
2I4, 498, 500 van het Strafwetboek, 9 en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest, hoewel het beslist
dat de tegen eiser bewezen verklaarde
inbreuken op de artikelen I96, 197, 498
en 500 van het Strafwetboek ingevolge
eenheid van opzet een collectief misdrijf
opleveren en zij derhalve met een enkele
straf, de zwaarste, strafbaar zijn, hem
veroordeelt tot een jaar gevangenisstraf
met uitstel en tot vijfduizend frank
geldboete,
terwijl de aldus uitgesproken geldboete hager is dan het maximum van de
geldboete die kon worden uitgesproken :
Overwegende dat het arrest eiser veroordeelt tot een enkele straf van een
jaar gevangenis en vijfduizend frank
geldboete wegens gecorrectionaliseerde
valsheid in geschriften, en gebruik van
valse geschriften, handel in vervalste
zaken en bedrog omtrent de aard of de
oorsprong van verkochte zaken ;
Overwegende dat de zwaarste van de
op deze wanbedrijven gestelde straffen
deze is waarmee het misdrijf van bedrog
omtrent de aard of de oorsprong van
verkochte zaken wordt gestraft ;
Dat immers, vanaf de inwerkingtreding
van de besluitwet van 14 mei 1946 houdende verscherping van de controle der
prijzen, dit misdrijf, dat in artikel 498
van het Strafwetboek wordt omschreven,
wordt gestraft overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken II en III van
de besluitwet van 22 januari I945 betreffende het beteugelen van inbreuken
op de reglementering betreffende de bevoorrading van het land, dit wil zeggen
met een maand tot vijf jaar gevangenisstraf en met IOO frank tot een miljoen
frank geldboete of met een van die straffen aileen;
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.
I

4 september I972. 2e kamer. Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Faures.

2e KAMER. -

4 september 1972.

AUTOMOBIELEN,
AUTOBUSSEN,
AUTOCARS EN TAXI'S. VERvoER VAN ZAKEN MET MOTORVOERTUIGEN TEGEN VERGOEDING. 0VERTREDING VAN ARTIKEL 35 VAN HET
KONINKLIJK BESLUIT VAN 9 SEPTEMBER 1967.- VERJARING VANDE STRAFVORDERING.

De verjaring van de strafvordering voortvloeiend uit een overtreding van artikel
35 van het koninklijk besluit van 9 september 1967 houdende algemeen reglement betretfende het vervoer van zalcen
met motorvoe1·tuigen tegen vergoeding,
genomen ter uitvoering van de wet van
1 augustus 1960, wordt geregeld bij de
artikelen 21 en volgende van de wet van
17 april1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van strafvordering.
(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT,
T. DEGIVE.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3I januar.i I972 in hoger bercep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Dinant;
Over het middel hieruit afgeleid dat
het vonnis verweerder veroordeelt wegens overtrading van artikel 35 van het
koninldijk besluit van 9 september 1967
houdende algemeen reglement betreffende het vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding, genomen
ter uitvoering van de wet van I augustus
I960 betreffende het vervoer van gelijke
aard, en van de artikelen 1 en I 0 van
genoemde wet ;
terwijl de feiten die dit misdrijf hobben opgeleverd, werden gepleegd op
18 juni 1969, dit is meer dan twee jaar
voor de uitspraak van het vonnis, en bij
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ontstentenis van een oorzaak tot schorsing de strafvordering op de datum van
genoemd vonnis was vervallen :
Overwegende dat, luidens artikel 10,

§ 1, van de wet van 1 augustus 1960, de
overtreding van genoemde wet en van
de besluiten tot uitvoering ervan, met
correctionele straffen wordt gestraft ;
Dat die misdrijven dus wanbedrijven
zijn en dat, bij ontstentenis van een
bepaling die afwijkt van de regel vastgesteld bij artikel1 van de wet van 30 mei
1961, tot wijziging van artikel 21 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het W etboek van
strafvordering, de aanvankelijke termijn van verjaring van de naar aanleiding van dergelijke misdrijven ingestelde strafvordering drie jaren bedraagt,
te rekenen van de dag waarop het 1nisdrijf is gepleegd, behalve wanneer het
misdrijf gecontraventionaliseerd werd;
Overwegende dat de tegen verweerder
bewezen verklaarde feiten op l 8 juni
1969 werden gepleegd en de uit dien
hoofde uitgesproken straf een correctionele straf is, zodat de strafvordering
op het ogenblik van de uitspraak van het
bestreden vonnis niet vervallen was
wegens verjaring;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorn<en werden nageleefd en
~lat de beslissing overeenkomstig de wet
IS;

01n die reclenen, verwerpt de· voorzicning ; laat de kosten ten laste van de
Staat.
4 september 1972. 2e lnm1er. _Voorzitte1·, do H. Perrichon, raaclsheer
wa:arnemencl voorzitter. - Verslaggever,
de H. Capelle. Gelijkhticlende conclusie, de H. Depolchin, aclvocaat-generaal.

2e KAMER. -

5 septe1nber 1972.

10 WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 14 MA.ART 1968,
(1) Cass., 22 december 1969 (.Arr. c(Zss., 1970,
blz. 386).
(2) Cass., 8 juni 1971 (.Arr. cass., 1971,

ARTIKEL 27-1. - VoORZIENBARE HINDERNIS. - HINDERNIS TEN GEVOLGE
VAN DE BRUUSKE STILSTAND VAN DE
VOORLIGGER. - BESLISSING DIE ALS
BEGINSEL STELT DAT EEN DERGELIJKE
HINDERNIS NOOIT ONVOORZIENBAAR IS.
0NWETTELIJKE BESLISSING.
2° CASSATIE. OMVANG. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OP DE
TEGEN HEM INGESTELDE STRAFVORDERING EN TEGEN DE EINDBESLISSINGEN
OP DE TEGEN HEM EN DOOR HEM INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN. - CASSATIE VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING.
GEVOLGEN TEN AANZIEN VAN DE
BESLISSINGEN OP DE TEGEN EN DOOR
DE BEKLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN.
3°

GERECHTSKOSTEN.
STRAFZAKEN.- CASSATIEGEDING.- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE.- BETEKENING VAN DE VOORZIENING AAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ. - KOSTEN VAN
DEZE BETEKENING TEN LASTE VAN DE
EISERS.

1o Onwettelijk is de

beslissing che als
beginsel stelt clat cle bnt~tske stilsta'nd
van de voorligge1· altijd moet worden
voo1·zien en nooit een niet V001'Zienban
hindm·nis is voo1· cle achterliggM' (l).
(VVegverkeersreglement van 14 maa.rt
1968, art. 27-1.)

2o De ve1·nietiging, op cle voo1·ziening vcw~

cle beklaagcle, van cle beslissing op .cle
st1·ajvo1'dering leidt tot de ve1·nietiging
van cle einclbesli.ssing op cle tegen hem
ingestelcle bu1·ge1'lijke 1'echtsvonle1·ing,
clie het gevolg is van cle em·ste, en van. cle
einclbeslissing op cle clam· hem ingestelcle
b~wge·rlijke !'echtsvonlering die op clezelfcle onwettelijlce 1·eclen is gegmncl,
tegen welke beslissingen hij zich 1'egelmatig in cassatie heejt voo1·zien (2). ·
3° W anneer in stmjzaken de belclaagcle
zijn voo1·ziening heeft cloen betekenen
aan cle bu1·gerlijke pa1·tij, moeten cle
kosten van deze betekening te zijnen
laste wo1·den gelctten, zelfs indien zijn
voo1·ziening wonlt aangenomen (3).
blz. 1007) ; men raadplege car,s., 15 februari
en 16 mei 1972 (ibid., 1972, blz. 556 en 864).
(3) Cass., 5 april 1971 (A1-r. cass., 1971,
blz. 740); men raadplege cass., 19 april 1971
(ibid., 1972, blz. 765).

(HUTSEBAUT, T. DE CREMER, NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP « PROVA ll· EN BEKE.)
ARREST.

, RET ,HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 februari 1972 in hoger
beroep door de Correctionele Rechtbank
te Oudenaarde gewezen;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de tegen eiser
ingestelde strafvordering :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 27 van het wegverkeersr-eglement en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis eiser veroordeelt tot een geldboete wegens inbrenk op artikel 27 van het wegverkeersreglement en deze beslissing steunt cp de
overwegingen (( dat ieder automobilist
steeds zijn snelheid en volgafstand moet
aftnpassen om zijn voertuig tot stilstand
te kunnen brengen voor een voorligger
die, zelfs op bruuske wijze, stopt, voornamelijk dan in een bebouwde kom " en
dat '' bovendien terzake uit niets blijkt
dat- de stilstand van het voertuig Beke
op zeer bruuske wijze zou gebeurd zijn »,
terwijl, eerste onderdeel, door als algemene rechtsregel aan te nemen dat een
automobilist altijd moet kunnen stilstaan
voor een tegenligger die zelfs op bruuske
wijze remt en stilstaat, het vonnis een
zogezegde rechtsregel heeft toegepast die
in strijd is met de bepalingen van artikel 27 van het wegverkeersreglement;
tweede ond~rdeel, door een onderscheid
te maken tussen een « bruuske " en een
« zeer bruuBke » stilstand van een voertuig, het vonnis het Hof in de onmogelijkheid stelt zijn controle uit te oefenen
over de wettelijkheid van zijn beslissing,
daar bezwaarlijk uit de motivering van
het vonnis kan opgemaakt worden
welk het verschil kan zijn tussen een
« bruuske " en een « zeer bruuske " stilstand, het criterium van de door artikel 27 opgelegde verplichting stil te
staan voor een tegenligger niet ligt in
een onderscheid tussen een « bruuske »
en een « zeer bruuske » stilstand van de
tegenligger, doch in de voorzienbaarheid
of onvoorzienbaarheid van de hindernis
die de stilstand van de voorligger uitmaakt, en deze onduidelijkheid van de
motivering met het gebrek aan de door
artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering gelijkstaat;
de1·de onde1·deel, eiser in zijn conclusie

staande gehouden had dat « de dwaze
handelwijze van verweerder De Cremer
zeker niet als voorzienbaar kon aangezien
worden en eiser in die omstandigheden
dan ook geen enkele fout heeft begaan »,
en het vonnis deze conclusie niet beantwoordt en dienvolgens niet wettelijk
gemotiveerd is ;
vierde onde1·deel, het tegenstrijdig is
enerzijds te be:;,lissen dat verweerder Beke
de foutieve handelwijze van verweerder
De Cremer niet kon voorzien en anderzijds te beslissen dat eiser de bruuske
rembeweging van het voertuig Beke, die
het onvermijdelijk gevolg was van deze
foutieve handelwijze - « hij heeft moeten
remmen » - kon voorzien,
terwijl deze tegenstrijdigheid in de
motivering met het gebrek aan de door
artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering gelijkstaat :
Overwegende dat het bestreden vminis,
om eiser te veroordelen wegens inbreuk
op artikel 27-1 van het wegverkeersreglement, steunt op de beschouwingen
« dat ieder automobilist steeds zijn snelheid en volgafstand moet aanpassen om
zijn voertuig tot stilstand te kunnen
brengen voor een voorligger die, zelfs op
bruuske wijze, stopt, voornameliik in een
bebouwde kom, en dat bovendien, ten
deze, uit niets blijkt dat de stilstand van
het voertuig van Beke op zeer bruuske
wijze zou gebeurd zijn »;
Overwegende dat door deze. beschouwing, implicerend dat een bruusk. tot
stilstand komen van een voorligger steeds
moet voorzien worden en dus nooit een
onvoorzienbare hindernis kan uitmaken
voor de be8tuurder die volgt, en door een
onderscheid te maken tussen het « bruusk"
en het « zeer bruusk " stoppen van de
vcorligger, zonder nate gaan of dit stoppen ten deze door de bestuurder die
volgde kon voorzien worden, het vonnis
een regel vooropstelt en een onderscheid
invoert, welke niet uit de bewoordingen
van artikel 27-1 van het wegverkeersreglement kunnen afgeleid worden;
Dat bet middel gegrond is;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de civielrechtelijke vordering tegen eiser ingesteld door
derde verweerder :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing over de strafvordering de
vernietiging 1nedebrengt van de beslissing
over de civielrechtelijke vordering welke
het gevolg ervan is ;
Overwegende dat eiser, beklaagde, niet
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verplicht was zijn voorziening aan derde
verweerder te betekenen ;

III. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de civielrechtelijke vordering door eiser ingesteld tegen
de eerste en tweede verweerders :
Overwegende dat, om te beslissen dat
er tussen het ten laste van eerste verweerder bewezen verklaarde misdrijf, om
als voetganger de rijbaan te zijn opgegaan
zonder er zich vooraf van vergewist te
hebben dat hij het kon doen zonder
gevaar en zonder het verkeer te hinderen,
en de door eiser geleden schade geen oorzakelijk verband bestaat, het vonnis
noodzakelijk steunt op de door het
gegrond verklaarde middel bekritiseerde
reden;
Overwegende dat de vernietiging, op de
voorziening van de beklaagde, van de
beslissing over de tegen hem ingestelde
strafvordering de vernietiging medebrengt van de definitieve beslissing over
de door hem ingestelde civielrechtelijke
vordering, welke op dezelfde onwettige
reden gegrond is en waartegen hij zich
regelmatig voorzien heeft ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet
over de tegen eiser ingestelde strafvordering, over de tegen hem door derde verweerder ingestelde civielrechtelijke vordering en over de door hem tegen de
eerste en tweede verweerders ingestelde
civielrechtelijke vordering, en in zoverre
het eiser in kosten veroordeelt; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt de
verweerders in de kosten, behoudens die
van de betekening van de voorziening
aan derde verweerder die ten laste van
eiser zullen blijven; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Dender:rri.onde, zitting houdende in hoger beroep.
5 september 1972. 2e kamer. Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Naulaerts. Gelijkluidende con-·
clusie, de H. Detournay, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Struye.

2e

KAMER. -

5 September 1972

l o BEVOEGDHEID

EN AANLEG.

BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN.
RAADKAMER DIE EEN VERDACHTE WEGENS EEN MISDAAD, MET AANNEMING
VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN,
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
VERWIJST.
MISDAAD
GEPLEEGD
BUITEN HET ARRONDISSEMENT. VERDACHTE DIE
GEEN VERBLIJFPLAATS
HEEFT IN HET ARRONDISSEMENT EN
DAAR NIET IS GEVONDEN. 0NBEVOEGDHEID VAN DE RAADKAMER VAN
DIT ARRONDISSEMENT.

2o REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. VONNISGERECHT
DAT VAN EEN MISDRIJF KENNIS NEEMT
DOOR EEN BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER. VoNNISGERECHT DAT ZICH
" RATIONE LOCI » ONBEVOEGD VERKLAART. MISDRIJF GEPLEEGD BUITEN HET ARRONDISSEMENT. BEKLAAGDE DIE ZIJN VERBLIJFPLAATS
NIET IN HET ARRONDISSEMENT HEEFT
EN DAAR NIET IS
GEVONDEN.
REGELING
VAN RECHTSGEBIED.
BESCHIKKING TENIET GEDAAN. VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR DE BEVOEGDE PROCUREUR DES KONINGS.

1 o De raadkamer van een rechtbank van
eerste aanleg is niet bevoegd om een misdaad te correctionaliseren, die buiten
haar arrondissement is gepleegd en toegescMeven wordt aan een beklaagde die
dam· geen verblijjplaats heeft en er niet
is gevonden (1). (Sv., art. 23, 29 en 63.)
2o W anneer het vonnisgerecht, dat van een

misdrijj kennis neemt do01· een beschikking van de raadkame1·, zich ratione
loci onbevoegd verlclaart en de raadkame1' zelf ratione loci onbevoegd was,
doet het Hoj, dat het rechtsgebied regelt,
de beschikking teniet en verwijst de zaak
naar de
bevoegde procureu1· des
Konings (2).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE GENT, IN ZAKE HSIEH HON
CHUN.)
ARREST.

HET HOF; -

Gelet op het verzoek

(1) en (2) Men raadplege cass., 10 december
1962 (Bull. en PAsrc., 1963, I, 447); 7 februari
1966 (ibid., 1966, I, 740); 20 december 1971
(Arr. cass., 1972, blz. 398).
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tot regeling van rechtsgebied, op 14 mei
1971 ingediend door de Procureur-generaal bij het Hof van beroep te Gent ;

5 september 197.2. .2e kamer. Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay, advocaat-generaal.

.. Overwegende dat, bij beschikking van
22 juni 1970, de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Gent, na
hem buiten vervolging te hebben gesteld
wat de andere telastleggingen betreft,
Hsieh Ron Chun of Dji Ing alias Shia
Kue Tsi Yen, geboren te Canton op
19 november 1928, laatst verbleven heb2e KAMER. - 5 september 1972.
bend te Sint-Joost-ten-Node, Rauen
Boviestraat, 14, op grand van verzach}0 GERECHTSKOSTEN. STRAFZAtende omstandigheden, naar de correcKEN. - STRAFVORDERING. - HOGER
tionele rechtbank verwezen heeft uit
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINIShoofde van met bedrieglijk opzet of met
TERIE AI.LEEN. BESLISSING IN
het oogmerk om te schaden van valse
HOGER BEROEP EVEN GUNSTIG ZONIET
stukken gebruik te hebben gemaakt, bij
GUNSTIGER VOOR DE BEKLAAGDE DAN
zijn binnenkomen in Belgie op .21 maart
DE BEROEPEN BESLISSING. - VEROOR1967 langs de Luxemburgse grens en.op
DELING VAN DE BEKLAAGDE I~ DE
30 maart 1967 langs de Duitse grens
KOSTEN VAN HET HOGER BEROEP. a.lsook
te
Sint-Joost-ten-Node
op
ONWETTELIJKHEID.
31 maart 1967;
Overwegende dat het Hof van beroep 2° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAFte Gent zich bij arrest van 30 maart 1971
ZAKEN, - VoNNIS VERNIETIGD WE GENS
onbevoegd heeft verklaard om van de
DE ONWETTELIJKHEID VAN DE VEROORzaak kennis te nemen op grand dat « de ·
DELING IN DE KOSTEN VAN HET HOGER
feiten ten laste gelegd van beklaagde
BEROEP TEGEN DE STRAFVORDERING.
werden gepleegd buiten het gerechtelijk
VERNIETIGING BEPERKT TOT DIT
arrondissement Gent, dat beklaagde er
BESOHIKKENDE GEDEELTE.
geen verblijfplaats heeft en dat hij er
niet is gevonden » ;
3o VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. - VONNIS VERNIETIGD
Overwegende dat de beschikking van
IN ZOVERRE HET DE BEKLAAGDE ONde raadkamer en het arrest van het hof
WETTELIJK HEEFT VEROORDEELD IN
van beroep in kracht van gewijsde zijn
DE KOSTEN VAN HET HOGER BEROEP
gegaan en dat uit hun tegenstrijdigheid
TEGEN DE STRAFVORDERING. - Koseen geschil van rechtsmacht ontstaat dat
TEN TEN LASTE VAN DE STAAT.- VERde gang van het gerecht belemmert ;
NIETIGING ZONDER VERWIJZING.
Overwegende dat uit de rechtspleging
schijnt te blijken dat de ten laste van
beklaagde gelegde feiten niet gepleegd I o W anneer, op het enkele hager beroep
van het openbaar ministerie, de rechter
werden in het gerechtelijk arrondissement
in hager be1·oep een voor de beklaagde
Gent, dat beklaagde er geen verblijfplaats
even gunstige zoniet gunstiger beslissing
had en er niet werd gevonden ;
uitspreekt dan die van de eerste rechter,
Dat de raadkamer van de Rechtbank
mogen de kosten van het hager beroep
van eerste aanleg te Gent derhalve onbeniet ten laste van de belclaagde worden
voegd was ratione loci om de beklaagde
gelegd (1). (Wet van 1 juni 1849,
naar het vonnisgerecht te verwijzen;
art. 3.)
Om die redenen, het rechtsgebied regelend, vernietigt de op .22 juni 1970 gewezen .2o W anneer een vonnis uitsluitend vernietigd wordt wegens de onwettelijlcheid
beschikking van de raadkamer van de
van de veroordeling in de kosten van het
Rechtbank van eerste aanleg te Gent
hager beroep tegen de strafvordering, is
behalve in zover zij beklaagde wegens
de vernietiging beperlct tot dit beschilcsommige telastleggingen buitep. vervollcende gedeelte (2).
ging heeft gesteld; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde be(1) Cass., 9 mei 1972 (.Arr. cass., 1972,
schikking ; verwijst de zaak naar de blz. 837).
Procureur des Konings bij de Rechtbank
(2) Men raadplege cass., 17 januari 1972
van eerste aanleg te Brussel.
(Arr. cass., 1972, blz. 481).

3° W annee1· een vonnis uitsluitend vernietigd wordt in zoverre het de. beklaagde
onwettelijk in de kosten van het hager
be1·oep tegen de st1·ajvorde1·ing heeft veroordeeld, te1·wijl zij ten laste van de
Staat moesten blijven, geschiedt de vernietiging zonder verwijzing (1 ).
(PROOUREUR DES KONINGS
TE DENDERMONDE, T. VAN GEERT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 7 februari 1972 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Dendermonde ;
Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 162 en 194 van het
W etboek van strafvordering en 3 van
de wet van 1 jtmi 1849 betreffende bet
tarief in strafzaken.

doordat op bet boger beroep van het
openbaar ministerie alleen de correctionele rechtbank verweerder veroordeelt
in de kosten van dit hoger beroep,
terwijl de politierechtbank enkel een
geldboete van 60 frank met opdecimes en
een vervangende gevangenisstraf van
achttien dagen had uitgesproken en het
bestreden vonnis de geldboete herleidt
tot 50 frank met opdeci1nes en een vervangende gevangenisstraf van vijftien
dagen, zodat het de door de eerste rechter
uitgesproken straf heeft verminderd :
Overwegende dat het bestreden vonnis
de straf, door de eerste rechter uitgesproken, vermindert ;
Overwegende dat, wanneer de rechter
in hoger beroep, uitsluitend op het hoger
beroep van het openbaar ministerie, een
beslissing uitspreekt die voor de beklaagde gunstiger is dan de beslissing van
de eerste rechter, de kosten van hoger
beroep van de strafvordering niet ten
laste van de beklaagde kunnen gelegd
worden;
Overwegende dat de kosten van hoger
beroep ten laste van de Staat moeten
blijven;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
(I) Cass., 8 februari 1971 (Arr. cass., 1971,

blz. 551).

12
Om die redenen, vernietigt het bestre.
den vonnis in zoverre het de kosten van
bet hoger beroep betreffende de strafvordering ten laste van verweerder legt ;
beveelt dat melding van dit arrest zal
gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissilig ; laat
de kosten ten laste van de Staat ; zegt
dat er geen aanleiding is tot verwijzing.
5 september 1972. 2e kamer. V om·zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Chatel. Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

5 september 1972.

1° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASBATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEJN:
- VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ TEGEN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING.
BURGERLIJltE
PARTIJ NIET VEROORDEELD IN KOSTEN
VAN DEZE REOHTSVORDERING.- NIET
ONTVANKELIJKE VOORZIENiiNG.

2o VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN OASSATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN.
- VoORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE
TEGEN DE BESLISSING OP DE REOHTS·
VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE EN
TEGEN DE VOOR DEZE BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ.- NIET,
ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

ao

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
EENSTEMMIGHEID. WIJZIGING
DOOR DE OORREOTIONELE REORTBANK
VAN EEN VRIJSPREKEND VONNIS VAN
DE POLITIEREOHTBANK. - EENSTElVIMIGHEID VEREIST.

40 BEWIJS. STRAFZAKEN. - ARTIKEL 154 VAN HET VVETBOEK VA.N
STRAFVORDERING. - N lET BEPERKENDE BEPALING.

5° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. GEREOHTEN DIE IN
LAATSTE A,ANLEG UITSPRAAK DOEN.
GEGEVENS BEKOMEN TIJDENS HET
ONDERZOEK. GEEN VERPLIOHTING
DEZE IN HET PROOES-VERBAAL VAN DE
TEREOHTZITTING TE VERMELDEN.

-
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1° De burgerlijke partij die niet in kosten

van de strajvordering is veroordeeld, is
niet ontvankelijk om zich in cassatie te
voorzien tegen de besli8sing op deze
rechtsvordering ( L). (Sv., art. 216.)
2° Een beklaagde is niet bevoegd om zich

in cassatie te voorzien tegen de beslissing
op de rechtsvordering van het openbaar
ministerie tegen een medebeklaagde en de
voo1· deze bu1·gerrechtelijk aansprakelijke
partij (2). (Sv., art . .216.)
3° Om een doo1· de politie1·echtbanlc vrijge-

sproken beklaagde te ve1'001'delen, moet
de correctionele rechtbanlc in hager beroep uitspmalc doen met eenparige
stemmen van haa1· leden (3). (Sv.,
art. 2llbis.)
4° A1·tikel 154 van het TVetboek van stmjvordel·ing geeft slechts een aanwijzing (4)

en verhindert niet dat de jeitenrechte1·,
wannee1· de wet geen bijzonder bewijsmiddel voo1·schrijjt, zijn overtuiging
grondt op alle 1·egelmatig bekomen gegevens van de zaak die de pm·tijen hebben
hmnen tegensP'reken (5).
5° Geen enlcele wetsbepaling verplicht een

Overwegende dat de eisers, burgerlijke
partijen, in geen kosten van de strafvordering werden veroordeeld en dan ook
niet bevoegd zijn om cassatieberoep in te
stollen;
·
B. Op de voorziening van eiser, beklaagde:
l. In zoverre zij gericht is tegen de
beslissing op de vordering van het openbaar ministerie tegen verweerster Berekmarrs, beklaagde, en tegen verweerder
Winters, als voor haar civielrechtelijk
aansprakelijke :

Overwegende dat eiser als beklaagde
niet bevoegd is om eon cassatieberoep in
te stollen tegen de beslissing op de vprdering van hot openbaar ministerie tegen
een medebeklaagde en de voor haar
civielrechtelijk aansprakelijke partij ;
2. In zoverre zij gericht is tegen de
beslissing op de strafvordering tegen eiser
ingesteld :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel .2llbis van· het
vVetboek van strafvordering,

dom·dat het bestreden vonnis, rechtstrafgerecht, dat in laatste aanleg uitspmalc doet, de gegevens die tijdens het doende in hoger beroep, eiser veroordeelt
onde~·zoek van de zaak werde11 bekomen · tot eon geldboete en vervangende gevanin het pmces-verbaal van de terechtzitting genisstraf,
te vermelden (6).
terwijl hij door de politierechtbank
werd vrijgesproken en uit het bestreden
vonnis niet blijkt dat de veroordeling
(VOS
EN
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
met eenparigheid van stemmen is uit« INTERPOLIS N.C.B. ll, T. BERCKMANS EN
gesproken :
WINTERS.)
'
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 februari 1972 in hoger beroep
door de Correctionele Rechtbank te Hasselt gewezen ;
I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de vorderingen
ingesteld door het open baar ministerie :

A. Op de voorziening van de eisers,
burgerlijke partijen :
(1) Cass., 24 april 1972 CArr. cass., 1972,
blz. 793).
(2) Cass., 24 april en 5 juni 1972 (A1·r. cass.,
1972, blz. 793 en 937).
(3) Cass., 29 mei 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 917).
·
(4) Cass., 8 december 1936 (Bull. en PAsrc.,
1936, I, 444); 1 februari 1938 (ibid., 1938,
I, 32); 8 april 1941 (ibid., 1941, I, 139);
18 september 1950, redenen (ibid., 1951,

Overwegende dat het vonnis niet va~t
stelt dat de veroordeling met eenparigheid van stemmen is uitgesproken ;
Dat het middel gegrond is ;
II. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de civielrechtelijke vorderingen van de eisers :
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 154 van het Wethoek van strafvordering,
doordat het bestreden voimis steunt op
de overweging dat « uit de in graad van
I, 3); 22 maart 1954, twee arresten, redenen
(ibid., 1954, I, 645 en '646).
.
(5) De arresten waarvan sprake in noot 4;
men raadpleg<:o cass., 13 september 1965 (Bull.
en PAsrc., 1966, I, 59); 6 september 1971
(Arr. cass., 1972, blz. 13).
(6) Men raadplege cass., 18 december 1967
(Arr. cass., 1968, blz. 555); 20 juli 1971
(ibid., 1971, blz. 1126).

bf)roep verder doorgevoerde informatie is
gebleken dat de pijltjes die op de door
de· verbalisanten opgestelde schets voorkomen, niet .het yermoedelijk trace weergeven van de beide betrokken weggebruikers "'

terwijl deze vaststelling niet blijkt uit
het aanvankelijk proces-verbaal van de
rijkswacht, noch uit het zittingsblad van
de politierechtbank, noch uit het aanvullend proces-verbaal van de rijkswacht,
1~och uit het zittingsblad van de correctionele rechtbank, zodat deze rechtbank
zich heeft Iaten leiden door bewijsmiddelen die krachtens artikel 154 van het
Wetboek van strafvordering uitgesloten
zijn :
Overwegende dat het bedoelde artikel 154 slechts aanwijzingen geeft en de
rechter niet verhindert, wanneer, zoals
ten deze, geen bijzondere bewijslevering
is bepaald, zijn overtuiging te gronden op
al de gegevens die de partijen hebben
kunnen betwisten ;
. Overwegende dat het bestreden vonnis
de grond aanduidt voor haar in het middel aangevochten overweging, met name
dat de beklaagde Berckmans, thans verweerster, « is aangezet op een verdere
afstand en namelijk van op een afstand
van circa 45 meter "; dat naar luid van
het 'bestreden vonnis dit gegeven werd
verschaft door " de in graad van beroep
verder doorgevoerde informatie " en geen
wetsbepalmg de rechter in hoger beroep
verplicht gegevens die dan worden bekomen, te vermelden in het proces-verbaal
van de terechtzitting ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
· Over het derde middel, . . .
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis voor zover het uitspraak doet
over de strafvordering tegen eiser V os
Jacobus ingesteld en over de desbetreffende kosten ; verwerpt de voorziening
voor het overige ; beveelt dat van dit
arrest melding zal .worden gemaakt op
de, kant , van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; laat de helft van de kosten
van de voorziening ten laste van de
Staat en veroordeelt de eisers in de andere
helft ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te Tongeren, zitting houdende in hoger beroep.
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5 september 1972. 2e kamer. Voo1·zitter, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Bas (van de balie te Hassalt).

2e

KAMER. -

5 september 1972.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VEROORDELENDE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING.- GEEN VERMELDING VAN
DE WETTELIJKE BEPALINGEN WAARIN
DE BESTANDDELEN VAN HET MISDRlJF
WORDEN OPGEGEVEN. NIET MET
REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

Niet naar recht met redenen omkleed is de
veroordelende beslissing op de strajvordering, die de wettelijke bepalingen niet
vermeldt waarin de bestanddelen wo1·den
opgegeven van het misdrijj, dat ten laste
van de beklaagde bewezen wordt verlclaard (1). (Grondwet, art. 97.)
{VAN LONDERSELE.)
ARREST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 9 februari 1972 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat het cassatieberoep
beperkt is tot de veroordeling van eiser
wegens eenvoudige bankbreuk ;
Over het middel ambtshalve ingeroepen en afgeleid uit de schending van
artikel 97 van de Grondwet :
·

Overwegende dat het arrest, dat eiser
op gTond van eenvoudige bankbreuk tot
een straf en in de kosten van de strafvordering verocirdeelt, artikel 489 van het
Strafwetboek aanhaalt, zonder evenwel,
al was het slechts door verwijzing naar
het beroepen vonnis, gewag te maken van
de artikelen 573 en 574 van het Wetboek
van koophandel zijnde de wetsbepalingen
die de constitutieve bestanddelen van dit
misdrijf definieren ; dat het arrest aldus
niet wettelijk met redenen is omkleed ;
(1) Cass., 4 Jovember 1968 (.Arr. cass., 1969,
biz. 256) ; men raadpiege cass., 19 mei 1970
(ibid., 1970, biz. 886) en 17 rnei 1971 (ibid.,
1971, biz. 928).

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het . eiser wegens
eenvoudige bankbrJ')uk veroordeelt en
over de kosten van de strafvordering uitspraak doet ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Gent.
5 september 1972. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Detournay, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

5 september 1972.

1° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS·
SATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.BESLISSING WAARBIJ DE STRAFVORDE·
RING VERJAARD WORDT VERKLAARD.
- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE
EN VAN DE BURGERLIJK AANSPRAKE·
LIJKE PARTIJ.- NIET ONTVANKELIJKE
VOORZIENINGEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BtrRGERLIJKE RECHTSVORDERING. VEROORDELING. - VERWEER VAN DE
BEKLAAGDE EN VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ ONBE·
ANTWOORD GEBLEVEN. NIET MET
REDENEN OMKLEDE BESLISSING.
1° Niet ontvankelijk, bij gemis van belang,
zijn de voorzieningen van de beklaagde
en van de burgerrechtelijk aansprakelijke
partij tegen een beslissing waarbij de
strajvo1·dering verjaard wordt verklaard (1).
2° Niet met redenen omkleed is de beslissing
die de belclaagde en de burge1-rechtelijk
aansprakelijlce partij op de burgerlijke
rechtsvorde1·ing veroordeelt, zonder een
door hen regelmatig bij conclusie voorgedragen ve1·weer te beantwoorden (2).
(Grondwet, art. 97.)
(1) Cass., 23 mei 1972 (Arr. cass., 1972,
biz. 883).

(2) Cass., 12 oktober 1971 (Arr. cass., 1972,
biz. 166).

15(DE SAEGER EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« BELGIAN OUTDOOR ADVERTISING »,
T. GEMEENTE BERCHEM.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 januari 1972 in hoger beroep.
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen ;
I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de vorderingen
van het openbaar ministerie :
Overwegende dat het vonnis de strafvordering verjaard verklaart door verjaririg en de kosten van de vorderingen ten
laste laat van de Staat ;
Dat de voorzieningen, bij gemis van
belang, niet ontvankelijk · zijn ;

II. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het bestreden vonnis de eis van
de burgerlijke partij de gemeente Berchem inwilligt en aldus · aanneemt dat
eerste eiser een inbreuk heeft gepleegd
op de artikelen 11, 12, 13, 59, 121 en 124
van het reglement van 9 september 1949
van de gemeente Berchem,
terwijl de eisers in hun conclusie de
geldigheid hadden aangevochten van het
voorschrift, een voorafgaande geschreven
toelating van het college van burgemeester en schepenen te bekomen om op
en/of langsheen de openbare weg tegen
de gevel reklameborden aan te brengen,
en hadden voorgehouden dat dit voorschrift eensdeels de bevoegdheid van de
gemeenteoverheden overschrijdt, zoals
deze bevoegdheid beperkt is ingevolge
artikel 10 van de wet van 15 april 1964
dat de decreten van 14 en 22 december
1789 en 16-24 augustus 1790 afschaft en
artikel44 van de wet van 29 maart 1962,
zoals gewijzigd door de wet van 22 december 1970, en anderdeels strijdig is
met. artikel 7 van het decreet van 2 en
7 maart 1791 op de vrijheid van de handel
en de nijverheid,
en terwijl de rechtbank geen van deze
middelen beantwoordt :
Overwegende dat het vonnis nalaat
het in het middel aangehaald verweer te
beantwoorden ;

-
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Dat het middel gegrond· is ;
Om die redenep_, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet
over de vordering ingesteld door de burgerlijke partij, de gemeente Berchem;
verwerpt de voorzieningen voor het
ovetige; beveelt dat van dit arrest melding zal gemaakt worden Op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt de eisers in een derde van de
kosten en verweorster in het overige ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Mechelen,
zitting houdende in hoger beroep.
5 september 1972. 2e kamer.
Voonitter:, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Janssens. - Gelijkluidende conchtsie, de H. Detournay, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. Michielsens (van de balie
te, Antwerpen).

3•
lP

KAMER. -

6 september 1972.

RECHTERLIJKE

ORGANISATIE.

·~· SAMENSTELLING VAN DE ZETEL. .BURGERLIJKE ZAKEN. ~ WERKRECH-

1TERSRAAD .VAN . BEROEP, SENTEN'l'IE WAARBIJ EEN ONDERZOEKSMAAT,REGEL W<;JRDT BEVOLEN. LATERE
SENTENTIE DIE UITSPRAAK DOET OVER
DE GEGRONDHEID VAN RET HOGER
BEROEP.- SENTENTIES DIE NIET DOOR
DEZELFD;E RECHTERS MOETEN 'WORDEN
GEWEZEN. VOORWAARDE.

2°

RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL. BURGERLIJKE ZAKEN. - VERPLICHTING
VOOR DE RECHTERS DIE DE BESLISSING
NEMEN, DE TERECHTZITTING WAAROP
DE PARTIJEN HUN CONCLUSIES HEBBEN
GENOMEN, TE HEBBEN BIJGEWOOND.
UITZONDERING.

3°

4°

VONNISSEN EN ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN.- CONCLUSIE.WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING VAN
RET RECHTSCOLLEGE. HERNEMING
VAN DE CONCLUSIE. BEGRIP.
REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. WERKRECHTERSRAAD VAN
BEROEP DIE DE MOTIEVEN VAN EEN
VROEGERE SENTENTIE HERHAALT. -

REGELMATIG MET REDENEN Ol\'!KLEDE
BESLISSING.

5°

CASSATIEMIDDELEN.- BuRGERLIJKE ZAKEN. lVIIDDEL BETREFFENDE DE NIETIGHEID VAN DE DOOR
TUIGEN AFGELEGDE EED. NIETIGHEID GEDEKT DOOR EEN VONNIS OF
ARREST OP TEGENSPRAAK. NIET
ONTVANKELIJK MIDDEL.
.

l}E-

6°

WETTEN EN BESLUITEN.
TOEPASSING DER WET IN DE TIJD.
WETTEN INZAKE RECHTSPLEGING.
NIEUWE WET VAN TOEPASSING OP DE
OP RET OGENBLIK VAN DE INWERKINGTREDING HANGENDE RECHTSGEDINGEN.

7°

CASSATIEMIDDELEN. BuRGERLIJKE ZAKE N . - MIDDEL DAT VREEMD
1
IS AAN DE BfESCHIKKING VAN DE BESLISSING WAARTEGEN RET GERICHT IS. NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

8°

HUUR VAN WERK. ARBEIDSOVEREENKOMST.- EENZIJDIGE WIJZIGING IN ESSENTIELE BESTANDDELEN
VAN DE OVEREENKOMST.
0NRECJiiTMATIGE BEEINDIGING.

9°

HUUR VAN WERK. ARBEIDSOVEREENKOMST.- EENZIJDIGE WIJZIGING IN ESSENTIELE BESTANDDELEN
VAN DE OVEREENKOMST. 0NRECaTMATIGE BEEINDIGING. VoORWAARDE.

10°

CASSATIE.- 0MVANG.- BURGERLIJKE ZAKEN. VERNIETIGING VAN
EEN BESLISSING. LEIDT TOT DE VERNIETIGING VAN DE BESLISSING DIE
ENKEL RET GEVOLG IS VAN DE EERSTE.

I 0 De sententie waa1·bij de werk1·echte1·s-

1'aad van be1·oep een onderzoelcsmaat1'egel beveelt, en de latere sententie waarbij de mad ttitspraalc doet over de gegmndheid van het hager beroep, moeten
niet door dezelfde rechte1·s wm·den gewezen, wannee1· het onderzoelc van de zaak
volledig werd gedaan vom· de 1·echte1·s
die de lacttstgenoemde sententie hebben
uitgesprolcen (1). (G. W., art. 779.)

2° De 1'echte1·s die de. beslissing nemen
moeten de terechtzitting waa1·op de pa1·(1) Raadpl. cass., 10 september 1964
(Bull. en .PASIO., 1965, I, 27) en 10 november 1967 (A1-r. cass., 1968, biz. 370) ; verg.
cass., 22 maart 1965 (Bull. en PASIC., 1965,
I, 772).en 6 november 1967 (Arr. c.ass.; 1968,
biz. 321).

-
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ttJen conclusies hebben genomen bijgewoond hebben, tenzij de partijen er·van
ajstand zouden hebben gedaan of ze voor
. ·.hen opnieuw zouden hebben genomen (1).
3° W annee1· de pa1·tijen, nadat zij ter·
terechtzitting conclusies hebben genomen,
V001' de anders samengestelde werlcrechter·sraad van beroep een gesch1·ift van
. conclusie neerleggen, met he1·neming van
de middelen en argumenten evenals van
het beschiklcend gedeelte van hun vroeget·e conclusies, nemen zij deze opnieuw
voor de raad, zelfs indien zij dit niet
uitd1·ulclcelijlc ve1·lclaren (2).

eenkomst te wijzigen, zoncle1· tevens vast
te stellen dat de voorgenomen wijziging
effectief we1·d doorgevoe1·d.
·
10° De vernietiging van een beslissing leidt
tot de vernietiging van een beslissing
die enlcel het gevolg is van de vemietigde
beslissin g (8).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP <<A. DE CEUNYNCK EN 0° "• T. VAN HAESENDONCK.)

AERIEST.

4° Regelmatig met redenen omlcleed is de
sententie van de werlc1·echtersraad van
"beroep, die de motieven van een m·oegere
in dezelfde zaalc door hem gewezen sen:tentie herhaalt (3).

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententies, respectievelijk op 13 mei 1968
en op 23 maart 1970 gewezen door de
Werkrechtersraad van beroep .te Antwerpen, kamer voor bedienden ;

5° Het middel volgens heiwellc uit de vermeldingen van de beslissing niet lean
worden opgemaalct of de getuigen de
door de wet voorgeschreven eed werlcelijlc hebben afgelegd, is niet ontvanlcelijlc, wanneer de eventuele nietigheid
van de eed overeenlcomstig artilcel 864,
lid 1, van het Gerechtelijk W etboelc
. gedelct is door een vonnis of arrest op
tegenspraak (4).

Overwegende dat verweerder, die als
handelsvertegenwoordiger in dienst van
eiseres was, op 11 mei 1964 door een gerechtsdeurwaarder aan eiseres een akte
deed betekenen waarbij hij ter kennis
bracht dat hij met ingang van die dan
de arbeidsovereenkomst tussen partijeg
als verbroken beschouwde door de fout
van eiseres en derhalve ten laste van
deze laatste, en dit op grand van de redenen:

6o Een nieuwe wet inzalce rechtspleging is
van toepassing op de rechtsgedingen die
op het ogenblik van de inwerlcingtreding
.hangende zijn (5). (G. W., art. 3.)
(Impliciete oplossing.)

7o Niet ontvanlcelijlc is het middel dat
vreemd is aan de beschilclcing van de
beslissing waartegen het gericht is (6).

so De pa1·tij die essentiele bestandclelen van
de m·beidsovereenlcomst eenzijdig wijzigt,
beeindigt deze onrechtmatig (7).
go De rechter lean de onTechtmatige beeincliging van de arbeidsove1·eenlcomst niet
afleiden uit de loutere vaststelling dat
een pa1·tij de bedoeling te lcennen geeft
een essentieel bestanddeel .van de ovet·(1) en (2) Zie de noot onderaan vorige bladzijde.
(3) Raadpl. cass., 30 november 1967 (A1·r.
cass., 1968, blz. 465) met noot; 21 augustus 1958 (Bull. en PASIC., 1958, I, 1253).
· (4) Cass., 25 juni 1971 (Arr. cass., 1971,
biz. 1081) met noot 1.
(5) Men vergelijke cass:, 21 januari 1972
(Arr. cass., 1972, biz. 498) en de noot 1.
(6) Cass., 26 mei 1966 (Bull. en PASIC., 1966,
I; 1216).

1° dat eiseres buiten weten en achter
de rug van verweerder em, een nieuwe
handelsvertegenwoordiger had aangeworven die zij had gelast met de verkoop van
dezelfde produkten in de aan verweerder
exclusief toebehorende sector en die zich
trouwens op aanwijzing van eiseres bij
de clienteel van verweerder a ls dezes
medewerker voorstelde,
2° dat ondanks alle aanmaningen en
verzoeken aan eiseres, deze tot 11 mei
1964 in gebreke was gebleven de achterstallige commissies van verweerder voor
de maanden februari en maart 1964 te
voldoen,

3o dat eiseres in gebreke was de afrekening van de a an verweerder toekomende commissies voor de maand april 1964
op te maken, hoewel zij daartoe de nodige gegevens bezat;
(7) Cass., 27 januari 1971 (An·. cass., 1971,
biz. 514).
(8) Cass., 23 januari 1969 (Arr. cass., 1969,
blz. 498), 25 november 1971 en 15 ma.art 1972
(ibid., 1972, blz. 308 en 665); raadpl. ems.,
29 april 1971 (ibid., 1971, biz. 839). ·
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andere en verdere rechten « wat betreft
schadevergoeding wegens onwettige verbreking van de arbeidsovereenkomst,
bijkomende schadevergoeding, vakantiegeld en vergoeding wegens wettelijke
feestdagen ";
Overwegende dat I o eiseres op I9 juni
I964 verweerder dagvaardde om te horen
zeggen dat deze Iaatste de overeenkomst tnssen partijen ongerechtigd had
verbroken en hem te doen veroordelen
tot betaling van 68.I35 frank, zijnde
een bedrag gelijk aan anderhalve maand
loon; 2° verweerder op 2 jnli I964 eiseres
dagvaardde om te horen zeggen dat de
overeenkomst tnssen partijen ten Iaste
van eiseres verbroken was op grond van
de door haar begane tekortkomingen,
haar op II mei I964 ter kennis gebracht,
en om eiseres te doen veroordelen om,
benevens bepaalde bedragen wegens vervailen vergoedingen voor jaarlijkse vakantie, betaalde feestdagen en commissies, aan verweerder te betalen een bedrag van 730.529 frank, zijnde het loon
van IO maanden, wegens verbreking van
de arbeidsovereenkomst, en een nitwinningsvergoeding op grond van de
artikelen I5 en I7 van de wet van 30 juli
I963;
Overwegende dat de beide rechtsvorderingen samengevoegd werden behandeld door de eerste rechter en door de
beide bestreden sententies ;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 7, 3I, lid 5,
77, lid 2, ll7, I20, 122, 123 van de wet
van 9 juli 1926 op de werkrechtersraden
zoals laatst gewijzigd door de wet van
24 december I966, 7 van de wet van
20 april I810 op de inrichting van de
rechterlijke orde en het bestunr van het
gerecht, 779 van het Gerechtelijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
doordat de sententie van 23 maart I970
werd gewezen door de bediendenkamer
van de werkrechtersraad van beroep
waarin zetelden de heren E. D 'Haileweyn,
voorzitter, G. Wuyt& en A. Vleeschouwer,
rechters, die eveneens zetelden op de
terechtzittingen van 27 jannari, 24 febrnari en 22 september I969,
terwijl, eerste onderdeel, de sententie
van I3 mei I968 werd gewezen door
dezelfde bediendenkamer, waarin zetelden de heren E. D'Halleweyn, voorzitter, G. Wnyts en 0. Pauwels, rechters,

en derhalve niet dezelfde rechters aan
aile terechtzittingen waarop de zaak behandeld werd, deelgenomen hebben
(schending van de artikelen 7, 31, lid 5,
ll7, 120, 122, I23 van de wet van 9 jnli
I926, 7 van de wet van 20 april 1810 en
779 van het Gerechtelijk Wetboek),

tweede onderdeel, de bestreden sententie van 23 maart I970 gebruik maakt van
de motieven van de sententie van I3 mei
I968 en de eerste derhalve niet wettelijk
gemotiveerd is (schending van de artikelen 77, lid 2, van de wet van 9 juli 1926
en 97 van de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
O~erwegende dat het niet betwist
wordt dat de werkrechtersraad van
beroep nit dezelfde rechters was samengesteld op de terechtzittingen van 27 januari en 24 februari 1969, waarop
de getuigen werden gehoord, op die van
22 september I969, waarop de partijen
conclusies hebben neergeiegd, en op die
van 23 maart 1970, waarop de bestreden
sententie werd uitgesproken ;
Overwegende dat uit de regelmatig aan
het Hof overgelegde procednrestukken
blijkt dat de partijen in hem op de terechtzitting van 22 september I969 genamen conclusies, de middelen, de argumenten en het beschikkend gedeelte van
hem- v66r de terechtzitting van I3 mei
I968 neergelegde conclusies hebben hernomen, rekening houdend met het intussen gehonden getnigenverhoor ;
Overwegende dat, nu het onderzoek
van de zaak voiledig werd gedaan voor
de rechters die nitspraak over de gegrondheid van het hager beroep deden, de sententie waarbij een onderzoeksmaatregel
werd bevolen, niet door dezelfde rechters
1noest worden gewezen ;
Dat het onderdeel naar recht faalt;

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de sententie van
23 maart I970 het ganse motief van de
sententie van I3 mei I968 woordelijk
overneemt ; dat niets zich er tegen verzet dat een Iatere sententie de motieven
van een vroegere sententie herhaalt ;
Dat dit onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het vijfde middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen I en 2 van
het besluit van 4 november I8I4 van de
Soevereine Prins betreffende de eedaflegging voor de rechtbanken, 67, 7I en
I23 van de wet van 9 juli 1926 op de
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doordat de bestreden sententie van
23 maart 1970 vaststelt dat op de terechtzitting van 27 januari 1969 Londoz Jozef,
Spiessens Emiel, Becart Gustaaf en Tombeur Marcus als getuigen gehoord werden,
en op de terechtzitting van 24 februari
1969 Aghte Jean, Hayois Henri en Henderickx Eugeen als getuigen gehoord
werden onder de loutere vermelding dat
deze getuigen « de ter zake voorgeschreven eed » aflegden,
terwijl de loutere vermelding dat deze
getuigen de voorgesQhreven eed afgelegd hebben, niet vaststelt dat deze getuigen werkelijk de door de wet voorgeschreven eed hebben afgelegd en derhalve
het vereiste toezicht op de eedformule
niet mogelijk is en niet kan vastgesteld
worden in welke bewoordingen de getuigende eed afgelegd hebbenengeen procesverbaal van hun verhoor werd opgesteld, zodat de sententie de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft :
Overwegende dat de sententie van
23 maart 1970 vaststelt dat de gehoorde
getuigen de ter zake voorgeschreven eed
hebben afgelegd;
Overwegende dat eiseres de nietigheid
van de door de getuigen afgelegde eed
niet voor de werkrechtersraad van beroep heeft voorgedragen, en namelijk
niet heeft beweerd dat die eed een andere
zou geweest zijn dan die door de wet voorgeschreven; dat in die omstandigheden,
krachtens de bepalingen van artikel 864
van het Gerechtelijk Wetboek, een eventuele nietigheid zou gedekt zijn door de
op tegenspraak gevelde sententie ;
, Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Over het zesde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 71, 123 van
de wet van 9 juli 1926 op de werkrechtersraden, zoals laatst gewijzigd door de wet
van 24 december 1966, en 97 van de
Grondwet,
doordat de sententie van 23 maa.rt
1970, vaststellend dat op de terechtzitting van 27 januari 1969 Londoz
J ozef, Spiessens Emiel, Becart Gustaaf en Tombeur Marcus als getuigen
gehoord werden, en op de terechtzitting
van 24 februari 1969 Aghte Jean, Hayois
Henri en Henderickx Eugeen als getuigen gehoord werden, een gerechtelijke
deskundige aanstelt om de commissielonen van Van Haesendonck te berekenen
zonder de gevolgen te vermelden van

deze verhoren ten aanzien van het feit
« dat de commissielonen voor de door de
heer Marc Tombeur met bedoelde klanten afgesloten zaken aan de heer E. J.
Van Haesendonck werden onthouden "
waarover door de sententie van 13 mei
1968 het getuigenverhoor eveneens toegelaten was, en derhalve eveneens onvoldoende gemotiveerd is, zodat de sententie de in het middel aangewezen bepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat het in het middel
bedoelde getuigenverhoor werd toegelaten om na. te gaan door welke partij
de arbeidsovereenkomst werd beeindigd ;
dat de sententie daarentegen een deskundige aanstelt om het bedrag van het
vakantiegeld en van het loon voor betaalde feestdagen vast te stellen ;
Dat de aangehaalde grief derhalve
vreemd is aan de door het middel aangevochten beslissing;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 14, 15,
20, 35, lid 3, van de wetten betreffende
het bediendencontract, gecoordineerd op
20 juli 1955, 1, 15 van de wet van 30 juli
1963 tot installing van het statuut der
handelsvertegenwoordigers, 1184, 1319,
1320, 1322 van hetBurgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat de sententie van 23 maart 1970
eiseres veroordeelt om aan verweerder
454.230 fr. als opzeggingsvergoeding en
181.692 fr. als uitwinningsvergoeding
te betalen om de reden dat « door partijen noch beweerd, noch bewezen wordt
dat de tussen hen gesloten overeenkomst,
hetzij bij onderling akkoord, hetzij door
een geval van overmacht een einde zou
genomen hebben; dat zij niet betwisten
dat de overeenkomst eenzijdig beeindigd werd ; dat de betwisting enkel
betrekking heeft op de vraag welke van
beide partijen het eerst aan zijn wil om
te beeindigen uiting gaf; dat als verbreking van de overeenkomst kan beschouwd,
worden elke daad of verzuim, waardoor
een van de partijen eenzijdig zijn wil
te kennen geeft een of meer essentiele
voorwaarden van de overeenkomst niet
langer meer te eerbiedigen ; dat uit de
voorgel;>rachte bescheiden blijkt dat de
naamloze vennootschap A. De Ceunynck
en 0° op 2 december 1963 aan de heer
Van Haesendonck een dienstnota richtte
waarin zij laatstgenoemde mededeelde
dat zij er zich toe genoodzaakt zag met
ingang van I januari 1964 zijn commissieloon van 13 procent op 10 procent terug
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vennootschap ingevolge de door de tegenpartij aangevoerde bezwaren, aan deze
laatste mededeelde ertoe bereid te zijn
het commissieloon van 13 procent enkel
te handhaven tot een basisbedrag van
5.750.000 frank en het boven dit bedrag
te herleiden tot 10 procent; dat zij, na
nieuwe betwistingen van de tegenpartij,
op 23 december 1963 aan deze laatste
mededeelde clat zij het inzicht had vanaf
1 januari 1964 een commissieloon van
11,5 procent en vanaf 1 januari 1965 een
commissieloon van 10 procent toe te
passen; dat de heer Van Haesenclonck bij
schrijven van 30 december 1963 aan de
tegenpartij medecleelde clat hij de door
deze laatste getroffen maatregel als arbitrair en eenzijdig beschouwde, doch nietterpin bereicl was na 31 december 1963
een herleiding van zijn commissieloon
tot een 1.miform percentage van 11,5 procent te aanvaarden, mits dit percentage
achteraf niet meer zou gewijzigd worden
en 1nits geen deelneming van zijnentwege in ristorno 's en andere voordelen
welke voor sommige klanten waren toegepast, zou geeist worden; clat indien
de tegenpar~ij clit voorstel niet zou aanvaarden, hij aanspraak bleef maken op
het oorspronkelijk bedongen percentage
van 13 procent; dat, na nieuwe onderhanclelingen ter zake, de heer Van
Haesendonck bij zijn schrijven van 2 februari 1964 mededeelde de door de
tegenpartij voorgebrachte wijziging niet
tEi kunnen aanvaarden en het sedert meer
dan 5 jear verworven commissieloon van
13 procent verder op te eisen; dat hij dit
stanclpunt bevestigde in zijn brief van
15 februari 1964; dat nit de hierbovenaangehaalde briefwisseling blijkt dat de
naamloze vennootschap De Ceunynck en
C 0 aan de tegenpartij haar voornemen te
kennen gaf een essentieel beding van de
overeenkomst (de loonvoorwaarden) eenzijdig te wijzigen; dat anderzijds uit de
hierbovenvermelcle getuigenverhoren is
gebleken dat de naamloze vennootschap
A. De Ceunynck en C 0 in april 1964 de
heer M. Tombeur ermede belastte de
klanten van de heer J. Van Haesendonck
te bezoeken; dat de getuigen Londoz J.,
Spiessens E., en Becart G. verklaarden
dat de heer M. Tombeur zich bij hen aanmeldde als helper van de heer Van Haesendonck en informeerde of getuigen
geen monturen nodig hadden ; dat deze
verklaringen doer de overige getuigen
niet tegengesproken werden ; dat de heer
Tombeur getuigde dat hij tussen 20 april
eli 11 mei 1964 belast was met de vertegenwoordiging van de firma over het

gehele land en dat hij orders ontving
voor de Vienna-line produkten waarvan
hij documentatie bijhad ; dat de heer
Aghte J. verklaarde dat de heer Tombeur
in mei 1964 bij hem kwam, doch dat hij
zich niet meer herinnerde welke goedere11
hij te koop aanbood; dat de heer Henderickx E. getuigde dat hij aan de heer
Tombeur een besteiling voor Vienna-liny
deed ; dat aileen laatstgenoemde verklaarde dat de hee.r Tombeur aileen
reclmnemateriaal bijhad; dat de overige
getuigen verklaarden hetzii dat de heer
Tombeur geen publiciteitsmateriaal bij:
had (Aghte J.), hetzij dat de aflevering
van het reclmnemateriaal al clan niet het
hoofddoel van het bezoek van de heer
Tombeur was (Spiessens E., Tombeur
Hayois H.), hetzij dat zij zich niet meer
herinnerden dat de heer Tombeu.r 1\IL publiciteitsmateriaal afleverde (Londoz J;
en Becart G.); dat uit verklaringen van
de getuigen Spiessens E. en Becart G.
welke door de heer Tombeur zelf bevestigd werden, blijkt dat het bezoek van
laatstgenoemde als de normale activi,
teit van een handelsvertegenwoordiger
werd aangevoeld; clat de naamloze vennootschap A. De Ceunynck en C 0 zelf
toegeeft dat naar aanleiding van zijn
bezoeken 6 besteilingen aan de he.er
Tombeur worden overge1naakt; dat ui£
de meerderheid van de afgelegde getuigenverklaringen is gebleken dat het
bezoek van de heer Tombeur M. niet de
loutere aflevering van publiciteitsmate-'
riaal tot voorwerp had maar minstens in
bijkomende, zoniet in hoofdorde als een
bezoek van actieve handelsvertegenwoordiging bedoeld was ; dat, zelfs in de mate
waarin de commissielonen voor de opgenomen besteilingen aan de heer Van
Haesendonck voorbehouden bleven, de
dubbelzinnigheid waarin de bezoeken
werden afgelegd, van aard was om op
kortere of langere termijn het prestige
en de belangen van de heer Van Haeseu-.
donck aan te tasten; dat in elk geval
vaststaat dat de heer Tombeur M. belast
werd met een opdracht welke ingevclge
de tussen partijen gesloten overeenkomst
aan de heer Van Haesendonck voorbehouden was ; dat uit het geheel van de
hierboven aangehaalde beschouwingen
blijkt . dat de naamloze vennootschap
A. De Ceunynck en Co, door haar voornemen te kennen te geven eenzijdig de
loonvoorwaarden van de heer Van Haesendonck te wijzigen, alsmede door feitelijke omstandigheden te scheppeil waardoor de normale uitoefening van de
activiteit van laatstgenoemde gewijzigd
werd, eenzijdig uiting gaf aan haar wil

M.;
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Vf!>U het deurwaardersexploot van 11 mei
1964 voorafgingen; dat zij de verbreking
van de arbeidsovereenkomst inhielden;
dat de naamloze vennootschap A. De
Ceuninck en C 0 zich niet met inachtneming van de wettelijke pleegvormen ter
zake beriep op een dringende reden in
hoofde van de tegenpartij om de overeenkomst onmiddellijk te beeindigen ;
dat zij derhalve aan de heer Van Haesendonck een opzeggingsvergoeding verschuldigd is overeenstemmende met het
loon over de opzeggingsperiode welke had
dienen te worden nageleefd; dat deze opzeggingsperiode, gelet op de leeftijd van
betrokkene (41 jaar), zijn zeer aanzienlijk
jaarloon (volgens de eigen verldaringen
van de naamloze vennoctschap A. De
Ceunynck en C 0 545.076 fr. te verhogen
met het vakantiegeld), zijn dienstjaren
(ongeveer 5 jaar) en de gespecialiseerde
aard van zijn activiteit, billijkerwijze op
10 maanden client te worden vastgesteld;
dat de verschuldigde opzeggingsvergoeding 545.076 fr. X 10/12 = 454'.230 fr.
beloopt; dat de naamloze vennootschap
A. De Ceunynck en C 0 niet betwist dat
de tegenpartij klienteel te haren voordeel aanbracht ; dat zij daarenboven ten
onrechte betoogt dat uit de beeindiging
van de overeenkomst geen nadeel voor
de heer Van Haesendonck zou voortgesprqten zijn, omdat deze laatste zijn
vroeger clienteel bij een concurrent zou
blijven bezoeken zijn; dat inderdaad is
gebleken dat zulks eerst einde 1964
plaatshad; dat aldus vaststaat dat de
verbreking schadelijke gevolgen voor
betrokkene meebracht; dat hij derhalve
terecht aanspraak maakt op een uitwinning~>vergoeding ten
bedrage van
545.076 frank x 4/12 = 181.692 frank ,,

terwijl, eerBte onderdeel, het feit dat een
partij eenzijdig haar wil te kennen
geeft een essentiele voorwaarde van de
overeenkomst niet ]anger te eerbiedigen,
geen verbreking van de overeenkomst is
maar integendeel een tekortkoming kan
zijn die de andere partij gebeurlijk recht
kan geven de uitvoering van de overeenkomst of haar ontbinding met schadevergoeding te vorderen, en in aile geval
het feit dat eiseres aan verweerder bij
dienstnota van 2 december 1963 en bij
brief van 23 december 1963 haar inzicht
te kennen gaf van 1 januari 1964 en van
1 januari 1965 een ander commissiepercentage toe te passen, geen daad van
beeindiging in haren hoofde is, temeer

daar verweerder bleef werken tot 11 mei
1964 en zelf aan het contract een einde
maakte door deurwaardersexploot van
ll mei 1964 zonder dit inzicht van eiseres om het percentage van de commissielonen te wijzigen, in te roepen (scherrding van de artikelen 14, 15, 20, 35, lid 3,
van de geco6rdineerde wetten van 20 juli
1955, 1, 15, van de wet van 30 juli 1963,
1319, 1320, 1322 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek),

tweede onderdeel, het feit dat de bezoeken van Tombeur als actieve handelsvertegenwoordiging bedoeld waren, dat
de dubbelzinnigheid van aard was om op
kortere of langere termijn het prestige
van verweerder aan te tasten en dat
Tombeur belast werd met een opdracht
welke ingevolge de tussen partijen gesloten overeenkomst aan verweerder
voorbehouden was, geen verbreking van
de overeenkomst door eiseres is, 1naar
een tekortkoming kan zijn die gebeurlijk aan verweerder recht kan geven de
uitvoering van de overeenkomst of de
ontbinding van de overeenkomst met
schadevergoeding te vorderen (schending
van de artikelen 14, 15, 20, 35, lid 3, van
de gecoordineerde wetten, 1, 15 van de
wet van 30 juli 1963 en 1184 van het
Burgerlijk Wetboek),
derde onderdeel, verweerder, bij akte
van gerechtsdeurwaarder Vandenhende
van 11 mei 1964, zelf de arbeidsovereenkomst tussen partijen als verbroken heeft
beschouwd door de fout van en derhalve
lastens eiseres, inroepende dat eiseres ee~
andere handelsvertegenwoordiger voor
dezelfde produkten in zijn sektor tewerl~-.
stelde, dat achterstallige commissies van
de maanden februari en maart 1964 nog
niet betaald waren en de afrekening van
de commissielonen van de maand april
1964 nog niet opgesteld was en daardoor
verweerder zijn rechten uitgeput heeft
(schending van de artikelen 1184 van
het Burgerlijk Wetboek, 14, 15, 20, 35,
lid 3, van de gecoordineerde wetten, 1,
en 15 van de wet van 30 juli 1963);
vie1·de onderdeel, de bestreden sententie beslist dat Tombeur belast werd met
een opdraeht welke ingevolge de tussen
partijen gesloten overeenkomst aan verweerder voorbehouden was, zonder te
antwoorden op de regelmatig door eiseres genomen conclusie, waar.in deze staande hield dat « client aangestipt dat noch
uit een geschreven overeenkomst, noch
uit enig ander door Van Haesendonck
voorgelegd document of argument blijkt
dat hij het recht bezat om voor concluant

een bepaald clienteel of een bepaalde
sector exclusief te bezoeken of een bepaald produkt .exclusief aan te bieden,
met u!tsluiting van elke andere handelsvertegenwoordiger in dienst van coneluant ; dat dus de beweerde verkopen
en bezoeken door de heer Tombeur nooit
enige inbreuk vanwege concluant op de
contractuele verbintenissen tussen partijen kunnen vormen en evenmin in
hoofde van concluant een eenzijdige verbreking van de overeenkomst kunnen
vormen » (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat de partij die essentiele bestanddelen van de arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigt, deze onrechtmatig beeindigt;
Overwegende dat de werkrechtersraad van beroep zijn beslissing dat eiseres eenzijdig een einde aan de arbeidsovereenkomst heeft gemaakt, steunt op
de vaststellingen dat eiseres I 0 haar
bedoeling heeft te kennen gegeven de
loonvoorwaarden van verweerder eenzijdig te wijzigen, en 2o feitelijke omstandigheden heeft geschapen, waardoor
de normale uitoefening van de activiteit
van verweerder werd gewijzigd;
Overwegende dat, wat de eerste vaststalling betreft, tot een eenzijdige wijziging van een arbeidsovereenkomst niet
kan worden besloten op grond van de
loutere vaststelling dat een partij de
bedoeling te kennen geeft een essentieel
bestanddeel van de overeenkomst te
wijzigen zonder tevens vast te stellen dat
de voorgenomen wijziging effectief werd
doorgevoerd ;
Overwegende dat de raad de tweede
vaststelling hieruit afleidt dat eiseres een
harer bedienden opdrachten heeft gegeven, waardoor deze in de plaats van verweerder als handelsvertegenwoordiger is
opgetreden ;
Overwegende dat eiseres in conclusie
liet gelden dat "noch nit een geschreven
overeenkomst, noch uit enig ander door
Van Haesendonck voorgelegd document
of argument blijkt dat hij het recht bezat
om voor concluant een bepaalde clienteel of een bepaalde sector exclusief te
bezoeken of een bepaald produkt exclusief aan te bieden, met uitsluiting van
elke andere handelsvertegenwoordiger in
dienst van concluant , ;
Overwegende dat de sententie zich
er toe beperkt desbetreffend te verklaren
« dat in elk geval vaststaat dat de heer
Tombeur belast werd met een opdracht
welke ingevolge de tussen partijen geslo-

22 --'-ten overeenkomst aan de heer Van Haesendonck voorbehouden was " ;
Dat de sententie aldus in gebreke
blijft te preciseren nit welk stuk of uit
welke elementen het bestaan van deze
door eiseres uitdrukkelijk betwiste overeenkomst zou blijken ;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat, nu het vierde middel gegrond is, het tweede middel, dat
tegen dezelfde beschikkingen van de sententie van 23 maart 1970 is gericht, niet
meer dient te worden onderzocht ;
W at de omvang van de vernietiging
betreft :
Overwegende dat de werkrechtersraad
van beroep de vordering van eiseres om
verweerder tot het betalen van een opzeggingsvergoeding te veroordelen, afwijst om de reden dat niet verweerder
maar eiseres zelf de arbeidsovereenkomst
heeft beeindigd ;
Dat de vernietiging van de beslissing
dat eiseres een einde aan de overeen-komst heeft gemaakt, leidt tot de vernietiging van de beslissing, waarbij haar
genoemde vordering wordt afgewezen ;
Om deze redenen, vernietigt de bestreden sententie van 23 maart 1970, doch enkel in zoverre eiseres wordt veroordeeld
tot het betalen van een opzeggingsvergoeding van 454.230 frank en een uitwinningsvergoeding van 181.692 frank
en in zoverre haar vordering tot betaling
van een opzeggingsvergoeding door verweerder wordt afgewezen ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; houdt de kosten
aan; zegt dat erover door de feitenrechter zal worden beslist ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Gent.
6 september 1972. 3e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Versee. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. Houtekier en Philips.
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BURGERLIJ-

-23KE ZAKEN, -MID DEL VAN DE IN HOGER
BEROEP TUSSENGEKOMEN PARTIJ DAT
DE RECHTER IN HOGER BEROEP VER·
WIJT HET VONNIS VAN DE EERSTE RECH·
TER WEGENS DJENS ONBEVOEGDHEID
NIET TE HEBBEN VERNIETIGD. HoGER BEROEP GERICHT TEGEN ALLE
BESCHIKKINGEN VAN HET VONNIS.
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

Zander belang en derhalve niet ontvanlcelijlc is het middel van de in hager beroep
tussengelcomen partij dat de rechter in
hager beroep verwijt het vonnis van de
eerste rechter wegens diens onbevoegdheid niet te hebben vernietigd, wanneer
de rechter in hager beroep, ingevolge de
devolutieve lcracht 'l!an het hager beroep
dat appellant tegen alle beschilclcingen
van het vonnis heeft ingesteld, over het
ganse geschil ttitspraalc moet doen (I).

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE GENT IN ZAKE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
« ANCIENS. ETABLIS·
· SEMENTS J. DE BRUYCKER & A. DU·
TRY», IN VEREFFENING, T. SCHAMP.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 oktober I971 gewezen door
het Arbeidshof te Gent, afdeling Gent ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 3 van het .Gerechtelijk Wetboek, II, vervat in artikel 2
van de wet van IO oktober 1967 houdende
het Gerechtelijk W etboek, en I, vervat
in artikel 4 van deze wet,

doo1·dat het bestreden arrest ten onrechte beslist dat de Werkrechtersraad
te Gent na 1 november 1970, datum waar•
op voormelde bepalingen in werking
traden, in werking mocht blijven voor
bedoelde zaak en op 5 januari 1971 rechtsgeldig uitspraak deed met een college
dat anders samengesteld was dan het
college waarvoor de debatten aan de
gang waren op 1 november 1970,
terwijl 1o artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de wetten op
de rechterlijke organisatie, de bevoegd(1) Cass., 26 april 1972 (Arr. cass., 1972,
biz. 811) ; raadpl. het arrest van dezeifde
datum (ibid., biz. 812).

heid en de rechtspleging van toepassing
zijn op de hangende · rechtsgedingen,
zonder dat die worden onttrokken aan
de instantie van het gerecht waarvoor
zij op geldige wijze aanhangig zijn, en
behoudens de uitzonderingen bij de wet
bepaald, 2° artikel 11, vervat in artikel 2
van de wet van 10 oktober 1967, aile
wetsbepalingen betreffende de instelling,
de oprichting, de werking en de bevoegdheden van de werkrechtersraden opheft ;
3° artikel 1, vervat in artikel 4 van de
wet van 10 oktober 1967, als overgangsbepaling de uitzondering inhoudt dat
de opgeheven gerechten in werking blijven voor de zaken waarvoor de debatten
aan de gang zijn of die in beraad zijn,
tenzij het college niet kan samengesteld
blijven, wat beduidt dat als de samenstelling van het rechtsprekend college
gewijzigd moet worden, de uitzonderingsbepaling geen toepassing vindt :
Overwegende dat het arbeidshof, na
te hebben geoordeeld dat de Werkrechtersraad te Gent na 1 november 1970
bevoegd was om de zaak verder te behandelen en te berechten, over de grond
van de zaak uitspraak heeft gedaan ;
Overwegende dat, ingevolge de devolutieve kracht van het hoger beroep,
het arbeidshof, rechter in hoger beroep
van de beslissingen van de arbeidsrechtbank, met toepassing van artikel 1068
van het Gerechtelijk Wetboek ertoe
gehouden was over de zaak zelf uitspraak
te doen, zelfs indien niet meer de werkrechtersraad maar de arbeidsrechtbank
bevoegd was om in eerste aanleg uitspraak te doen, zoals eiser het voorhoudt ;
Dat, nu de appellante tegen aile beschikkingen van de sententie van de
werkrechtersraad hoger beroep heeft ingesteld en het arbeidshof derhalve over
het ganse geschil uitspraak moest doen,
het middel niet tot cassatie kan leiden,
ook indien het gegrond zou zijn ;
Dat het niet ontvankelijk is wegens het
ontbreken van belang ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat.
6 september 1972. 3e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Versee.- Gelijlcluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
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1° RECHTBANKEN. -

BURGERLIJKE
'ZAKEN.- RECHTER DIE GEEN GESCHIL
KAN OPWERPEN WAARVAN DE CONCLUSIES VAN DE PARTIJEN HET BESTAAN
UITSLUITEN. - BEGRIP.

2° MANDELIGHEID. -

BEDING IN. ZAKE VOORBEHOUD VAN MEDE:iiJIGENDOM. - BEDING INGELA,ST IN EEN AANNEMINGSCONTRAOT VOOR HET BOUWEN
·,VAN EEN ONROEREND GOED. -BEDING
TEN GUNSTE VAN DE AANNEMER, DIE
GEEN EIGENAAR IS VAN EEN VAN DE
AANGRENZENDE ERVEN. UITLEGGING EN GEVOLG.

eigendom ingeval de nabuur aanbouwt (3) tegen de scheidingsmuur tussen beide erven (4).
3° Het jeit dat de schuldenaar enkel op' de
hoogte is van de ove1·dracht van. een
schuldv01·dering, die hem niet is betekend, volstaat niet om ze tegen hem aan
te vom·en MJ, hem in staat te stellen zijn
schuld niet te betalen aan de schuldeiser
jegens wie ze werd aangegaan (5) ..
(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « ETUDES ET CONSTRUCTIONS JEAN DRAPS "• T. HERMENT
EN LITISCONSORTEN.)
ARREST (vet·taling).

3° KOOP. -

OvERDRACHT VAN .EEN
SCHULDVORDERING. - GEEN BETEKE.NING,- SOHULDENAAR OP DE HOOGTE
VAN DE OVERDRACHT. GEVOLGEN.

1° De 1·echte1' werpt geen geschil op waarvan de conclusies van de partijen het
bestaan uitsluiten, maar hij gaat enkel
na, zoals hij hiertoe Vet'Plicht is, of een
exceptie tegen een rechtsvo1·dering naa1·
1·echt geg1·ond is, wanneer hij deze exceptie ve1·werpt om een ande1·e gmnd dan die
welke de pm·tijen aanvoeren (1).

2° W annee1· in een aannemingscontract
voo1· het bo·uwen van een on1·oerend goed
voo1· 1·ekening van een client, de aannemer die geen eigenaa1· is van een van
de aang1·enzende e1·ven zich " de eigendom" van de gemeenheid voorbehoudt
van de muren die kunnen gebruikt
wo1·den voo1· aang1·enzende gebouwen,
kan dit becling door de jeitem·echte1· derwijze wo1·den uitgelegd dat het geen
ande1· gevolg heejt dan de afstand aan
deze aannemer van de toekomstige schuldvonlering (2) van de p1·ijs van de mede(1) Men raadplege cass., 18 juni 1970 (An·.
cass., 1970, blz. 981).
(2) Over de geldigheid van de afstand van
een toekomstige schuldvordering zie men
cass., 9 april 1959 en de conclusie van de
beer Procureur-generaal Hayoit de Termicourt (Bull. en PASIC., 1959, I, 793), en de
noot Heenen, Rev. crit. jttr. belge, 1961,
blz. 32.
(3) Cass., 16 november 1961 (Bull. en ,
PAsrc., 1962, I, 332) : slechts tussen naburen
kan gemeenheid bestaan.
(4) Men raadplege RENARD en HANSENNE,
« Examen de jurisprudence : Les biens (1966
a 1969) ,, Rev. crit. jttr. belge, 1971, nr. 33,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 april 1971 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen ll07, ll34
van het B.urgerlijk Wetboek, 1317, 1319,
1320, 1~22 van hetzelfde wetboek betreffende de bewijskracht van de akten
(ten deze, de door de partijen voor de
rechtbank genomen conclusies), en 97
van de Grondwet,
doordat, kennisnemende, door het hoger beroep van eiseres, van de verdering die de verweerders tegen haar
hadden ingesteld tot betaling van de
vergoeding van de waarde van de gemeenheid van de muur waarvan zij
medeeigenaars zijn, en ten aanzien
1° van de conclusie van eiseres waarin
werd aangevoerd dat de verweerclers
niet bevoegd waren om van haar cleze
vergoecling te vorcleren, mnclat in de
basisakte van hun panel een heeling voorkomt volgens hetwelk " de opdrachtgevers van het werk de gmnene eigendom verkrijgen op kosten van de aannemer die eigenaar blijft van de gemene
biz. i49 en vlg.; contm : DE PAGE, Traite
ezem. de droit civil, d. v, nr. 1191.
(5) Cass., 29 maart 1962 (Bull. en PAsrc.,
1962, I, 837). Over de voorwaarden waaronder
een overdracht van schuidvordering aan de
schuld.enaar kan worden tegengesteld, zie men
cass., 12 oktober 1967 (A1·r. cass., 1968,
biz. 218) en 18 januari 1968 (ibid., 1968,
biz. 680) ; men raadplege SIMONT en DE
GAVRE, « Examen de jurisprudence : Les
contrats sociaux (1965 a 1968), » Rev. crit.
ju1·. belge, 1969, nr. 41, blz. 572.

-25muren en bovengevels die door de aangrenzende bouwwerken kunnen wm·den
gebruikt » ; 2° van de conclusie van de
verweerders die, uitgaande van het beginsel dat een mandeligheidsrecht slechts
kan bestaan ten aanzien van de eigenaar
van een van de be ide aan elkaar grenzende erven, betoogden dat het litigieuze
heeling aldus moet worden uitgelegd dat :
a) «de gemeenheid, die een zakelijk
recht is, noodzakelijk geregeld moet
worden tussen de naburen, eigenaars
van de panden waarvan de scheidingsmuur deel uitmaakt " ; b) de tweede
bouwer dus de gemene eigendom moet
afkopen van de eigenaar «van de scheidingsmuur, doch deze laatste » (deze
eigenaar) « ,aan een derde zijn schuldvordering kan overdragen die bestaat
in de prijs welke voor deze verkrijging
betaald is " en deden gelden « dat deze
overdracht van schuldvordering, dientengevolge, slechts kan worden tegengeworpen en door de schuldenaar kan
worden aangevoerd indien ze hem werd
betekend, wat ten deze niet het geval is "•
en aldus erkenden dat het door eiseres
aangevoerde heeling zijn uitwerking niet
kan worden ontnomen, de rechtbank
het hoger beroep ontvankelijk doch
niet gegrond verklaart en, met bevestiging van de beslissing van de
eerf'jte rechter, de vordering in beginsel gegrond verklaart, eiseres veroordeelt pm aan de verweerders provisioneel het bedrag van 50.000 frank te betalen plus de gerechtelijke interesten, en
een .cleskundigenonclerzoek beveelt tot
vaststelling van de waarde van de litigieuze gemene Inuur op de datu1n van de
dagvaarcling, en, ter verwerping van het
ver:weennidclel door eiseres hieruit afgeleid dat de verweerders niet bevoegd
waren om van haar betaling van de vergoeding inzake gemeenschappelijke eigendom te vorderen, de rechtbank, in het
bestreden vonnis, na uitdrukkelijk te
hebben erkend « dat de gedaagden in
hoger beroep (than.s verweerders) willen
doen aannemen clat een dergelijk heeling,
waarin de gemeenheid wordt voorbehouden, een juriclische ongerijmdheid is
en uitgelegd moet worden als een overclracht van schuldvorclering die vreemd
is aan eiseres in hoger beroep (thans
eiseres) >>, hierop steunt dat clit beding, benevens de moeilijkheid om het
te begrijpen die ze echter kon trachten te verhelpen door toepassing van
de klassieke manieren inzake uitlegging van de overeenkomsten, op zichzelf zoclanige tegenstrijdigheclen vertoont

dat in feite moet worden beschouwd
dat het geen enkel gevolg kan hebben;
dat aldus de aannemer, dat wil zeggen
hij dus die eigenaar zou blijven van de
gemene muren en bovengevels die door
de aangrenzende bouwwerken konden
worden gebruikt, de prijs moest betalen
van de verkrijging door derden (opdrachtgevers van het aangrenzend werk) van
zijn eigendom, clat wil zeggen van die
gemene muren en bovengevels, wat ondenkbaar is en strijdig met alle logika "•
te1·wijl, nu de partijen het eens waren
om aan te nemen dat het door eiseres aangevoercle heeling voor de rechthebbende
ervan gevolg heeft gehad en zij enkel de
aard van de rechten betwistten die het
aan deze laatste had toegekend, de rechtbank niet kon beslissen dat dit heeling
wegens zijn zogenaamde tegenstrijdigheclen, claarentegen, geen gevolg kon
heb ben, zoncler juist claarmee een geschil op te werpen waarvan het akkoord
van de partijen, clat niet strijdig was met
de openbare orcle, het bestaan uitsloot
en, clerhalve, tegelijk het gerechtelijk
contract en de bewijskracht van de voor
de rechtbank genomen conclusies te miskennen :
Overwegencle dat, door te beslissen
clat wegens de tegenstrijcligheden waarop
ze wijst het door eiseres aangevoercle
heeling n'loet worden beschouwd alsof
het geen gevolg kan hebben, de rechtbank
enkel de gronclslag van de tegen de
rechtsvordering van de verweerders opgeworpen exceptie heeft beoorcleeld ;
Dat ze, door de afwijzing van die exceptie anders te motiveren dan de ver:
·weerclers zulks voorstelclen, geen geschil
heeft opgeworpen waarvan bet akkoord
van de partijen, clat niet strijclig is met
de openbare orde, het bestaan zou hebben
uitgesloten ;
Dat het miclclel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweecle miclclel, afgeleid uit
de schencling van de artikelen 537, 543,
· 544, 577bis, inzonclerheicl §§ l, 4 en ll,
661, 1134, 1165 van het Burgerlijk Wethoek, 1317, 1319, 1320, 1322 van hetzelfde wetboek betreffencle de bewijskracht van de akten, ten cleze het door
eiseres aangevoerde heeling, 1960 van
hetzelfde wetboek en 97 van de Grandwet,
doo1·dat, om de vordering in te willigen
die de verweerders tegen eiseres hadden
ingestelcl tot betaling van de vergoecling
wegens overname van de medeeigendom

-26van de door haar gebruikte muur, niettegenstaande haar verweer dat zij niet
de bouwer van hun panel waren overeengekomen dat. hij « eigenaar zou blijven
van de gemene muren en bovengevels
die door de aangrenzende bouwwerken
konden worden gebruikt "• het bestreden
vonnis, buiten de door het eer~te middel
bekritiseerde overwegingen, hierop steunt
<< dat de eerste rechter terecht heeft overwogen dat het beding inzake voorbehoud
van medeeigendom moet worden beschouwd als een louter vorderingsrecht
voor degene in wiens voordeel zodanig
beding werd gemaakt ; dat dit vorderingsrecht voor eiseres in hoger beroep res
inter alios acta blijft "•
terwijl, eerste onde1·deel, daar het door
eiseres aangevoerde beding bepaalt dat
de rechthebbende ervan eigenaar zou
blijven van de gemene muren en bovengevels die door de aangrenzende bouwwerken konden worden gebruikt en het
aldus uitdrukkelijk een zakelijk karakter
verleent aan de rechten die het hem toekende, het vonnis de bewijskracht van
de bewoordingen van dit beding miskent
door te beslissen dat het een vorderingsrecht deed ontstaan (schending van de
artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel
als nodig, van de andere in het middel
aangeduide bepalingen, behalve de artikelen 1165 en 1690 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, het beginsel van de
relativiteit van de overeenkomsten enkel
betrekking heeft op de inwendige gevolgen ervan, doch vreemd is aan het bestaan zelf van de overeenkomsten dat
zich voor derden doet gelden, zodat aan
eiseres het recht niet kon worden ontzegd zich op het door haar aangevoerd
beding te beroepen, vermits zij hieruit
enkel afleidde dat de verweerders niet
haar schuldeisers zijn en, derhalve, nit
het bestaan van genoemde overeenkomst
slechts de gevolgtrekkingen maakte
(schending van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek);
de~·de onde~·deel, zelfs in het geval dat
het litigieuze beding de rechthebbende
ervan slechts een vorderingsrecht had
doen verkrijgen en, derhalve, beschouwd
diende te worden als een overdracht aan
deze laatste van de schuldvordering
waarvan de. verweerders betaling vorderden, deze overdracht, verre van niet
tegen eiseres te lnumen worden aangevoerd, integendeel voor haar gold, niettegenstaande het niet-vervullen van de
in artikel 1960 van het Bmgerlijk Wet-

boek voorgeschreven formaliteiten, daar
eiseres het bestaan van die overdracht
erkende (schending van de artikelen 1165
en 1690 van het Burgerlijk Wetboek)
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechtbank, door
de bekritiseerde grand, aangeeft dat het
beding, niettegenstaande de bewoordingen waarin het is opgesteld, geen
ander gevolg kan hebben dan de overdracht door de verweerders aan de bouwer van het panel van hun toekomstige
schuldvordering van de gemeenschappelijke eigendom ingeval de nabuur aanbouwt tegen de scheidingsmum· tussen
de beide erven ;
Dat de I'echtbank aldus de bewijskracht van de akten niet heeft miskend
en aan het door eiseres aangevoerde
beding het enige gevolg heeft toegekend
dat het wettelijk kon hebben, daar de
gemeenschappelijke eigendom slechts kan
toebehoren aan de eigenaars van aan
elkaar grenzende erven ;
W at het tweede en het derde onderdee} samen betreft :
Overwegende dat, daar het bestaan
van een overeenkomst tegen derden kan
worden aangevoerd, deze laatsten weliswaar, in principe, ertoe gehouden zijn de
gevolgen ervan tussen de contracterende
partijen te erkennen en ze kunnen aanvoeren om zich tegen een aanspraak van
een van die partijen te verdedigen ;
Doch overwegende dat krachtens artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek de
overnemer van een schuldvordering ten
opzichte van derden eerst het bezit verkrijgt onder de bij deze wett.elijke bepaling gestelde voorwaarden ; dat aldus het
feit dat de schuldenaar enkel op de hoogte was van de afstand niet volstaat om
ze tegen hem te kunnen aanvoeren en
om hem in staat te stellen te weigeren
zijn schuld te betalen aan de schuldeiser
jegens wie ze werd aangegaan;
Overwegende dat het middel niet aanvoert en dat uit geen enkele vaststelling
van het vonnis volgt dat de overdracht
van de schuldvordering door de verweerders aan een derde aan eiseres,
schuldenares van de schuldvordering,
werd betekend, of dat deze overdracht
v66r het instellen van de rechtsvordering
van de verweerders tegen eiseres door
haar erkend of aangenomen werd ;
Dat geen enkel onderdeel van het middel kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

27-7 september 1972. 1 e kamer. Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VerslaggeveT,
Baron Richard. - Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaa.l. PlciteTs, de HH. Faures en Fally.
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BEWIJS. BuRGERLIJKE ZAKEN
RECHTSVORDERING GEGROND OP EEN
OVERTREDING VAN DE STRAF - B E WIJSLAST RUST OP DE ElSER VERWEERDER BETWIST DAT HIJ SCHULD
HEEFT AAN DEZE OVERTREDING OF
VOERT EEN RECHTVAARDIGINGSGROND
AAN. BEWERING DIE EEN GELOOF_WAA,RDIG GEGEVEN BEVAT. BEWIJS
VAN DE ONJUISTHEID RUST OP DE ElSER.

Indien een Techtsvordering gegronil is op
een oveTtreding van de strafwet, moet
de eiseT bewijzen dat de veTweerder
schuld heeft aan deze overtTeding of dat
de door de verweerdeT aangevoerde rechtvaariligingsgrond niet bestaat, in zover
ileze beweTing een geloofwaardig gegeven
bevat (1). (B.W., art. 1315.)
(NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
« GROEP
JOSI, CENTRALE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 1909 », T. BALLOIS EN CORNETTE.)
ARREST

(veTtaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 juni 1971 door, het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1315, 1382 van het
Burgerlijk Wetboek, 1 van het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
dooTdat het bestreden arrest, ter verwerping van de stelling van eiseres die
in haar conclusie had aangevoerd d!J-t
het ongeval was veroorzaakt of, althans,
was kunnen veroorzaakt zijn door een
onpasselijkheid of door de natuurlijke
dood van haar verzekerde die v66r het
(1) Cass., 11 december 1969 (A1·r. cass.,
1970, blz. 359) en de in noot 1 vermelde
arresten; men vergelijke cass., 18 februari
1971 (ibid., 1971, blz. 590).

ongeval en, dientengevolge, v66r de hem
toegeschreven fout had plaatsgehad,
en na erop gewezen te hebben dat het
niet mogelijk was te beslissen of het infarct waardoor de verzekerde van eiseres
werd getroffen « aan het ongeval is
voorafgegaan dan wei erop is gevolgd »,
en aldus aanneemt dat het mogelijk was
dat dit infarct aan het ongeval is voorafgegaan, beslist dat, « daar omtrent het
tijdstip van het infarct de grootste twijfel bleef bestaan », moest wor~en aangenomen, « bij ontstentenis van elk element waaruit de door appellante aangevoerde rechtvaardigingsgrond kon blijken », dat het litigieuze ongeval te wijten was aan de schuld van de verzekerde
van eiseres en dat zij, als verzekeraar,
ertoe gehouden was de verweerders voor
de schadelijke gevolgen van het ongeval te vergoeden,
terwijl, wanneer een rechtsvordering,
zoals ten deze, gegrond is op een ov'ertreding van de strafwet, de eisers in de
rechtsvordering moeten bewijzen dat
deze overtreding aan verweerder te wijten
is of dat de eventueel door deze laatste
aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet
bestaat, voor zover deze bewering enig
element bevat waardoor eraan geloof
kan worden gehecht ; na te hebben aangenomen dat het infarct waardoor de
verzekerde van eiseres werd getroffen
wellicht aan het ongeval was kunnen
voorafgaan en het, dientengevolge, had
kunnen veroorzaken, het bestreden arrest niet kon beslissen dat het litigieuze
ongeval aan de schuld van de verzekerde
van eiseres te wijten was, zonder te kart
te schieten in zijn wettelijke verplichting
de verweerders, oorspronkelijke eisers,
het zekere bewijs te doen leveren van de
schuld van de verzekerde van eiseres,
wat het zekere bewijs van het niet-bestaan van de aangevoerde rechtvaardigingsgrond insluit, en zonder aldus de
gezamenlijke in het middel aangeduide
bepalingen te schenden :
Overwegende dat eiseres tegen de
burgerlijke rechtsvordering, door de verweerders ingesteld en gegrond op een
overtreding van de strafwet, aanvoerde
dat de aansprakelijkheid voor het foutieve maneuver dat aan haar v'erzekerde
was toegeschreven niet op deze laatste
rustte, daar hij v66r de uitvoering ervan
door een dodelijke onpasselijkheid, ten
deze een infarctus, was getroffen ;
Overwegende dat, wanneer een rechtsvordering gegrond is op een overtreding
van de strafwet, eiser in_ de rechtsvorde-
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rit1g moet bewijzen dat deze overtreding
aan verweerder is te wijten of dat de
eventueel door deze laatste aangevoerde
rechtvaarcligingsgrond niet bestaat, voor
zover cleze bewering enig element bevat
waardoor eraan geloof kan worden gehecht;
Dat, in dit verbancl, het hof van beroep er weliswaar op wijst clat " het enkel
kan vaststellen clat iecler element ontbreekt waaruit de door appellante (thans
eiseres) aangevoercle rechtvaardigingsgrond en zelfs het eventueel gevolg van
het ongeval dienaangaande kan blijken " ;
dat het echter gewag maakt van een
geneesktmdig advies " dat met veel
objectiviteit en omzichtigheicl is uitgebracht " volgens hetwelk " het niet
rnogelijk is te beslissen of dit infarct aan
het ongeval is voorafgegaan of erop is
gevolgd ";
Dat clergelijke o:verwegingen de stelling van eiseres niet helemaal ongeloofwaardig maken en, dientengevolge, de
verweerders ni.et bevrijden van ·de op
hen rustende verplichting het bewijs
te leveren ;
Dat het middel gegrond is ;
.. Om die redenen, vernietigt het bestredim arrest ; beveelt dat van dit arrest melcling za,l gemaakt word~n op de kant van
de vetnietigde beslissing ; houdt de kbs:
ten aan opdat hierover door de feiteniechter wordt beslist; verwijst de zaak
rlaar het Hof van beroep te Luik.
,)

. 7 september 1972. - 1° kamer.
Vom·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Valentin,
raadsheer ·waarnemencl

voorzi tter.

'Gelijkluidende conclusie, de H. Ducha~elet, advocaat-generaal. Pleite1·s, de

STUKKEN MET BETREKKING TOT DE
BETWISTING DOOR DE DIRECTEUR DER
BELASTINGEN TE LAAT TER GRIFFIE
VAN HET HOF VAN BEROEP NEERGELEGD. - NIET NOODZAKELIJK SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

3° CASSATIEMIDDELEN. - DIRECTE
BELASTINGEN.- MIDDEL WAARBI.T DE
SCHENDING VAN EEN WETTELI.TKE BEPALING WORDT AANGEVOERD, ZONDER
NAUWKEURIG TE BEPALEN WAARIN DEZE SCHENDING BESTAAT. - NIET ONTVANKELIJK J\'IIDDEL.
4° INTERNATIQNALE VERDRAGEN.
__:___ YERDRAG TOT BESCHERMING VAN PE
RECHTEN VAN DE J\iENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6-l. . BEPALING NIET TOEPASSELIJK OP .DE
_RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DIE EUN
OORSPRONG VINDEN IN HET FISCAAL
RECHT.
5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
lNTERNATIONALE VERDRAGEN.- VERDRAG TOT )3ESCHERJ\'IING VAN DE REDH'TEN .VAN DE. MENS EN Dlll_ FUNDAMENTELE VRIJHEDEN; ARTIKEL · 6-1. \ BEPALING NIET 'TOEPASSELI.TK OP .·DE
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DIE HUN
OORSPRONG VINDEN IN HET FISCAAL
RECHT.

6° CASSATIEMIDDELEN. - DmEcTE
BELAS'l'INGEN.
MIDDEL WAARIN
KRITIEK WORDT GEOEFEND OP EEN TEN
OVERVLOEDE GEGEVEN REDE~VAN,bE
BESTREDEN llESLISSING. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.'

7°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG. - V ASTSTELLING VAN il:ET
BELASTBAAR TIJDPERK EN VAN DE DESBETREFFENDE INKOJ\iSTEN. __:___ VVETBOEK VAN DE INKOMSTENBELMiTINGEN,
ARTIKEL 265.- 0MVANG VAN DE BIJ
DEZE BEPALING AAN DE KONING VERLEENDE BEVOEGDHEDEN.

so

WETTEN EN BESLUITEN.
KONINKLIJK BESLUIT VAN 31 JULI
1964 TOT WIJZICHNG VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 DECEMBER 1962
DAT INZAKE INKOMS'l'ENBELASTINGEN
HET BELAiSTBAAR TIJDPERK EN DE DESBETREFFENDE
BELASTINGEN
VASTSTELT. - BESLUIT DAT HET DIENSTJAAR 1964 IN AANMERKING NEEMT
VOOR DE INKOMSTEN IN 1963 BEHAALD
OF VERKREGEN DOOR DE BELASTINGPIJICHTIGEN DIE TIJDENS DATZELFDE
JAAR OPGEHOUDEN HEBBEN DE VOOR-

HR. Van Ryn en Bayart.

1e KAMER. -

8 september 1972.

1o INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.NEERLEGGING DOOR DE DIRECTEUR
DER BELASTINGEN, TER GRIFFIE VAN
HET HOF VAN BEROEP, VAN STUKKEN
MET BETREKKING TOT DE BETWISTING.
GEEN SANCTIE OMDAT DEZE TE
LAAT ZIJN NEERGELEGD,

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - DIRECTE BELASTINGEN. -

___ )

-
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WAARDEN TE VERVULLEN OM AAN DE
PERSONENBELASTING TE WORDEN ON'
DERWORPEN. WETTELIJKREID.

go

INKOMSTENBELASTINGEN.

WETBOEK VAN DE INKOJ\'ISTENBELASTINGEN. PERSONENBELASTING. KONINKLIJK BESLUIT VAN 31 JULI
1g64 TOT WIJZIGING VAN RET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 DECElliBER 1g62
DAT INZAKE INKOMSTENBELASTINGEN
RET BELASTBAAR TIJDPERK EN DE DESBETREFFENDE INKOMSTEN VASTSTELT.
BESLUIT DAT RET DIENSTJAAR 1g64
IN AANMERKING NEEMT VOOR DE INKOMSTEN IN 1g63 BERAALD OF VERKREGEN DOOR DE BELASTINGPLICRTIGEN,
DIE TIJDENS DATZELFDE JAAR OPGEROUDEN REBBEN DE VOORWAARDEN
.TE VERVULLEN OM AAN DE PERSONEN. BELASTING TE WORDEN ONDERWORPEN.
WETTELIJKHEID.

lo Noch artikel 281 van het Wetboek V?-n
de inkomstenbelastingen noch en~ge
tJ,nde?·e wettelijke bepaling stellen voor
de neerlegging door de directettr der·
belastingen ter gr·iffie van het hof van
- beroep van stulcken met . betrelc~ing tot
-de br?twisting een formele ter-rmJn vast,
waar·van de niet-naleving de nietigheid
van de pr·ocedttre zou met zich br·engen
of tot het ver·wijderen v<:n dit dossier
;U# de debatten zou ve?'phchten (1).

2'~

U it. het feit alleen dat de directet~?' der·
,·. belasti?~gen niet onmidddlijk na de
ontvangst van de qetelcening van het
_ bcn~ep voor· het hof van beroep alle _st·l'!k.· ken met betrelclcing . tot de betw%st%ng
heeft neer·gelegd, vloeit niet noodza~el~jk
voo?"t dat de r·echten van de ve?"ded%g~ng
van de verzoelce?" geschonden zijn (2).

3o Niet ontvanlcelijlc inzake dir·ecte belastingem is het middel waaTbij de schending
van een wettelijlce bepaling wor·dt aangevoerd, zonder· nauwlceur·ig te bepalen
waarin deze schending bestaat (3).
(Wetb. van de inkomstenbel., art. 28g.)
4o en 5o De bepaling van artilcel 6-1 van

het Ver·d?"ag tot besclwTming van de
rechten van de ·mens en de ftmdamentele
vrijheden is niet toepasselijlc op de Tech(1) tot (4) Oass., 29 oktober 1971 (Arr.
cass., 1972; blz. 227) en de noten 1, 2, 5 en 6.
(5) Cass., 14 mei 1968 (Ar·r. cass., 1968,
blz. 1133) ; men raadplege cass., 19 maart
1971 (ibid., 1971, blz .. 699).

ten en verplichtingen die htm oor·sprong
vinden in het fiscaal r·echt (4).

6o Zonder belang en de?"halve niet ontvanTcelijlc is het middel waaTin lcTitielc w01·dt
geoefend op een ten overvloede gegeven
r·eden van de bestreden beslissing (5).
7o Uit de bewoordingen van artikel 265 van
het vVetboelc van de inlcomstenbelastin,
gen (aTtiJcel 38, § 2, lid 2, Van de Wet van
20 november· 1962 houdende her·vorming
van de inlcomstenbelastingen), waar·bij
de Koning om de voo?' een aanslagjaa_r
ver•schttldigde belasting vast te stellen,
gelast w01·dt het belastbaar tijdper·Tc en
de desbetr·effende inlcomsten te bepalen,
blijlct dat deze delegatie geduTende het
hele aanslagjaar lean wor·den uitgeoefend (6). (Impliciete oplossing.)
go en go Het koninlclijlc besluit van 3 juli
1964 genomen ter· uitvoer·ing van en
binnen de grenzen van artilcel 265 van
het W etboelc van de inlcomstenbelastingen heeft wettelijk het aanslagjaar· 1964in ctanmer·lcing ·genomen voor de inkom·
sten in 196.'3 behaald of verkr·egen door·
de belastingplichtigen die tijdens dit
jaar· opgehouden hebben de voorwaar·de'(b
te vervullen om aan de personenbelasting te w01·den onder·worpen, oolc al
he eft dit beslttit op dat stulc een wijziging
gebmcht in het- Tconinlclijk besluit 'l!am
27 december 1962 dat vanaf het d.iengt.
jaar• 1964 op dat stuk eveneens var~ toel
passing is (7).
(JANSSENS, T. ·BELGISCRE STAA'I',
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 juni 1g71 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 281 van het
W etboek van de inkomstenbelastingen
en van het algemeen beginsel van de rechten van de verdediging,
door·dat het bestreden arrest op het
beroep van eiser uitspraak doet op grond
van het door de administratie op 20 februari 1g6g ter griffie neergelegde dos(6) en (7) Cass., 5 mei 1970 (Arr. cass., 1970,
blz. 823) alsmede de conclusie van Eerste
advocaat-generaal Mahaux, verschenen in
Hull. en PASIC., 1970, I, blz. 767.

-30sier, zulks hoewel het fiscaal verhaal in
beroep dateerde van 23 december 1968,
en doordat verder in de loop van het
jaar 1970 en 1971 nog bijkomende stukken werden neergelegd,

te1·wijl artikel 281 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen bepaalt
dat de neerlegging van het administratief dossier moet geschieden " onmiddellijk » na ontvangst van het fiscaal verhaal in beroep :
Overwegende dat in zoverre het middel aanvoert dat de administratie het
fiscaal dossier op 20 februari 1969 ter
griffie heeft neergelegd te;rwijl het beroep
dagtekende van 23 december 1968, en
daardoor artikel 281 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen zou geschonden zijn, laatstgenoemd artikel
noch enige andere wetsbepaling, voor de
neerlegging door de directeur der belastingen ter griffie van het hof van beroep
van de stukken met betrekking tot de
betwisting, een formele termijn bepaalt
waarvan de niet-naleving de nietigheid
van de procedure zou met zich brengen
of tot het verwijderen van dit dossier
uit de debatten zou verplichten; dat in
zoverre het middel uit bedoelde laattijdige neerlegging tot de krenking van de
rechten van de verdediging besluit, eiser
niet aanvoert dat hij zich voor het hof
vali. 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 kennis te nemen en de
elementen ervan gebeurlijk te betwisten;
dat dit recht door het neerleggen van
bet dossier twee maanden na de betekening van het beroep niet gekrenkt werd ;
Overwegende dat, in zoverre het middel
aanvoert dat " verder in de loop van de
jaren 1970 en 1971 nog bijkomende stukken werden neergelegd », eiser nalaat
aan te duiden over welke stukken het
gaat, zodat het Hof niet in de mogelijkheid is nate gaan of eiser andere bescheiden bedoelt dan die waarvan het arrest
beslist, door een soevereine beoordeling
in feite, dat ze in de debatten dienden
behouden te worden in het belang van
een goede rechtsbedeling, en tevens dat
eiser " zelfs niet beweert dat door cleze
neerlegging zijn vercledigingsrechten zouden zijn geschonden » ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 8, 30, 92,
94 van de Grondwet en 6.1 van het

V erdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrij.
heden, goedgekeurd bij de wet van
13 mei 1955,
doordat het bestreden arrest oordeelt
dat I 0 het statuut van de rechten van de
mens toepasselijk is op privaat- en strafrecht en niet toepasselijk is in fiscale
aangelegenheden ; 2° het hof van beroep
onbevoegd is om de toepassing van Belgische wetten te weigeren onder voorwendsel dat de bevoegdheid van de dir~c
teur der belastingen, zoals zij door deze
wetten wordt geregeld, tegen voormeld
Verdrag zou indruisen ; 3° de beslissing
van de directeur der belastingen enkel
op administratief en niet op gerechtelijk
gebied een beslissing uitmaakte,
terwijl I 0 de vraag of een betwisting
privaatrechtelijk of strafrechtelijk is,
niet afhangt van de procedure die door
het innerlijk recht wordt ingesteld, maar
wei van de aard en het voorwerp zelf van
de betwisting ; 2° het voormeld verdrag
van toepassing is, zelfs tegen bestaande
wetgevingen in, en de nationale rechter
verplicht is deze conventie toe te passen :
Overwegende dat het middel in gebreke
blijft te verduidelijken waarin de aangeduide artikelen van de Grondwet geschonden zouden zijn ;
Overwegende dat, in zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 6.1
van het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, het arrest beslist dat eiser
ten onrechte stelt dat de bevoegdheid
van de directeur der belastingen strijdig
zou zijn met vermeld verdrag en inzonderheid met artikel 6, waarbij bepaald
wordt dat elke persoon er recht op heeft
dat zijn zaak door een onpartijdige en
onafhankelijke rechtbank onderzocht
wordt;
Overwegende dat het hof van beroep
die beslissing onder meer hierop mocht
steunen " dat artikel 6 van de Europese
overeenkomst over de rechten van de
mens privaatrecht en strafrecht betreft ,
en dienvolgens niet toepasselijk is in
fiscale aangelegenheden »;
Overwegende, inderdaad, dat luidens
lid I van artikel 6 van voormeld verdrag,
eenieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of
bij het bepalen van de gegrondheid van
een tegen hem ingestelde strafvervolging,
recht heeft op een eerlijke en openbare
behandeling van zijn zaak, binnen een
redelijke termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige rechter~ijke instantie welke bij de wet is ingesteld ;

____ I

Ov~rwegende dat het toepassingsveld
van hogervermeld artikel 6 zich slechts
uitstrekt tot betwistingen over rechten
en verplichtingen van burgerlijke aard
en tot het bepalen van de gegrondheid
van een tegen een persoon ingestelde
strafvervolging ; dat het niet toepasselijk is op de rechten en verplichtingen
welke hun oorsprong vinden in het fiscaal recht;
Overwegende dat de betwisting, waarover het arrest uitspraak doet, vreemd
is aan een strafrechtelijke vervolging
op grond van een overtreding van fiscale
wetsbepalingen ;
Dat de betwisting derhalve buiten
het toepassingsveld van bedoeld artikel
6.1 valt;
Dat het middel in die mate niet kan
aangenomen worden ;
Overwegende dat de beschouwing van
het arrest, luidens welke het hof van
beroep onbevoegd is om de toepassing
te weigeren van Belgische wetten die
tegen een internationale conventie zouden indruisen een overtollige reden is
zodat het middel op dit punt wegens het
ontbreken van belang niet ontvankelijk
is;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen Ill van
de Grondwet, 245 en 264 van het Wethoek van de inkomstenbelastingen, 2 van
het Burgerlijk W etboek, 3 en 5 van de
budgettaire wet van 24 december 1963,
doordat het bestreden arrest oordeelt
dat de aanslagen tere!Jht mochten gehecht worden aan het aanslagjaar 1964
en geldig v66r 31 augustus 1965 in de
kohieren werden opgenomen,
terwijl, eerste onde1·deel, ingevolge het
overlijden van Edmond Janssens op
8 november 1963, de belastingsschuld
ontstaan en definitief aan het dienstjaar 1963 was gehecht, en ingevolge de
budgettaire wet de belastingen voor het
dienstjaar 1963 slechts geldig mochten
gevestigd worden tot 31 augustus 1964
(schending van de artikelen 245, 264 van
het wetboek van de inkomstenbelastingen, 3 en 5 van de budgettaire wet van
24 december 1963);
tweede onde1·deel, het arrest aldus aan
het koninklijk besluit van 31 juli 1964
terugwerkende kracht toekent (schending
van de artikelen Ill van de Grondwet,
2 van het Burgerlijk Wetboek, 3 en 5
van de budgettaire wet van 24 december
1963) :
W at het eerste onderdeel betreft :
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Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het geschil aileen betrekking heeft
op de aanslag 508.612 van het aanslagjaar 1965, navordering 1964, en op de
aanvullende aanslag die ingevolge de
door de directoriale beslissing bevolen
herziening van het totaal belastbaar
netto-inkomen, bij eerstgenoemde aanslag werd gevoegd, zijnde nr. 945.002
van aanslagjaar 1969, navordering 1964;
Overwegende dat naar luid van artikel 88, § I, 2°, a, van de wet van 20 november 1962 houdende hervorming van
de inkomstenbelastingen, de bepalingen
van deze wet van toepassing zijn op de
personenbelasting vanaf het aanslagjaar 1964; dat naar luid van artikel 38,
§ 2, van dezelfde wet, thans ondergebracht onder artikel 265 in het Wetboek
van de inkomstenbelastingen, de voor
een aanslagjaar verschuldigde belasting
wordt gevestigd op de inkomsten welke
de belastingplichtige behaald of verkregen heeft gedurende het belastbaar tijdperk, en de Koning het belastbaar tijdperk en de inkomsten die ermede in verband staan, bepaalt;
Overwegende dat bij de artikelen I,
2o, a, en 7, 2°, a, van het koninklijk besluit van 27 december 1962 bepaald werd
dat, wat de personenbelasting betreft,
met ingang van het aanslagjaar 1964,
het belastbaar tijdperk samenvalt met
het jaar dat voorafgaat aan datgene
waaraan het aanslagjaar zijn naam ontleent ; dat zoeven genoemd koninklijk
besluit in zijn artikel 2 evenwel uitzonderingen op deze regel had bepaald en
gevallen had voorzien waarin het aanslagjaar aangeduid werd door het jaar gedurende hetwelk de voorwaarden verenigd
zijn om op te houden aan de belasting
onderworpen te zijn ;
Overwegende dat bij artikel 1 van
het koninklijk besluit van 31 juli 1964,
dat het koninklijk besluit van 27 december 1962 aanvult, echter werd bepaald
dat laatstbedoelde uitzonderingen op de
regel niet van toepassing waren op de
belastingsplichtigen die in 1963 hadden
opgehouden de voorwaarden te verenigen om aan de personenbelasting te
worden onderworpen ;
Overwegende dat de wet van 24 december 1963 houdende de rijksmiddelenbegroting en de begroting van de buitengewone ontvangsten voor het dienstjaar
1964 in zijn artikel 3 bepaalt dat de op
31 december 1963 bestaande directe e!'l indirecte belastingen, in hoofdsom en opcentiemen ten behoeve van de Staat, tij-
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tarieven waarbij de zetting en invordering ervan worden geregeld ;
Overwegende dat onder deze bestaande wetten begrepen is het artikel 38, § 2,
van voormelde wet van 20 november
1962, thans artikel 265 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen, hetwelk
de Koning machtigt het belastbaar tijdperk van het dienstjaar 1964 voor de
personenbelasting te bepalen zoals dit
gebeurde bij het tijdens bedoeld dienstjaar 1964 genomen koninklijk besluit
van 31 juli 1964; dat derhalve de aanslag in de personenbelasting, voor een
belastingplichtige die in de loop van
1963 v66r 31 december 1963 had opgehouden de voorwaarden te verenigen om.
aq,n die belasting onderworpen te zijn,
niettemin gehtlcht diende te worden aan
het aanslagjaar 1964;

(van de balie te Antwerpen) en Claeys
Bouuaert (van de balie te Gent).

1e
l0

. Overwegende dat door te preciseren
clat de. bij artikel 2, lid 2, van het
koninklijk besluit van 27 december 1962
bepaalde uitzondering niet van toepassing
was op de belastingplichtigen die in 1963
opgehouden hebben de voorwaarden te
verenigen om. aan de personenbelasting
te ,worden onderworpen, en door tevens
te specifiiiren dat deze bepaling, die
artikel 7 van voornoemd koninklijk beslllit van 27 clecem.ber 1962 aanvult, uitwerking heeft op de datmn van toepassing van dit besluit, het koninklijk
besluit van 31 juli 1964 de m.aatregel
die het afkondigde niet heeft doen terugwerken tot v66r de inwerkingtreding van
de wet ter uitvoering waarvan deze
n1.aatregcl was genmnen;
Dat het micldel niet kan worden aangenomen;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
8 september 1972. 1 8 kamer. Voor·zittm·, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ver·slaggever·,
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie
de H. Colarcl, advocaat-generaal.
Pleiter·s, de HH. H. Van Kerckhoven

8 september 1972.

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN.- VENNOOTSOHAPSBELASTING.
VENNOOTSOHAPPEN ONDEUWORPEN
AAN DE BELASTING. VENNOOTSOHAP
IN VEREFFENING DIE ZIOH NIET MEER
BEZIGHOUDT MET EEN EXPLOITATIE
OF ME'I' VERRIOHTINGEN VAN WINSTGEVENDE AARD. VENNOOTSOHAP
NIET MEER ONDERWORPEN AAN DE
VENNOOTSOHAPSBELASTING.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANGIFTE. VENNOOTSOHAPPEN IN
VEREFFENING. VERPLIOHTING VOOR
DEZE VENNOOTSOHAPPEN EEN AAN:
GIFTE OVER TE LEGGEN. VERPLICH.
TING DIE NIET INSLUIT DAT DEZE VENNOOTSOHAPPEN
AAN
DE
VENNOOTSOHAPSBELASTING ONDERWORPEN ZIJN.

Overwegende dat de beweerde schencling van de in het eerste onderdeel van
het middel aangehaalde wetsbepalingen
berust op de verkeerde veronderstelling
dat de betwiste aanslag slechts mocht
gehecht worden aan het dienstjaar 1963';
W at het tweede onderdeel betrefb :

KAllm:a. -

3°

INKOMSTENBELASTINGEN. · -

WETBOEK VAN DE INKOllfSTENBELAS·
TINGEN. VooRHEFFINGEN. - T o E •
REKENING EN 'I'ERUGGAVE VAN .DE
VOOR!IEFFINGEN. ROEREND:B; voo;R,
HEFFING INGEHOUDEN OP INKOl\fSTE.N ·
UIT DOOR EEN VENNOOTSOHAP BEJ,EG-'
DE KAPITALEN. VOORHEFJi'l'NGEN
DIE NIET KUNNEN 'NORDEN TERUG~
GEGEVEN.

1° Een vennootschap in, ver·ef!ening die
zich niet meer· bezighmtdt met een exploitatie of ven·ichtingen van winstgevende
c!ctnl is niet meeT aan de vennootschapsbelasting onderworpen (1). (Wetb. van
de inkomstenbel., art. 94.)
2° De verplichting voor· de vennootschappen in ver·ef!ening aan de contr·olew·
van het ambtsgebied een met het door de
minister· van financien bepaald model
over·eenstemmencle aangifte te doen, irnpliceer·t niet dat deze vennootschappen
zich nag bezighottclen met een exploitatie of rnet verrichtingen van winstgevencle
aar·d en dat zij bijgevolg aan de vennootschapsbelasting
onderwor·pen
zijn.
(Wetb. van de inkomstenbel., art. 94
en 218, lid 3.)
(1) Men raadplege cass., 17 november 1964
(Bull. en PAS!~., 1965, 1, 273).

____ i
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ingehouden op de inlcomsten uit door
een vennootschap belegde lcapitalen,
lean deze geen aansp1·aalc malcen op de
teruggave van deze voorheffingen (1).
(Wetb. van de inkomstenbel., art. ll1,
198 en 205.)
(FRANK EN OLYBOUW, IN HUN HOEDANIGHEID
VAN VEREFFENAARS VAN
DE
NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP
ARJ\fE1\fENTS L. HERMANS, " T. BELGISOHE
STAAT, MINISTER VAN FIN ANOIElN.)
ARREST.

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 9 jnni 1971 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 30, 32 van de door
het besluit van de Regent van 25 september 1946 gecoi:irdineerde wetten op
het gerechtelijk concordaat, 94, 198,
200, 205 en 218 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen, gezegd artikel
205 gewijzigd door de wetten van
27 jnni 1966 en 15 juli 1966,
doordat het bestreden arrest het bezwaar van de eisers, hetwelk strekte tot
verrekening en terugbetaling, overeenkomstig artikel 205 van het W etboek
van de inkomstenbelastingen, van zekere
roerende voorheffingen, ongegrond verklaart, om de reden dat de vmmootschap,
waarvan de eisers de vereffenae,rs zijn,
haar exploitatie op 17 jnni 1966 had
stopgezet, dit is op de datum waarop
door een vonnis van de rechtbank van
koophandel te Antwerpen het gerechtelijk akkoord werd bekrachtigd en de eisers als vereffenaars werden aangesteld,
dat de geboekte ontvangsten en uitgaven sinds die datum uitsluitend betrekking hadden op likwidatieverrichtingen,
namelijk de verkoop van activabestanddelen en het beleggen van de opbrengsten
ervan, dat derhalve sinds gezegde datum
de vennootschap aan de vennootschapsbelasting niet meer onderworpen was,
en dat dit onderworpen zijn een voor(1) Cass., 16 december 1971 en de conclusie
van Advocaat-generaal Delange (Bull. en
PAsrc., 1972, I, 373). In dit geval ging het om
bij de bron ingehouden voorheffingen op renten
die aan de vennootschap in vereffening door
diverse bankinstellingen en spaarbanken Werden betaald.
0ASRATIE,

1973. -
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waarde was voor het toepassen van artikel 205 van het Wetboek van de inkomstenbelasting,m, zoals blijkt uit de artikelen 198 en 200 van gezegd wetboek,

te1·wijl, overeenkomstig artikel 30 van
voormelde gecoordineerde wetten op het
gerechtelijk concordaat, de zending vaii
de vereffenaars niet noodzakelijk beperkt is tot de taken opgesomd in artikel 32 van gezegde gecoordineerde wetten, maar daarenboven het tijdelijk
voortzetten van de handelsbedrijvigheid van de vennootschap kan omvatten
indien en wanneer de rechtbank zulks
beslist, zodat hieruit voortvloeit dat,
ook indien in feite dergelijke zending
aan de vereffenaars niet wordt gegeven
of door hen niet wordt uitgeoefend, de
vennootschap niettemin overeenkomstig
artikel 94 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen onderworpen blijft
aan de vennootschapsbelasting, en,
krachtens artikel 218 van gezegd wetbock, verplicht is jaarlijks een aangifte
te doen in de vennootschapsbelasting,
dit met het gevolg, ten eerste, dat de
bepalingen van artikel 205 van gezegd
wetboek kunnen ingeroepen worden door
een vennootschap welke het gerechtelijk concor.daat heeft bekomen en waarvan de vereffenaars de zending, de handelsbedrijvigheid van de vennootschap
voort te zetten, noch ontvangen hebben
noch uitoefenen, en ten tweede dat de
beweerde niet-toepasselijkheid van voormeld artikel 205 geenszins af te leiden is
uit de bepalingen van de artikelen 198
en 200 van het W etboek van de inkomstenbelastingen :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de naamloze vennootschap
Armements L. Hermans haar exploitatie
heeft stopgezet sedert 17 jnni 1966,
datum van het vonnis waarbij het haar
toegekende gerechtelijk akkoord bekrachtigd werd, en dat de sindsdien door de
aangestelde vereffenaars geboekte inkomsten en uitgaven uitsluitend betrekking hebben op likwidatieverrichtingen;
· Overwegende dat het hieruit mocht
afleiden met toepassing van artikel 94
van het W etboek van de inkomstenbelastingen, clat deze vennootschap in vereffening, nu zij zich niet meer bezighield
met een exploitatie of met verrichtingen
van winstgevencle aarcl, ook niet meer
aan de vennootschapsbelasting was onclerworpen ;
Overwegende dat deze afleiding niet
ontzenuwd wordt door het feit dat artikel 218 van het Wetboek van de inkom-
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stenbelastingen ook de vennootschappen
in vereffening ertoe verplicht jaarlijks een
aangifte over te leggen; dat immers deze
verplichting niet impliceert dat zulke
vennootschap zich nog zou bezighouden
met een exploitatie of met verrichtingen
van winstgevende aard en meteen aan
de vennoot.schapsbelasting zou onderworpen zijn ;
Overwegende dat artikel 198 van voornoemd wetboek slechts in de verrekening
van bepaalde voorheffingen, en door een
verwijzing naar artikel 205 ook in de
eventuele teruggave ervan, voorziet voor
vennootschappen die aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen; dat
het arrest dus, nu het aan de naamloze
vennootschap Armements L. Hennans dit
kenmerk ontkent, wettelijk beslist dat de
vennootschap in vereffening geen aanspraak kan maken op de terugbetaling
van de op haar inkomsten ingehouden
roerende voorheffing ;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben aangestipt dat de vennootschap,
tengevolge van het stopzetten van haar
activiteit, nog slechts het voorwerp zou
kunnen worden van bepaalde bijzondere
aanslagen, onder meer die bij verdeling
van het maatschappelijk vermogen, ten
overvloede, maar zonder artikel 200 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen te schenden, aanhaalt dat laatstbedoelde wettekst uitdrukkelijk bij die
bijzondere aanslagen de aftrek van voorheffingen ·u:itsluit ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
8 september 1972. I e kamer. Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ferslaggever,
de H. Versee. - Gelijkluidende conclusie,
de HH. Bayart en Claeys Boi:n':laert (deze
laatste van de balie te Gent).
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INKOMSTENBELASTINGEN. -

HEM AAN DEZE VENNOOTSCHAP TOEGESTAAN OM DE AFSTAND VAN DE EXPLOITATIE AAN EEN DERDE IN DE MEEST
GUNSTIGE OMSTANDIGHEDEN MOGELIJK
TE MAKEN. AFSTAND DIE VOOR
DEZE BEHEERDER NIET HET KENMERK
VERTOONT VAN EEN BEDRIJFSVERLIES.

H et ajzien door de behee1·der van een
naamloze vennootschap van het 1·echt
op terugbetaling van voorschotten die
hij aan deze vennootschap niet heeft
toegestaan met het doel zijn mandaat
te bewa1·en, maar alleen om de afstand
van de exploitatie aan een de1·de in de
meest gunstige omstancligheden mogelijk
te malcen, ve1·toont voor cleze behee1·cler
niet het lcenme1·k van een aftrekbaar beclrijjsve1·lies (I). (Wetb. van de inkomstenbel., art. 44, lid I.) '

(VAN BETSBRUGGE, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 juni 197I door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste en het derde middel
sam en,
het eerste, afgeleid nit de schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
43 en 44 van het W etboek van de inkomstenbelastingen,
cloordat het bestreden arrest oordeelt
dat het afstaan door eiser, die afgevaardigde beheerder was van de naamloze
vennootschap Socolith, van zijn tegoed
op zijn voorschottenrekening in die vennootschap, ten einde het faillissement
van de genoemde vennootschap te voorkomen en een gerechtelijk concordaat te
kcmnen bekomen, geen verlies ervan met
bedrijfskarakter impliceert, omdat deze
afstand van zijn kredietsaldo niet zou
zijn gebeurd " om in zijn hoedanigheid
van beheerder, de bedrijfsmogelijldteden
van de vennootschap te verzekeren of in
stand te houden, vermits hij, ten gevolge
van de afstand, geen beheerder en zelfs
geen aandeelhouder meer was " en " deze

AF-

TREK VAN BEDRIJll'SUITGAVEN EN -LASTEN. RET AFZIEN DOOR DE BEHEERDER VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN HET RECHT OP TERUGBETALING VAN VOORSCHOTTEN DOOR

(1) Men raadpiege cass., 5 oktober 1965 en
de conciusi~ van Advocaat-generaai Dumon
(Bull. en PASIC., 1966, I, 172); 1 april 1969
(Arr. cass., 1969, biz. 731) en 25 februari 1971
(ibid., 197I, biz. 611).

-35afstand evenmin gedaan werd om zijn
eigen bedrijvigheid in de schoot van de
vennootschap te vrijwaren "• en resumerend besluit " dat deze afstand geschiedde
om het bedrijf onder de meest gunstige
omstandigheden aan een derde over te
laten " en " requirant, dan ook, door
deze afstand, geen enkel bedrijfsdoeleinde
nastreefde, zodat het verlies dat hij gedragen heeft, geen bedrijfskarakter kan
hebben "• en tenslotte nog repliceert dat
de vergelijking met de avalgever niet
opgaat, omdat aanlegger zijn voorschotten heeft toegestaan zonder enige verplichting om ze gebeurlijk later af te
staan,

te1·wijl eiser in conclusie in hoofdorde
opwierp dat, om het bedrijfskarakter van
onderhavig verlies der voorschotten en
dus het noodzakelijk verband met de
bedrijfsactiviteit te bepalen, het niet
opging de afstand van deze voorschotten
als een afzonderlijk gebeuren te beschouwen en dan de vraag te stellen naar het
noodzakelijk verband tussen deze afstand en de beeindiging van de bedrijfsactiviteit in hoofde van requirant in
zijn hoedanigheid van beheerder van de
naamloze vennootschap Socolith, maar
dat deze afstand op zichzelf geen belang
had vermits, afstand of niet, deze voorschotten toch verloren waren, en dit verlies .als het feitelijk gevolg moest gezien
worden van het vroeger voorschieten
der gelden toen requirant, stichter van
de naamloze vennootschap en voorzitter
van de beheerraad, de vennootschap die
·,in financiele moelijkheden verkeerde door
onderhavige voorschotten moest helpen,
wilde hij niet dat de vennootschap haar
bedrijfsactiviteit moest stopzetten en
dat hij zijn vergoedingen als beheerder
zou verliezen, zodat, nu het voorschieten
van de gelden toen onbetwistbaar een
bedrijfskarakter had, het verlies van deze
gelden, dat een feitelijk gevolg is van
het risico dat toen genomen werd en dat
toen reeds in het voorschieten gelegen
was, hetwelk door de afstand ervan
slechts werd geacteerd (niet veroorzaakt),
ditzelfde bedrijfskarakter moet behouden;
en terwijl, wat de vergelijking met de
avalgever betreft, het ten aanzien van
het bedrij£gkarakter van het verlies van
de voorgeschoten gelden zonder belang
is of. dit, laatste het gevolg is van een
juridische verplichting dan wel het feitelijk gevolg van het vroeger aangegane
risico;

het de1·de, afgeleid uit de schending van

de artikelen 97 van de Grondwet, 43 en 44
van het W etboek van de inkomstenbec
lastingen,
doordat het bestreden arrest oordeelt,
dat de afstand door eiser van zijn tegoed
op de' voorschottenrekening in de naamloze vennootschap Socolith, inderdaad
gedaan werd met het oog op het voorkomen van het faillissement van deze
vennootschap en ten einde een gerechtelijk concordaat te bekomen maar dat
dit verlies geen bedrijfskarakter zou hebben omd_~t het n~~t zou gedaan zijn om
de bednJfsmogehJkheden van de vennootschap te verzekeren of in stand te
ho?den, althans niet in zijn hoedanigheld van beheerder, vermits hij tengevolge van deze afstand geen beheerder
en zelfs geen aandeelhouder meer zou
zijn na deze afstand,

terwijl het feit dat hij na de afstand
geen beheerder of aandeelhouder meer
w:~s, niet belet dat, op het ogenblik dat
hlJ tot de afstand besloot, hij nog beheerder en zelfs voorzitter van de beheerraad
was, en hij deze afstand deed om het
faillissement van de vennootschap te
voorkomen, en deze afstand in die mate
naar bedoeling en uitwerking, cmwill~
van de bedrijfsactiviteit van de vennootschap werd gedaan en meteen en
uiteindelijk, nu het de morele plicht is
van de stichter-beheerder van de vennootschap de bedrijfsbelangen van deze
laatste te behartigen, ook omwille van de
eigen beroepsactiviteit van de beheerder
werd gedaan, ook als daarna (na de afstand) hij geen beheerder meer zou zijn
zodat dit verlies door afstand ook voo~
hem een bedrijfskarakter heeft, te meer
daar deze afstand niet mag losgekoppeld
worden van het verstrekken van deze
vo.orschotten, hetwelk eveneens gei'n- ·
sp1reerd ~vas door de bekommernis als
beheerder-stichter van de vennootschap,
de belangen van de vennootschap te
behartigen :
Overwegende dat naar luid van artikel 44, lid I, van het Wetboek van de
i~lwmstenbelastingen aftrekbare bedrijfsmtgaven · of -lasten die zijn welke de
belastingplichtige verantwoordt tijdens
het belastbare tijdperk te hebben gedaan
of gedragen om de belastbare inkomsten
te verkrijgen of te behouden ;
Overwegende dat het. bestreden arrest
derhal:ve niet hoefde na te gaan welk
doel mser had nagestreefd toen hij vroeger bepaalde voorschotten had toegestaan aan de naamloze vennootschap

-36Socolith, waarvan hij beheerder en voorzitter van de beheerrad was, maar wei
diende te onderzoeken of de afstand van
bedoelde voorschotten, die hij tijdens
het uelastbare tijdperk deed, opdat die
afstand een voor dat iijdperk aftrekbare
last zou uitm.aken, gebeurd was om zijn
belastbare inkomsten te verkrijgen of te
behouden;
Overwegende dat het arrest deze vraag
negatief beantwoordt door vast te stellen
dat de afstand geschiedde om het bedrijf
onder de meest gunstige omstandigheden
aan een derde over te laten, en niet om
eisers eigen bedrijvigheid als beheerder
te vrijwaren, vermits de verzaking van
zijn kredietsaldo gepaard ging met de
afstand van al zijn aanclelen en met het
ophouden van zijn beheerderschap ;
Overwegende dat eiser in zijn conclusie stelde dat " in dit verband geen verschil kan gemaakt worden tussen een
borg en het verstrekken van voorschotten " ; dat, door te overwegen dat eiser
vergeefs zijn toestand vergelijkt met
die van een avalgever, omdat deze laatste
de verplichting aangaat zijn verbintenis
in bepaalde omstandigheden uit te voeren, wijl eiser de voorschotten heeft toegestaan zonder enige verplichting om ze
gebeurlijk later af te staan, welke ook de
financiele toestand van de vennootschap
mocht geweest zijn wanneer hij de voorschotten toestond, het arrest op deze
conclusie een passend antwoord geeft en
de in het middel aangehaalde artikelen
geenszins schendt ;
Dat deze middelen derhalve niet aangenomen kunnen worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 43 en 44 van het W etboek van
de inkomstenbelastingen,
doa~·dat het bestreden arrest niet antwoordt op de conclusie die stelde dat de
afstand ook werd gedaan om een tweede
reden, met name het vrijwaren van de
goede handelsnaam van eiser als vlasser :
Overwegende dat het arrest, door aan
te halen dat eiser door de afstand van zijn
voorschotten aan de vennootschap geen
enkel bedrijfsdoeleinde nastreefde en
dat de afstand geschiedde om het bedrijf
in de meest gtmstige omstandigheden
(1) Met betrekking tot de vaststelling van
de territoriale bevoegdheid van de voorzitter
van de rechtbank van koophandel, raadplege
men artikel627, 1°, van het Gerechtelijk Wet-

aan een derde over te laten, de bewering
van eiser weerlegt als zou deze afstand
gebeurd zijn om zijn inkomsten als zelfstandige vlasser te verkrijgen of te behouden;
Dat het middel derhalve feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
8 september 1972. 1e kamer. Voo?·zitte?·, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Versee. - Gelijlcluidende conclusie,
de H. Colar~.
Pleiter, de H. Claeys
Bouuaert (v4n de balie te Gent.)
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RECHTERLIJK GEWIJSDE.
BuRGERLIJKE ZAKEN. EXCEPTIE
VAN GEWIJSDE KAN NIET AMBTSHALVE
DOOR DE RECHTER WORDEN OPGEWORPEN.
GERECHTELIJK WETBOEK,
ARTIKEL 27, LID 2. - BEGRIP.

2° SCHIP-SCHEEPVAART. -

BEPERKING VAN DE AANSPRA'KELIJKHEID TEN
BELOPE VAN DE WAARDE VAN DE BOOT,
VAN DE VRACHT EN VAN HET TOEBEHOREN. · - WETBOEK VAN KOOPHANDEL,
BOEK II, ARTIKEL 46, § II, EN 273. SCHULDEISER DIE VERZET DOET TEGEN
DE BESCHIKKING OVER HET VERZOEKSCHRIFT VAN DE SCHULDENAAR DIE
ZICH BEROEPEN HEEFT OP HET RECHT
OP DEZE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. - BETWISTING VAN DE
HOEDANIGHEID VAN EIGENAAR VAN DE
BOOT. BEWIJS VAN DEZE HOEDANIGHEID.

1o en 2° Wanneer de rechte?', waa1·bij aanhangig is een verzet van een schuldeiser
tegen de beschikking van de voorzitter
van de rechtbank van lcoophandel (1)
over het ve?·zoekschrijt van de schuldenaar, die zich beroepen had op de
bepalingen van de artikelen 4.6, § II,
en 273 van Boek II van het Wetboelc
van lcoophandel betTefjende de bepe?·lcing
boek, aangevuld door artikel 7 van de wet
van 24 juni 1970, alsmecle de artikelen 5
en 41 van deze wet.

-37van de aanspmkelijkheid ten belope van
de waarde van de boot, van de vracht en
van het toebehoren, beslist dat het middel
van de verzetdoende partij ten betoge dat
deze schuldenaa1· geen eigenaar is van
de boot niet kan worden aangenomen
omdat de beslissing, die ten voordele van
deze schuldeiser de Ve1'0ordeling van de
schuldenaa1· heeft ttitgespmken, gegTond
is op het eigendoms1·echt van de schuldeise1' met bet1·elclcing tot de boot, kan hij
zich aldus niet ambtshalve en met schending van artilcel 27, lid 2, van het
Ge1·echtelijlc Wetboelc be1·oepen hebben
op een exceptie van gewijsde, ve1-rnits
de beschiklcing waartegen ve1·zet juist
was gewezen op basis van dit vonnis
tvaaraan clit recht van eigendom ten
gronclslag lag (1).

(VAN DE "WEYER, T. DE Sl\'IEDT, POSENAER q.q. EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « EHBA ».)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 april 1971 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het midde1 afgeleid uit de scherrding van de artikelen 23 tot 28, inzonderheid 27, lid 2, van het Gerechtelijk
Wetboek, ll01, ll34, 1317, 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doorclat, vaststaande dat luidens een
arrest van ll april 1962 van het Hof van
beroep te Brussel eerste · verweerder De
Smedt solidair met de kapitein van de
sleepboot « Henri » ten belope van twee
derden aansprakelijk werd verldaard voor
de door het sleepschip « Alpaula , ondergane schade, en dat, nadat deze verweerder zich ten gevolge van deze veroordeling beroepen had op de beperking van
de aansprakelijkheid, eiser verzet aantekende tegen de afstand door voormelde
verweerder van de waarde van de boot,
onder betoog dat het eigendomsrecht van
verweerder De Smedt op de sleepboot
«Henri, niet bewezen was, het bestreden
(1) Het wetsontwerp dat de 210 november
1972 (Kamer, zitting 1972-1973, Gedr. St. 448,
nr. 1) is ingediend, wijzigt Boek II van het
Wetboek van koophandel m.b.t. de beperking
v~n de aansprakelijkheid van de eigenaar van
zeeschepen en van boten.
Men raadplege ook het wetsontwerp hou-

arrest, dat het beroepen vonnis bevestigt,
deze vordering afwijst op de gronden
dat, in de tegen hem gerichte vordering
tot aansprakelijkheidsverklaring, eerste
verweerder door eiser was gedaagd als
eigenaar van de « Henri ,, dat hij in deze
hoedanigheid solidair met de kapitein
werd veroordeeld (de enige hoedanigheid
die een dergelijke veroordeling te zijnen
laste kon verantwoorden), en dat, in het
raam van de huidige procedure, die een
uitvoeringsmodaliteit van het arrest van
II april 1962 is, de hoedanigheid van
scheepseigenaar in hoofde van De Smedt
niet kan betwist worden, vermits deze
door het arrest gerechtelijk erkende hoedanigheid onontbeerlijk was om het uit
te voeren dispositief ervan te rechtvaardigen,
terwijl deze gronden niet relevant zijn
wijl zij, door dubbelzinnigheid aangetast,
het niet mogelijk maken te bepalen of de
feitenrechter geoordeeld heeft, naar recht,
dat het eigendomsrecht van De Smedt
niet meer kon worden betwist wegens het
aan het arrest van II april 1962 verbonden gezag van rechterlijk gewijsde,
welke exceptie, niet opgeworpen zijnde
door de gei'ntimeerde, thans verweerder,
door de feitenrechter niet wettelijk van
ambtswege mocht worden ingeroepen,
zodat het arrest uitspraak doet over een
geschil dat bij het hof van beroep niet
aanhangig was gemaakt en waarvan het
niet ambtshalve kennis mocht nemen
(schending van de artikelen 23 tot en
met 28, inzonderheid 27, lid 2, van het
Gerechtelijk Wetboek, ll01, ll34, 1317,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek), dan wel of integendeel, in antwoord op het middel dat door eiser bij
conclusie was voorgesteld en afgeleid
hieruit dat het arrest van II april 1962
De Smedt had veroordeeld op grond van
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek
« als burgerlijk aansprakelijk voor zijn
kapitein ,, en dat, tot dan toe, de vraag
of, benevens deze hoedanigheid, De
Smedt de eigenaar was van de sleepboot
of niet, niet was opgeworpen bij gebrek
aan belang, de feitenrechter overwogen
heeft dat, vermits De Smedt als eigenaar
van de boot was gedaagd, aileen deze hoedanigheid de veroordeling als burgerlijk
dende goedkeuring van het internationaal
verdrag dat te Brussel is ondertekend op
10 oktober 1957 nopens de beperking van de
aansprakelijkheid van de eigenaars van zeeschepen (Kamer, zitting 1972-1973, Gedr.
St. 422, m. 1 ).

-38aansprakelijke op basis van artikel 1384
van het Burgerlijk Wetboek kon rechtvaardigen, in welk geval het arrest niet
wettig met redenen is omldeed, daar deze
overwegingen irrelevant zijn en voorts,
de juiste draagwijdte van voormeld
arrest van 11 april 1962 miskem1.ende 1 de
bewijskracht daarvan miskennen (schendi:ng van de artikelen 97 van de Grandwet, 1317, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek);
en terwijl, in ieder geval, het arrest niet
antwoordt op' het middel dat door eiser
bij conclusie was voorgedragen en afgeleid uit de vermeldi:ngen voorkomende op
de meetbrief, welke noodzakelijkerwijze
op basis van de eigendomstitel opgemaakt wordt, alsmede uit de voorwaarden tot inschrijvi:ng in het register van
de hypotheken op basis van de meetbrief
(schending van artikel 97 van de Grandwet):
Overwegende dat het arrest zonder
dubbelzi:nnigheid beslist dat verweerder
De Smedt gedagvaard werd « als eigenaar
van de « Henri » en dat hij solidair met
de kapitei:n werd veroordeeld in bewuste
hoedanigheid ; dat de procedure tot beperking van zijn aansprakelijkhei~ als
, scheepseigenaar door verweerder" mgesteld evenals het verzet daartegen door
eiser uitvoeringsmodaliteiten uitmaken
van het arrest van ll april 1962, zodat
eiser in het raam van deze rechtspleging
de hoedanigheid van scheepseigenaar van
De Smedt niet kan betwisten, vermits
deze hoedanigheid, gerechtelijk erkend
door het arrest (van ll april 1962), onontbeerlijk was om het uit te voeren dispositief ervan te rechtvaardigen » ;
Overwegende dat in strijd met wat in
het middel wcrdt overwogen, het ,arrest
geenszi:ns beslist dat, daar De Smedt als
eigenaar van _de ~oot was gedaagd_, aileen
df'ze hoedamgheid de veroordelmg als
burgerrechtelijk aansprakelijke op basis
van artikel 1384 van het BurgerhJk Wethoek kon rechtvaardigen ;
Overwegende dat het middel ook ten
onrechte aanvoert dat het arrest met
schending van artikel 27, lid 2, v~n het
Gerechtelijk Wetboek, de except1e van
gewijsde van ambtBwege opgeworpen
heeft;
Dat immers, uitspraak doende ever het
verzet bedoeld door artikel 53, § IV, van
de wet van 21 augustus 1879 (boek II,
titel II, van het Wetboek van koophandel), het arrest noodzakelijk di~nde te
steunen op het arrest van ll apnl 1962,
gronds1ag van het bevelschrift van de

voorzitter van de rechtbank van koophandel, waartegen verzet ;
Overwegende tenslotte dat, vermits
het arrest op grond van de hierboven
vermelde redenen beslist had dat de hoedanigheid van eigenaar reeds definitief
vaststond, het de conclusie van eiser niet
meer behoefde te beantwoorden in zover
zij stukken inriep om die hoedanigheid
te betwisten ;
Overwegende dat het middel dienvolgens niet kan aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieni:ng ; veroordeelt eiser in de kosten.
8 september 1972. 1e kamer. Voonitter, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. de Vreese.- Gelijlclttidende conclusie, de H. Dmnon, advocaat-generaal. Pleitm·s, de HH. Simont en A:nsiaux.

2e KAMER. -

11 september 1972.

10 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
EENSTEMMIGHEID. HOF VAN
BEROEP DAT DE VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF DIE DE CORRECTIONELE
RECHTBANK HEEFT UITGESPROKEN,
VERZWAART.- EENSTEMMIGHEID VEREIST.
2o VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN.- VERNIETIGING OMDAT
RET HOF VAN BEROEP, ZONDER lVIET
EENPARIGE STEMMEN VAN ZIJN LED EN
UITSPRAAK TE DOEN, DE VERVANGENDE
GEVANGENISSTRAF, DIE DE CORREOTIO·
NELE RECHTBANK HEEFT UITGESPROKEN, VERZWAARD HEEFT. - VERWIJZING HIERTOE BEPERKT.
1° Het hof van be1·oep lean, zonder met een-

pa?·ige stemmen van zijn leden uitspmak
te doen, de ve1·vangende gevangenisstraf,
die de con·ectionele ?"echtbanlc heeft uitgesprolcen, niet verzwaren, zelfs indien
het de geldboet'e niet verhoogt (1). (Sv.,
art. 2llbis.)

(1) Cass., 1 maart 1971 (Arr. cass., 1971,
biz. 623).

-392o W anneer een arrest vernietigd wordt

omdat het hoj van beroep, zonder met
eenparige stemmen van zijn leden uitspraak te doen, de vervangende gevangenisstmj, die de correctionele rechtbank
heejt uitgesp1·oken, verzwaard heejt,
wordt de zaak slechts verwezen opdat
over de vervangende gevangenisstraj
wordt beslist (I).
(SANTE

EN

PIRSON,

ARREST

T.

LECLERCQ.)

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 februari 1972 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, uitspraak
doende als gerecht waarnaar de zaak
werd verwezen ;
Gelet op het arrest van het Hof van
9 juni 1969;
l. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de strafvordering:

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 2llbis van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,

doordat het hof van beroep bij het
bestreden arrest de vervangende gevangenisstraf die tegen iedere eiser werd uitgesproken, verzwaard heeft, zonder vast
te stellen dat het met eenparige stemmen
van zijn leden uitspraak heeft gedaan :
Overwegende dat de correctionele
rechtbank iedere eiser had veroordeeld
tot een vervangende gevangenisstraf van
15 dagen en dat het bestreden arrest, na
het beroepen vonnis te hebben vernietigd
en de eisers tot dezelfde hoofdgevangenisstraffen en geldboeten te hebben veroordeeld, de vervangende gevangenisstraf
heeft verhoogd tot twee maanden met
betrekking tot eiser en tot een maand
met betrekking tot eiseres, waardoor de
door de eerste rechter uitgesproken straf. fen werden verzwaard ;
Overwegende dat het arrest niet vaststelt dat het hof van beroep die vervangende gevangenisstraffen heeft uitgesproken met eenparige stemmen van zijn
leden;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende voor het overige dat
de substantiele of op straffe van nietig(1) Cass., 1 rnaart 1971 (.Arr. cass., 1971,
biz. 623).

heid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen die door de verweerster zijn ingesteld :
Overwegende dat de eisers geen enkel
middel aanvoeren ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch aileen in zover het tegen
eiser een vervangende gevangenisstraf
van twee maanden en tegen eiseres een
vervangende gevangenisstraf van een
maand uitspreekt ; verwerpt de voorzieningen voor het overige ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de eisers in
de helft van de kosten en laat de overige
kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Gent.
ll september 1972: - 2e kamer. Voorzitter, de H. Louveaux, voorzitter.
- Verslaggeve1·, de H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Faures.

2e

RAMER. -

11 september 1972.

1° VERLATING VAN FAMILIE. ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEp AALDE FElTEN, ;--- BESCHIRRING IN
RORT 'GEDING WAARBU EEN UITKERING
TOT ONDERHOUD WORDT TOEGEKEND.
BESCHIRRING VAN VOOR DE INWERRINGTREDING
VAN ARTIREL
16
VAN DE WET VAN 8 APRIL 1965, TER
VERVANGING VAN ARTIKEL 302 VAN
HET BuRGERLIJR WETBOER. GEEN
BETALING. FElTEN VAN NA DE ONTBINDING VAN HET HUWELIJR. GEEN
VERLATING VAN FAMILIE.

2° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAREN. VEROORDELING VERNIETIGD OMDAT DE TOEGEPASTE STRAFBEPALING OP HET FElT NIET VAN TOEPASSING I S . - FElT DAT EEN INBREUR
OP EEN ANDERE \VETTELIJKE BEPALING
RAN ZIJN.- VERWIJZING.

1o Een beschikk1:ng in ko1·t geding tot toe-

kenning van een uitkering tot ondeThoud,

-40die dagtekent van v66r· de inwer·kingtreding van ar·tikel 16 van de wet van
8 april 1965, ter.· ver·vanging van artikel 302 van het Bur·ger·lijk Wetboek, kan
niet tot grondslag clienen van een veroordeling op gr·ond van vet·lating van
jamilie wegens jeiten van na de over·schrijving van het beschikkende gedeelte
van het vonnis waarbij de echtscheiding
werd toegestaan (1). (S.W., art. 391bis.)
2o Wanneer een ver·oor·delende beslissing in

strajzaken ver·nietigd wor·dt omdat de
do01' de r·echter toegepaste str·ajbepaling
niet van toepassing is op het vaststaand
verklaanl Jeit, maar dit laatste een inbr·euk op een ander·e wettelijke bepaling
kan zijn, geschiedt de ven~ietiging met
venvijzing (2).

wet van 8 aprill965 betreffende de jeugdbescherming, waarvan artikel 16 artikel 302 van het Burgerlijk Wetboek
heeft gewijzigd, geen werking meer had
vanaf 6 mei 1969, op welke datum het
beschikkend gedeelte van het vonnis
waarbij de echtscheiding werd toegestaan, door de ambtenaar van de bUI·gerlijke stand werd overgeschreven ;
Dat eiser derhalve niet mocht veroordeeld worden om na 22 april 1970 die
beschikking niet te hebben uitgevoerd;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing; laat de
kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te ·.
Brussel.

(GASPART.)
ARREST

(ver·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 februari 1972 door het Hof
van bei·oep te Luik gewezen;
Over het middel afgeleid uit de artikelen 391bis van het Strafwetboek, 302 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
door·dat het al'l'est eiser veroordeelt om
na 22 april1970 meer dan twee maanden
vrijwillig in gebreke te zijn gebleven de
termijnen van een uitkering tot onderhoud te betalen, die hij aan zijn echtgenote voor de minderjarige kinderen verschuldigd was,
ter·wijl de beschikking van de voorzitter
van de rechtbank, rechtdoencle in kort
gecling, waarbij die uitker.ixtg wercl toegekend, geen werking meer had wegens de
echtscheiding der echtgenoten :

11 september 1972. 2e kamer. Voor·zitter, de H. Louveaux, voorzitter.
- Ver·slaggever, de H. Legros. - Gelijkluidende concl~tsie, de H. Delange, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

11 september 1972.

1o DOUANEN EN ACCIJNZEN. ACCIJNSREC+Ili'I:E VAN BENZOL EN VAN
1\HNERALE OLIE. 0VERTREDINGEN
VAN
DE
UITVOERINGSMAATREGELEN
VAN DE MINISTER VAN FINANCIEJN.GELDSTRAFFEN GESTELD OM DE INNING
VAN FISCALE RECHTEN TE VERZEKEREN.

2o

STRAF.- DouANEN EN ACCIJNZEN.
EENDAADSE SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. CUMULATIE VAN GELDBOETEN.

Overwegende dat bij beschikking van
30 jcmi 1966 de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi,
rechtsprekend in kort geding, eiser veroordeeld heeft om aan zijn echtgenote een
uitkering tot onderhoud en opvoeding
van hun kinderen te betalen ;
Overwegende dat die beschikking, die
dagtekent van v66r 1 september 1966,
datum van de inwerkingtreding van de

1° Geldstratfen gesteld om de inning van
fiscale r·echten te verzekeren zijn de geldboeten op over·tr·edingen van de maatr·egelen van de JJ!Iinister van Financien
ter· uitvoe~·ing van de artikelen 3 en 5
van de wet van 7 febntaTi 1961 betr-efjende het accijnsr·egime van benzol en
van soor·tgelijke pr·odukten en van de

(1) Men raadplege cass., 30 aprill964 (Bull.
en PAsiC., 1964, I, 922); 8 januari 1968 (Ar~·.
cass., 1968, blz. 622) en 28 juni 1971 (ibid.,
1971, blz. ll20).

(2) Oass., 23 juni 1958 (Bull. en PAsiO., 1958,
I, ll85.). Het aan de eiser ten laste gelegde
feit zou eventueel onder de toepassing kunnen
vallen van artikel 360bis van het Strafwetboek.

-41artikelen 5 en 11 van de wetten betrefjende het accijns1·egime van minerale
olie, gecoordineerd op 20 november 1963.

2° W anneer eenzelfde jeit verscheidene
overtredingen van de wetten inzake
douanen en accijnzen oplevert, moeten
de geldboeten voor elk misdrijj gecumulee?·d worden, behoudens bij de wet vastgestelde ajwijking (1). (S.W., art. 65
en 100, lid 2.)
(HAWINKEL, MONNIER EN SPREUX, T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANOLEN.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 januari 1972 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

I. Op de voorziening van Hawinkel,
beklaagde:
Over het eerste midclel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 60, 61, 62,
63, 64, 65, en 100, lid 2, van het Strafwetboek, 3, inzonclerheid § 1, 6, inzonclerheicl §§ 1 en 3, van de wet van 7 februari
1961 betreffende het accijnsregime van
benzol en van soortgelijke produkten,
12 en 13 van het koninklijk besluit van
20 november 1963 tot coordinatie van de
wetsbepalingen betreffende het accijnsregime van minerale olie en 97 van de
Grondwet,
doordat bet bestreden arrest eiser tot
acbt maanden gevangenisstraf met uitstel veroordeelt wegens de telastleggingen I-A en III-A, alsmede tot geldboeten
van 5.000 frank iecler onderscheidenlijk
wegens de telastleggingen I-B en III-B,
teTwijl, luidens de vermeldingen van de
dagvaarding, bet gel1eel van de feiten
bij eiser de opeenvolgende en voortdurende uitvoering van een enkel en
hetzelfde misdadig voornemen was en
wegens eenheid van opzet een voortgezet
en collectief misdrijf opleverde; de in
deze dagvaarding onderscheidenlijk onder
de nummers I-A en III-A omscbreven
feiten luidens genoemde telastlegging dezelfde zijn als die welke erin omschreven
worden onder de nummers I-B en III-B;
de feitenrecbters het tegenovergestelde
hiervan niet vaststellen en zij derhalve
wegens die verschillende feiten slechts
(1) Oass., 22 januari 1962 (Bull. en PAsiC.,
1962, I, 592).

een enkele straf, de zwaarste, mochten
opleggen, te weten de gevangenisstraf,
behalve indien zij de redenen opgeven
waf}rom twee afzonderlijke straffen moesten worden toegepast, wat zij niet bebben
gedaan;
Overwegende dat eiser op de telastleggingen I-B en III-B vervolgd werd wegens
overtreding van de maatregelen van de
Minister van Financien ter uitvoering
enerzijds van de artikelen 3 en 5 van de
wet van 7 februari 1961 betreffende het
accijnsregime var,t benzol en van soortgelijke produkten en anderzijds van de
artikelen 5 en ll van de wetten betreffende bet accijnsregime van minerale
olie, gecoordineerd op 20 november 1963,
welke feiten elk worden gestraft met een
geldboete van 5.000 tot 25.000 frank;
Dat die geldstraffen zijn opgelegd om
de inning van fiscale rechten te verzekeren ·
Dat, boewel bet overwogen beeft dat
alle tegen eiser aangevoerde feiten van de
telastleggingen I-A, I-B, III-A en III-B
een en hetzelfde misdrijf opleveren, bet
arrest, met toepassing van artikel 100
van bet Strafwetboek, hem wettelijk
veroordeelt, niet alleen. tot de zwaarste
straf, de gevangenisstraf, wegens de feiten
van de telastleggingen I-A en III-A,
maar tevens tot afzonderlijke straffen
van 5.000 frank geldboete wegens de
telastleggingen I-B en III-B;
Overwegende dat, bij ontstentenis van
een conclusie bieromtrent, het hof van
beroep de cumulatie van de geldboeten
niet bijzonder met redenen moest omkleden;
Dat het middel naar recht faalt ;
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 ;

II. Op de voorzieningen van Monnier
en Spreux, beklaagden :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigbeid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt iedere eiser in de
kosten van zijn voorziening.
11 september 1972. - 2e kamer. Voorzitter·, de H. Louveaux, voorzitter.
- Ve1·slaggever, de H. Legros. - Gelijk-

-42luidende conclusie, de H. Delange; advocaat-generaal.

2" KAMER. -

11 september 1972.

CASSATIE. - BEVOEGDREID.- STRAFZAKEN. - BESLUIT DAT DE FEITENRECRTER UIT ZIJN VASTSTELLINGEN
AFLEIDT. - TOEZICRT VAN RET HOF.

H oewel het aan de jeitenrechter staat de
jeiten waar·op hij zijn beslissing gr·ondt
soeverein vast te stellen, staat het evenwel
aan het Hof van cassatie de wettelijkheid na te gaan van de gevolgtrekkingen
die hij er·uit afleidt (1). (Grondwet,
art. 95.)
(VERVIER, T. LAZARUS EN JEUNEROMME.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 februari 1972 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik ;
1. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld :

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 1353
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat, om te beslissen dat
het niet bewezen is dat verweerster is
blijven stilstaan alvorens de rijbaan verder over te steken, het vonnis steunt op
de overweging aileen dat uit de verklaringen van Henrotay en Schoonbrood blijkt
dat deze door Nerweerster werd ingehaald;
Overwegende dat de rechter in hager
beroep uit het feit aileen dat Schoonbrood
door verweerster ingehaald werd op de
oversteek voor voetgangers, niet kon
afleiden dat deze laatste niet stilgestaan
had op de oversteek ;
2. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke

rechtsvordering die door
tegen eiser is ingesteld :

Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering die
tegen eiser is ingesteld, de vernietiging
tot gevolg heeft van de beslissing die op
deze burgerlijke rechtsvordering is gewezen;
3. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de rechtsvorderingen van het openbaar ministerie tegen de
verweerders :
Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om tegen die beslissing cassatieberoep in
te stellen ;
·
Om die redenen, en zonder dat er
grond is om de middelen die eiser heeft
aangevoerd te onderzoeken, aangezien
deze geen cassatie zonder verwijzing of
geen ruimere cassatie kunnen meebrengen, vernietigt het bestreden vonnis,
behalve in zover het uitspraak doet op
de rechtsvoqieringen van het openbaar
ministerie tegen de verweerders ; 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 en verweerster ieder in een
vierde van de kosten, laat de overige
kosten ten laste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting houdende in hager beroep.
ll september 1972. 2" kamer. Voorzitter, de H. Louveaux, voorzitter.
- Verslaggever, de H. Legros.- Gelijkluidencle conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. M. Charlier (van de balie te Luik).

2" KAMER. -

11 september 1972.

10 WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 14 MAART 1968,
ARTIKEL 25-3. BESTUURDER DIE
LINKS WIL AFSLAAN. - VERBOD RET
NORMAAL VERKEER VAN DE TEGENLIGGERS TE RINDEREN.

2o CASSATIE. (1) Cass., 22 september 1969 (Arr. cass.,
1970, blz. 77).

verweerster

0li'IVANG. - VooRZIENING VAN DE BEKLAAGDE.- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
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STRAFVORDERING. BRENGT DE VERNIETIGING MEE VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP DE RECHTSVORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ,
NIETTEGENSTAANDE DE NIET-ONTVANKELIJKHEID
VAN
DE
VOORZIENING
TEGEN DEZE BESLISSING EN DE AFSTAND
VAN DEZE VOORZIENING, ZONDER BERUSTING.

1° De bestuurder, die links wil afslaan,
mag het normaal verkeer van de tegenliggers niet hindenn (1). (Wegverkeersreglement van 14 maart 1968, artikel 25-3.)

2° De vernietiging, op de voorziening van
de beklaagde, van de beslissing op de
strafvorde1'ing brengt de vemietiging
mee van de niet definitieve beslissing op
de 1'echtsvo1'dering van de bu1·ge1·lijke
partij, die e1' het gevolg van is, hoewel de
vom·ziening tegen de tweede beslissing
voomlsnog niet ontvankelijk is en de
beklaagde van deze voorziening afstand
heeft gedaan, zonde1' in deze beslissing
te be1'usten (2).

3. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld, en op diens
civielrechtelijke vordering tegen verweerder:
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 418, 420 van het
Strafwetboek, 12-l, 25-3, 27-1 van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, voor zoveel
als nodig van genoemd artikel 12-1, gewijzigd bij artikel 5 van het koninldijk
besluit van 13 oktober 1971, 3, 4 van de
wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het W etboek van
strafvordering, 1382, 1383 van het Burgerlijk W etboek en 97 van de Grondwet,

doordat, om verweerder van de telastlegging van verwonding door onvoorzichtigheid vrij te spreken, de telastleggingen samen van verwonding door onvoorzichtigheid en van overtreding van
het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer tegen eiser bewezen te
verklaren, eisers burgerlijke rechtsvordering te verwerpen wegens onbevoegdheid
en die van verweerder toe te wijzen, het
vonnis erop wijst " dat de aan de brom(PIERSON, T. WATTIEZ.)
fiets van Wattiez toegebrachte schade
onderstelt dat beide rijtuigen recht op
ARREST (vertaling).
elkaar zijn ingereden ; dat ofwel Pier~on
ofwel W attiez zelf over deze witte streep
RET HOF ; - Gelet op het bestreden is gereden, wat laatstgenoemde niet vervonnis, op 22 februari 1972 in hager boden was, vermits hij naar links afberoep gewezen door de Correctionele sloeg ; ... derhalve ... kan worden afgeleid
Rechtbank te Bergen;
dat Pierson een rijfout heeft begaan door
1. In zoverre de voorziening gerich~ is over de witte streep te rijden, ofwel niet
tegen de beslissing op de civielrechtelijke aandachtig genoeg geweest is, daar hij
vordering die door W attiez is ingesteld : W attiez slechts op twee of drie meter
heeft opgemerkt ; ... dat in elk geval
Overwegende dat eiser regelmatig af- W attiez hem zeker niet de weg heeft
stand heeft gedaan van,zijn voorziening, afgesneden, want dan zou de aanrijding
zonder evenwel te berusten in deze be- zijdelings hebben plaatsgehad "•
slissing die geen eindbeslissing is in de
te?'wijl luidens artikel 25-3 van het
zin van artikel 416 van het Wetboek van koninklijk besluit van 14 maart 1968
strafvordering ;
·
de bestuurder die naar links wil afslaan,
2. In zoverre de voorziening gericht is - wat het geval met verweerder was - ,
tegen de beslissing op de strafvordering het gewone verkeer van de weggebruikers
die is ingesteld tegen W attiez, medebe- die hem tegemoet komen, niet mag hin. deren en uit de vaststellingen van de
klaagde :
rechter niet blijkt dat verweerder zich
Overwegende dat eiser niet bevoegd is naar die bepaling zou hebben gedragen en
om zich in cassatie te voorzien tegen de dat eiser, diens tegenligger, op abnormale
beslissing ;
wijze zou hebben gereden; de omstandigheid dat eiser verweerder slechts op twee
of drie meter heeft opgemerkt hierdoor
(1) Men raadplege cass., 23 augustus 1966
kan worden uitgelegd dat diens maneuver
(Bttll. en PASIC., 1966, I, 1416).
onverwacht en abnormaal was en de
(2) Oass., 27 juni 1972 (.Arr. cass., 1972,
omstandigheid dat zij recht op elkaar
biz. 1029).
zijn ingereden evenmin uitsluit dat ver-
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weerder zijn maneuver naar links onregelmatig zou hebben begonnen (schending
van aile voornoemde bepalingen) ;
en terwijl het vonnis overigens niet de
aanwezigheid vaststelt van aile bestanddelen van de overtreding van de artikelen 12-1 en 27 van het koninklijk besluit
van 14 maart 1968 die ten laste van eiser
bewezen verklaard werd en die volgens
de rechter een gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg oplevert (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat, na te hebben overwogen dat ofwel eiser ofwel verweerder
over de doorlopende witte streep tussen
de twee rijstroken was gereden, het vonnis laatstgenoemde van de ten laste
gelegde overtreding van de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek vrijspreekt
en eiser veroordeelt wegens onopzettelijke
verwondingen en wegens overtreding van
de artikelen 12-1 en 27 van het wegverkeersreglement, en hierbij niet heeft nagegaan enerzijds of verweerder naar links
is afgeslagen zonder het gewone verkeer
van zijn tegenligger, thans eiser, te hinderen en anderzijds of eisers gedraging
niet het gevolg is geweest van verrassing,
eerder dan van de onoplettendheid die
het vonnis afleidt uit het enkel feit dat
eiser « W attiez slechts op twee of drie
meter heeft opgemerkt ";
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering die
tegen eiser is ingesteld, de vernietiging
r:rteebrengt van de niet definitieve beslissing op de civielrechtelijke vordering die
tegen hem door verweerder is ingesteld ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening, in zover deze is gericht tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering die door Wattiez is ingesteld ; vernietigt het bestreden vonnis, in
zover het uitspraak doet op de strafvordering die tegen eiser is ingesteld en op
de civielrechtelijke vorderingen ; verwerpt de voorzieningen voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser in een derde van de kosten
en verweerder in de overige twee derden ;
veYwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Doornik,
zitting houdende in hoger beroep.
11 september 1972. 2 8 kamer.
Voorzitte1·, de H. Louveaux, voorzitter.
- Ve1·slaggever, de H. Legros.- Gelijk-

~

luidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Fally.
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KAMER. -

11 september 1972.

10 CASSATIEMIDDELEN. -

STRAF-

ZAKEN. EEN ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN. MIDDEL DAT SLECHTS
BETREKKING HEEFT OP EEN ENKEL
MISDRIJF. STRAF WETTELIJK GERECHTVAARDIGD
DOOR
EEN
ANDER
MISDRIJF. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2o VOORZIENING IN CASSATIE. VoRI\II. STRAFZAKEN. BuRGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ,
EISERES. VOORZIENING NIET BETEKEND. NrET-ONTVANKELIJKHEID.
i

1 o W annee1· we gens ve1·scheidene misdrij-

ven een enkele st1·aj is ttitgespmken, is
niet ontvankelijlc, wegens geb1·ek aan
belang, de eis tot cassatie van de beslissing op de stmfvoTdering die gegmnd is
op een middel dat slechts bet1·ekking
heejt op een van deze miscl?·ijven, als
de stmj wettelijk ge1·echtvaardigd blijft
do01· een ander misdTijj (1). (Sv.,
art. 411 en 414.)
2° Niet ontvankelijlc is de voorziening van
een bu1·ge1'1'echtelijk aanspmkelijke partij, die niet is betekend aan de partij
tegen wie zij is ge1·icht (2). (Sv., art. 418.)

(LEFEVRE EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ET DE
CHAUDRONNERIE A. LEFEVRE ET FILS ll.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 maart 1972 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;
I. Op de voorziening van Lefevre,
beldaagde:
(1) Cass., 10 april 1972 CArr. ca.ss., 1972,
biz. 738).
(2) Cass., 15 mei 1972 (Arr. cass., 1972,
biz. 855).

_L ___ ~_
-

'

-45Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 21 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van strafvordering,
dom·dat het bestreden vonnis eiser veroordeelt wegens overtreding van artikel 1
van de besluitwet van 14 november 1939
betreffende de beteugeling van de dronkenschap,
terwijl het feit op 8 juli 1970 werd gepleegd en hierop een politiestraf is gesteld, zodat de strafvordering verjaard
was:
Overwegende dat eiser vervolgd werd
met name wegens overtreding van de
artikelen 34 en 35 van de wet betreffende
de politic op het wegverkeer en wegens
openbare dronkenschap ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
hem wegens die misdrijven veroordeelt
tot een enkele straf van 200 frank geldboete met toepassing van artikel 65 van
het Strafwetboek ;
Overwegende dat die straf wettelijk is
gerechtvaardigd door de overtreding van
de wet op de politic van het wegverkeer,
zodat het middel, dat slechts betrekking
heeft op het misdrijf van openbare dronkenschap, niet ontvankelijk is wegens
ge brek a an belang ;
En overwegende dat voor het overige
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
2. Op de voorziening van eiseres, burgerrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de voorziening werd betekend
aan het openbaar ministerie tegen wie zij
is gericht;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt iedere eiser in de
kosten van zijn voorziening.
ll september 1972. - 2e kamer.
Vom·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter.
- Verslaggever, de H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, advo-

(1) Oass., 5 september 1972, sup1·a, biz. 12.
(2) Oass., 15 mei 1972 (Arr. cass., 1972,
biz. 855).

caat-generaal. - Pleiter, de H. R. Andre
(van de balie te Charleroi).

2" KAMER. -

11 september 1972.

1° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.VOORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE
TEGEN DE BESLISSING OP DE RECRTSVORDERINGEN VAN RET OPENBAAR
MINISTERIE TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE EN TEGEN DE VOOR DEZE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ.
- NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.---'STRAFVORDERING. - VEROORDELENDE
BESLISSING.
VERWEER VAN DE
BEKLAAGDE ONBEANTWOORD GEBLEVEN.- NIET MET REDENEN OMKLEDE
BESLISSING.

3o VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. STRAFZAKEN. - BuRGERVOORZIELUKE PARTIJ, EISERES. NING NIET BETEKEND. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1° Een belclaagde is niet bevoegd om zich
in cassatie te voorzien tegen de beslissing
op de 1'echtsvo1·deringen van het openbaar
ministerie tegen een medebeklaagde en
tegen de V001' deze burgen·echtelijk aanc
sprakelijke partij (1).
2o Niet met redenen omlcleed is de beslissing
die de beklaagde op de strafvordering
vemordeelt, zonde1· te antwoorden op een
door hem 1·egelmatig bij conclusie voorgedragen verwee1· (2). (Grondwet, artikel 97.)

3° Niet ontvankelijk is de voorziening van
een bu1·ge1·lijlce partij die niet is betelcend
aan de partij tegen wie zij is gericht (3).
(Sv., art. 418.)
(REYNAUD, T. LEROUX, PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « AU MOULIN BLANC »,
(3) Oass., 20 juni 1972 (Arr. cass., 1972,
biz. 999).

-46THIELEMANS EN
SCHAPPIJ R.V.S.)
ARREST

VERZEKERINGSMAAT-

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 februari 1972 in boger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;

I. Op de voorziening van eiser, beklaagde:
A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de rechtsvordering
die door het openbaar ministerie is ingesteld tegen de verweerder Leroux en de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Au Mouton Blanc ,, voor
Leroux civielrechtelijk aansprakelijke
partij :

Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om cassatieberoep in te stellen tegen de
beslissing waarbij een medebeklaagde
wordt vrijgesproken en de voor deze
medebeklaagde civielrechtelijk aansprakelijke partij buiten zaak wordt gesteld ;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;

B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld, en op de
burgerlijke rechtsvorderingen die tegen
hem zijn gericht :

ongeval ten minste gedeeltelijk te wijten
was aan de rijfouten van de eerste burgerlijke partij en dat derhalve deze en
haar verzekeraar, de tweede burgerlijke
partij, de helft van hlm schade en kosten
moesten dragen ; en doordat het bestreden vonnis dat geen enkele reden opgeeft
ter rechtvaardiging van de verwerping
van die verweermiddelen derhalve niet
regelmatig met redenen is omkleed :
Overwegende dat eiser bij conclusie
voor de correctionele rechtbank heeft aangevoerd dat, volgens de plaats van de
scherven die door de aanrijding werden
gemaakt, de botsing tussen de twee voertuigen heeft plaatsgehad op 4m 40van de
rechterrand van de rijbaan gaande in de
richting waarin hij reed, en dat de rijbaan
ten gevolge van een rij stationerende
voertuigen slechts over een breedte ·van
zes meter berijdbaar was ; dat hij daaruit
heeft afgeleid dat de aanrijding heeft
plaatsgehad op het gedeelte van de rijbaan dat hem was voorbehouden en dat
derhalve de enige oorzaak van het ongeval lag in het brede maneuver waarmee
de verweerder Thielemans om een onregelmatig gestat.ioneerd voertuig is gereden ·
O~erwegende dat in antwoord op die
conclusie het bestreden vonnis zich beperkt te zeggen dat « de eerste rechter
terecht de partij Reynaud heeft veroordeeld en de beklaagde Leroux vrijgesproken ; dat nit de gegevens van het
dossier en nit het op de terechtzitting
afgenomen getuigenis blijkt dat de ten
laste van Leroux gelegde misdrijven niet
bewezen zijn " ;
Dat het bestreden vonnis aldus geen
antwoord geeft op het omstandig verweer
van de hierboven overgenomen conclusie;
Dat het middel gegrond is ;

Over het enige middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 163 (gewijzigd bij het enige
artikel van de wet van 2 januari 1924)
en 176 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 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
II. Op de voorziening van eiser, burdoordat het vonnis, bij bevestiging van ·
alle strafrechtelijke en civielrechtelijke gerlijke partij :
beschikkingen van het vonnis van de
Overwegende dat nit de stukken waareerste rechter, eiser heeft veroordeeld op
op het Hof vermag acht te slaan, niet
de strafvordering en hem daarna op de blijkt dat de voorziening betekend werd
tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsaan de partijen tegen wie zij is gericht;
vordering heeft veroordeeld tot vergoeDat zij derhalve niet ontvankelijk is ;
ding van alle schade aan de burgerlijke
partijen, zonder te antwoorden op de
Om die redenen, vernietigt het bestremiddelen waarbij eiser bij conclusie in de
den vonnis, doch slechts in zover het uiteerste plaats zijn schuld betwistte en spraak doet op de strafvordering en de
aanvoerde dat hij niet aansprakelijk was burgerlijke rechtsvorderingen die tegen
voor het bedoelde ongeval, hetwelk voleiser zijn ingesteld ; verwerpt de voorziegens hem aileen te wijten was aan de rijning voor het overige ; beveelt dat van
fouten van de eerste burgerlijke partij
dit arrest melding zal worden gemaakt op
en eventueel van de medebeklaagde Lede kant van de gedeeltelijk vernietigde
roux, en subsidiair beweerde dat het beslissing ; verqordeelt eiser in de helft
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van de kosten ; veroordeelt ieder van de
verweerders Thielemans en de verzekeringsmaatschappij R.V.S. in een vierde
van de kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel, zitting houdende in hoger
beroep.

ll september 1972. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Louveaux, voorzitter.
- Verslaggeve1·, de H. Closon. - Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal. Pleiter, de H. De
Bruyn.

ze KAMER.

-

12 september 1972,

1o BEROEPSVERENIGING. -

BunGERLIJKE RECHTSVORDERING. -'- 0NTVANKELIJKHEID. - VooRWAARDEN.

2o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). SCHADE. PLANNEN WAARVOOR DE TUSSENKOMST
VAN EEN ARCHITECT WETTELIJK VEREIST WORDT, DOOR EEN ARCHITECT
OPGEMAAKT TIJDENS DE SCHORSING,
DIE HEM ALB TUCHTMAATREGEL IS OPGELEGD. - MOGELIJK NADEEL VOOR
DE WETTELIJK ERKENDE BEROEPSVERENIGING VAN ARCHITECTEN VAN DE
PROVINCIE.

haar leden in hun hoedanigheid van
aangeslotenen bezitten (I). (Wet van
31 maart 1898, art. 2 en 10.)
2° Dat een aTchitect tijdens de periode daf

hij met schorsing is gestraft, plannen
opmaakt waarvooT de tussenkomst van
een architect .wettelijk vereist wordt, kan
een nadeel beTokkenen aan de wettelijk
eTkende beToepsve1·eniging van aTchitecten van de pTovincie, zelfs indien
deze veTeniging niet al deze architecten
groepeeTt (2).

3° en 4° Het materiele nadeel wam·van de
wettelijk erlcende beToepsveTeniging van
aTchitecten van de pTovincie herstel
kan vordeTen, kan bestaan in het
ve1·lies van de kans waaTop zij kon
Tekenen dat, indien de met schorsing
gestrafte architect de plannen niet had
opgemaakt waarvoor de tussenkomst van
een aTchitect wettelijk veTeist wordt, het
clienteel die door de beklaagde omechtmatig afgewend werd, zich althans gedeeltelijk zou ge1•icht hebben tot aTchitecten, die bij de vereniging waren aangesloten (3).
(DE ARCHITECTENVERENIGING DER PROVINCIE LIMBURG, T. DE BUSSCHERE;
DE BUSSCHERE, T. NATIONALE ORDE
VAN ARCHITECTEN EN DE ARCHITECTENVERENIGING DER PROVINCIE LIMBURG.)
ARREST.

3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - SCHADE UIT
HOOFDE VAN 'EEN MISDRIJF. - VERLIES VAN EEN KANS WAAROP RET
SLACHTOFFER RON REKENEN.

4° BEROEPSVERENIGING: -

ARcm-

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 januari 1971 door·het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
I. Op de voorziening van de beldaagde :

TECTEN.- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. - GRONDSLAG. - MATERIELE
SCHADE.

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

1° De wettelijk erkende beroepsvereniging
kan, do01· zich burgerlijke partij te stellen, herstel vorderen van de mate1·iele en
morele schade ve7'001'Zaakt door de aantasting, wegens een misdrijf, van de
belangen ter bescherming waa1·van ze is
opgericht en in rechte optreden te1· verdediging van de individuele 1·echten die

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 ;

(1) Cass., 22 juni 1959 (Bull. en PASIC.,
1959, I, 1125) en 18 december 1967 (A1~·. cass.,
1968, blz. 558).
(2) Men raaJdplege cass., 11 mei 1964 (Bull.
en PASIC., 1964, I, 966) en 18 december
1967 waarvan in de vorige noot sprake is.

B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen tegen eiser gericht :
(3) Cass., 24 augustus 1962 (Bull. en PAsrc.,
1962, I, 1251) en 11 mei 1964 waarvan in de
vorige noot sprake is ; men raadplege cass.,
31 maart 1969 (Arr. cass., 1969, biz. 717).

-------------
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Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert ;
II. Op de voorziening van de burgerlijke partij de Architectenvereniging der
;Provincie Limburg :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 2,
6 en 10 van de wet van 31 maart 1898 op
de beroepsverenigingen,
dom·dat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat verweerder, die als
·architect geschorst was, zich schuldig
gemaakt had aan het op1naken van een
reeks plannen in overtreding van de wet
van 26 jtmi 1963, en na hem wegens dit
wanbedrijf op strafgebied veroordeeld te
hebben, beslist dat. de civielrechtelijke
vordering van eiseres tot schadevergoeding wegens materiele schade ongegrond
is, bij gemis aan bewijs dat de door verweerder onwettelijk ontvangen honoraria
betaald werden ten nadele van eiseres,
daar de toetreding tot deze beroepsvereniging vrij is en zij bijgevolg niet al de
architecten van de provincie Limburg
verenigt,
te1·wijl eiseres in haar conclusie staande
hield dat zij, als beroepsvereniging, tot
sociaal doel en voorwerp had de beroepsbelangen van haar leden te beschermen,
:te verdedigen en te bevorderen en ook,
in 't algemeen, « het collectief beroepsbelang harer leden te beschermen "•
terwijl de beroepsverenigingen .trouwens uiteraard ontvankelijk en bevoegd
zijn om de belangen van het beroep te
verdedigen en schadevergoeding te vorderen voor de schade die door het collectief beroepsbelang ondergaan wordt,
zelfs indien het niet bewezen is dat zij
al de personen verenigen die het beroep
uitoefenen en dat hun !eden een persoon,lijke schade geleden hebben, zodat het
arrest dat enkel en alleen steunt op de
overweging dat het niet bewezen is dat
de leden van eiseres persoonlijk een
schade zouden geleden hebben, onwettelijk gemotiveerd voorkomt en in strijd
is met de doelstelling en de bevoegdheid
van de erkende beroepsverenigingen,
zoals zij door de artikelen 2, 6 en 10 van
de wet van 31 maart 1898 bepaald zijn,
terwijl alleszins het arrest de vraag
niet onderzoekt of de strafbare daden
van verweerder ja clan neen het collectief
beroepsbelang van de architecten der
provincie Limburg, wiens verdediging het
sociaal doeleinde is van eiseres, geschonden en benadeeld hebben,

terwijl de onduidelijkheid en clubbelzinnigheicl van cleze motivering het Hof
in de onmogelijkheid stellen zijn controlerecht uit te oefenen over de wettelijkheid
van de bestreden beslissing en met het
gebrek aan de door artikel 97 van de
Gronclwet vereiste motivering gelijkstaan:
Overwegende dat het arrest niet betwist dat eiseres, wettelijk erkencle beroepsvereniging, door zich burgerlijke
partij te stellen, herstel kan vorderen van
de schade veroorzaakt door de aantasting
van de belangen ter bescherming waarvan ze is opgericht, inzonderheicl de
materiele beroepsbelangen; dat het de
rechtsvordering ontvankelijk verklaart,
maar beslist dat ze niet gegrond is, in
zoverre eiseres herstel van een materiele
schade vordert, « bij geinis aan bewijs clat
de door beklaagde ontvangen honoraria
behaald werclen ten nadele van deze
burgerlijke partij, claar de toetreding tot
cleze vereniging vrij is en zij bijgevolg
niet al de architecten der provincie Limburg verenigt " ;
Overwegende dat dergelijke grond impliceert dat bedoelcle beroepsvereniging
een vergoeding wegens materiele schade
slechts zal kunnen vorderen voor zover
al clegenen die het beroep uitoefenen lid
zijn van de beroepsvereniging ;
Maar overwegencle dat het verlies van
een kans een oorzaak van schade kan
uitmaken, welke aanleiding geeft tot
vergoeding ;
Overwegende clat ten deze de door
eiseres geleden schade kon bestaan in de
kans, waarop eiseres kon rekenen, dat de
klanten, die door de onwettelijke handelingen van verweerder afgewend werden,
zonder die handelingen zich althans gecleeltelijk tot de architecten, die bij eiseres
aangesloten waren, zouden gewend hebben;
Overwegende dat, zo de omstandigheid
dat eiseres niet alle architecten van de
provincie Limburg verenigt, de kansen
van eiseres verminderde, zij nochtans
niet tot gevolg kon hebben eiseres elke
kans te doen verliezen ;
Overwegencle clat, nu het arrest niet
vaststelt dat geen enkel van de door verweerder afgewende klanten zich tot de
leden van eiseres zou hebben gericht, het
zijn beslissing niet wettelijk rechtvaardigt en artikel 1382 van het Burgerlijk
W etboek schendt ;
Dat het midclel gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzw-
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'~;ling

van De Busschere ; vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het de eis van
.de Architectenvereniging der Provincie
Limburg wegens materiele schade ondergaan door deze vereniging afwijst ; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver·oordeelt De Busschere in de kosten van
beide voorzieningen ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
12 september 1972. -

2e kamer. -

Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Janssens.- Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Struye en van Heeke.

ZAKEN.
VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE.
BURGERREOHTELIJK
. AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZIOH NIET
OF. ZICH ONREGELMATIG IN OA,SSATIE
HEEFT VOORZIEN. - 0ASSATIE OP DE
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. GEVOLG TEN AANZIEN VAN DE BURGERREOHTELIJK AA,NSPRAKELIJKE PARTIJ..

1° Niet ontvankelijk, we gens het ontb1·eken
van belang, is de voo1·ziening van de
beklaagde tegen een beslissing waarbij
de stmjv01·de1·ing ve1-jaard wordt verklaard (1).
2° Een belclaagde is niet bevoegd om een
cassatieberoep in te stellen tegen de
beslissing ten aanzien van de pa1·tij, die
als bttrger?·echtelijlc aanspralcelijlce partij in de zaak is betmklce1i (2).

3° Niet met redenen omkleed is de beslissing
die de belclaagde ertoe veroo1·deelt de
bu1·gerlijke partij te ve1·goeden, zonder
te antwo01·den op een door hem regelmatig vo01·gedmgen verweer (3). (Grand2e KAMER. -

12 september 1972.

1° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN.
- BESLISSING WAARBIJ DE STRAFVORDERING VERJAARD WORDT VERKLAARD.
- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE.
- NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN. VOORZIE~ING VAN DE BEKLAA,GDE TEGEN DE
BESLISSING TEN AANZIEN VAN DE PARTIJ DIE ALS BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ I~ DE ZAAK IS
BETROKKEN. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE REOHTSVORDERING.
VERWEER VAN DE BEKLAAGDE ONBEANTWOORD.- NIET MET REDENEN Ol\1KLEDE BESLISSING.

wet, art. 97.)

4° Wanneer een beslissing, die de beklaagde
veroordeelt, vernietigd wordt op de voorziening van de beklaagde en de burgerrechtelijk aanspralcelijke paTtij zich niet
of zich onregelmatig in cassatie heeft
vooTzien, heeft de beslissing die deze
pMtij vooT de verooTdeling burgerrechtelijk aanspmkelijk verklaart, geen
reden van bestaan meer (4).

(HERMIA EN NAA,MLOZE VENNOOTSOHAP
« HERMIA-AFFICHAGE ANTWERPEN "• T.
GEMEENTE BEROHEJ\1.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 februari 1971 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen ;

I. W at betreft de voorziening van
Hermia Andre, beklaagde :

STRAF-

a) In zoverre zij gericht is tegen de
beslissing over de strafvordering :

(1) Cass., 5 september 1972, supra, blz. 15.
(2) Cass., 24 mei 1971 (Arr. cass., 1971,
blz. 950).

(3) Cass., 5 september 1972, supra, blz. 15.
(4) Cass., 13 maart 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 657).

4° CASSATIE. -

0MVANG. -

501° ingesteld tegen eiser
Overwegende dat het bestreden vonnis
de strafvordering verjaard verklaart en
geen kosten ten laste van eiser legt ;
Dat derhalve de voorziening, wegens
het ontbreken van belang, niet ontvankelijk is;
2° ingesteld tegen de naamloze vennootschap "Hermia-Affichage Antwerpen "' civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om zich tegen deze beslissing te voorzien ;
b) In zoverre zij gericht is tegen de
beslissing over de civielrechtelijke vordering :
Over het tweede onderdeel van het
eerste middel, afgeleid uit de schending
van de artikelen 97 van de Grondwet, 3,
20 van het Wetboek van strafvordering
en 807 van het Gerechtelijk W etboek,
doordat het bestreden vonnis geen
antwoord verstrekt op de aanvullende
conclusie van eiser, volgens welke eiser
sedert einde december 1970 het reclamebord, voorwerp van de telastlegging,
afgebroken en vervangen had door een
ander dat minstens op 30 em. achter de
rooilijn, en dus niet meer op of langs
de openbare weg, werd aangebracht,
zodat het reglement van verweerster
van 9 september 1949 daarop niet meer
toepasselijk was en de vordering tot
afbraak van het vroeger bestaande reclamebord geen reden van bestaan meer
had,
te1·wijl het vonnis niet vaststelt dat
de oprichting van dit nieuw reclamebord een overtreding uitmaakt op evenbedoeld gemeentereglement en alleszins,
nu verweerster de verwij dering van dit
reclamebord niet had gevorderd, aan die
partij iets toekent wat door haar niet
gevorderd werd
Overwegende dat uit de enkele beschouwing van het vonnis "dat het
aanplakbord werd aangebracht op een
gebouw langs de openbare weg " niet
kan worden uitgemaakt of de rechter
in hoger beroep heeft beslist dat de in de
aanvullende conclusie vermelde bewering
van eiser onjuist was, dan wel of hij heeft
willen beslissen dat, zelfs indien eiser
het reclamebord veninderd en verplaatst
had op de in die conclusie vermelde
afstand van de openbare weg, ·het niettemin nog zou moeten beschouwd worden

als zijnde aangebracht langs de openbare
weg;
Dat het onderdeel, in zoverre het de
schending van artikel 97 van de Grandwet inroept, gegrond is ;
II. W at betreft de voorziening van de
naamloze vennootschap " Hermia-Affichage Antwerpen "' civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
de voorziening betekend werd aan de partij tegen wie zij gericht is ; dat zij derhalve niet ontvankelijk is en dat eiseres
de kosten ervan moet dragen ;
Overwegende evenwel dat, ingevolge
de vernietiging van de beslissing over
de civielrechtelijke vordering op de voorziening van Hermia Andre, de beslissing
waarbij eiseres, als civielrechtelijk aansprakelijke, solidair met deze veroordeelcl wordt geen reden van bestaan
meer heeft;
Om die redenen, en zonder dater aanleiding bestaat tot onderzoek van het.
eerste onderdeel van het eerste middei
en het tweede middel, welke tot geen.
uitgebreider vernietiging kunnen leiden,
vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de civielrechtelijke vordering van verweerster ;
verwerpt de voorziening van eiser voorhet cverige ; verwerpt de voorziening
van eiseres ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gernaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster in de helft van
de kosten van de voorziening van eiser ;
laat de andere helft ten laste van eiser ;
veroordeelt eiseres in de kosten van haar
voorziening; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Mechelen, zitting houdende in hoger
beroep.
12 september 1972. 2e kamer. Voorzitter en Verslaggever, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Charles,
advocaat-generaal.
Pleite1·, de H.
Mathe! (van de balie te Antwerpen).

512e KAMER. -

12 september 1972,

waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal.

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- VEROORDELEND VERSTEKARREST. VooRziENING VAN DE 'BEKLAAGDE TIJDENS
DE GEWONE VERZETTERMIJN.- NIETONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijlc is de voorziening van
de beklaagde tijdens de gewone verzettermijn ingesteld tegen een ar1·est dat hem
bij verstek veroordeelt (1). (Sv., art. 413.)
{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « LA PRESERVATRICE n, T. VERACETERT; BOGHEMANS, '1'. VERACHTERT EN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP « LE PF-ENIX-BELGE n,)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 februari 1972 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
I. Over de voorziening van de naamloze
vennootschap «La Preservatrice n, vrijwillig tussengeko~en partij
II. Over de voorziening van Petrus
Boghemans, beklaagde :
Overwegende dat het arrest, dat eiser
zowel op de strafvordering als op de
tegen hem ingestelde civielrechtelijke
vorderingen veroordeelt, te zijnen opzichte bij verstek is gewezen; dat uit
de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan niet blijkt dat op 6 maart
1972, dag waarop eiser zich in cassatie heeft voorzien, het arrest hem
reeds betekend was en de gewone termijn
van verzet verstreken was ; dat de voorziening welke gericht is tegen een beslissing die nog het voorwerp kan maken van
een verzet, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
12 september 1972. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer

(1) Cass., 13 december 1971 (Arr. cass.,
1972, biz. 365).
(2) Cass., 8 december 1970 (Arr. cass., 1971,
biz. 354); men raadplege de conclusie van

2e KAMER. -
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WEGVERKEER. -WET BETREFFENDE
DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER,
ARTIKEL 62. PROCESSEN-VERBAAL
OPGEMAAKT DOOR EEN BEVOEGDE AMBTENAAR OF BEAMBTE. BEWIJSKRACHT.

Het proces-verbaal dat regelmatig is opgemaakt door een ambtenaa1· of beambte
van de ove1·heid, door de Regering aangesteld om toezicht te houden op de uitvoering van de wet en de reglementen
betreffende de politie over het wegverkeer,
waarvan binnen de gestelde termijn een
afschrift aan de overt1·eder is gezonden,
leveren bewijs op, zolang het tegendeel
niet bewezen is, van de materiele vaststellingen door die ambtenaar of beambte binnen de grenzen van zijn
bevoegdheid gedaan (2). (Wet betreffende de politic over het wegverkeer
[geco6rdineerd door K. B. van 16 maart
1968], art. 62.)

(PROCUREUR DES KONINGS TE OUDENAARDE, T. ENGELBERT EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « GAVERLAND n.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 juni 1971 door de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde in hoger
beroep gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 62, leden 1 en
2, van de wet betreffende de politic over
het wegverkeer en 104bis, a, 106-1, a,
en 7-2 van het koninklijk besluit van
14 maart 1968,
·
Procureur-generaal Hayoit de Termicourt,
to en Eerste 'Advocaat-generaal, v66r het arrest
van 17 maart 1952 (Bull. en PASIC., 1952,
I, 439).

-52doordat de correctionele rechtbank,
beslissend in hager beroep, vaststelt dat
de telastlegging in hoofde van de beklaagde, thans verweerder, niet bewezen is gebleven en dienvolgens de beklaagde van
de vervolging ontslaat en de tweede
gedaagde, thans verweerster, buiten de
zaak stelt,
ter·wijl de correctionele rechtbank had
dienen vast te stellen dat deze inbreuk
op een verordening, krachtens de voormelde wet, vastgesteld werd binnen
het raam van zijn bevoegdheid 1·atione
materiae en 1·atione loci door personeel
van de Rijkswacht, bij artikel 3, l 0 ,
van het koninklijk besluit van 14 maart
1968 aangesteld om toe te zien dat
de wet betreffende de politie over
het wegverkeer en de ter uitvoering daarvan genmnen reglementen worden nageleefd, en dat een afschrift van dit procesverbaal aan de overtreder binnen een
termijn van acht dagen, te rekenen van
de datmn van vaststelling van de misdrijven, gezonden werd, waaruit diende
afgeleid te worden dat het proces-verbaal
bewijs van de inbreclli: opleverde op grand
van de materiele vaststellingen door de
verbalisanten verricht, wat betreft het
voorbijrijden door de bekhtagde van het
rode verkeerslicht, het tegendeel niet
bewezen zijnde
Overwegende dat naar luid van het
eerste lid van artikel 62 van de wet betreffende de politie over het 'wegverkeer,
gecoiirdineerd bij het koninklijk besluit
van 16 maart 1968, de ambtenaren
en beambten van de overheid, door
de regering aangesteld om toezicht te
houden op de uitvoering van deze wet,
de overtreding van deze wet en van de
reglementen betreffende de politie over
het wegverkeer vaststellen door processen-verbaal, die bewijs opleveren zolang
het tegendeel niet bewezen is ; dat het
tweede lid van hetzelfde artikel 62 voorschrijft dat een afschrift van die processen-verbaal aan de overtreders wordt
gezonden binnen een termijn van acht
dagen te rekenen van de datum van
vaststelling van de misdrijven ;
Overwegende dat volgens artikd 3 van
het wegverkeersreglement van 14 maart
1968, het personeel van de rijkswacht
de bevoegdheid bezit om toe te zien
dat de wegverkeerswet en de ter uitvoering daarvan genomen reglementen
worden nageleefd ;
Overwegende dat een eerste wachtmeester bij de rijkswacht in het onder-

werpelijk proces-verbaal, waarvan een
afschrift binnen de acht dagen van de
feiten werd overgemaakt aan verweerder, heeft vastgesteld dat, toen deze
verweerder « v66r het verkeerslicht.
kwam "• het verkeerslicht reeds op rood
stand en « hij het kruispunt overreed toen
het verkeer voor hem gesloten was >> ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
de verweerders niet kan vrijspreken
en buiten zake stellen, om het enkel
motief dat « de telastlegging niet bewezen is gebleven », zonder een tegenbewijs aan te halen van de materiele
vaststelling van het onderwerpelijk
proces-verbaal; dat het vonnis aldus
de eerste twee leden van artikel 02 van
de wegverkeerswet schendt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest.
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt de verweerders in de kosten ; verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde, zitting houdende in hager beroep.
12 september 1972. 2e kamer. Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Janssens. - Gelijkhtidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.
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VOORZIENING

IN

CASSATIE.

VORM.
DIENSTPLICHTZAKEN.
VERZOEKSOHRIFT
WAARBIJ
EEN
DIENSTPLIOHTIGE DE HERZIENING VAN
ZIJN TOESTAND VRAAGT. VERZOEKSOHBIFT DAT GEEN VOORZIENING UITl\ILAAKT.

Het vm·zoelcsclwijt waa1·bij de dienstplichtige de herzienin g van zijn toestand
vraagt, maakt geen voo1·ziening in cassatie uit (1). (Dienstplichtwetten, gecoiirdineerd op 30 april 1962, art. 51.)

(1) Cass., 10 november 1971 (Arr. cass.,
1!l72, blz. 255).
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(CROCHET.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 30 mei I972 door de Herkeuringsraad van de provincie Brabant
gewezen;
Overwegende dat het verzoekschrift
waarbij een dienstplichtige, die geschikt
voor de dienst is verklaard, de herziening
van « zijn toestand " vraagt, geen voorziening in cassatie uitmaakt ;

Overwegende dat deze afstand bij akte
van 31 mei 1972 aan verweerster werd
betekend;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening ; veroordeelt eiser in
de kosten
13 september 1972 3e kamer Voorzitte1· en Ve1·slaggever, de H. Polet,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende eonelttsie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·, de
H. Fally.

Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift.
I3 september I972. 3e kamer. Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H . .Janssens. - Gelijklttidende eonelttsie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.-

3e KAMER. -
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I 0 ARBEIDSONGEVAL. ARBEIDSONGESCHIKTHEID.- ZWAAR GEKWETSTE WIENS TOE STAND DE HULP VAN
EEN ANDER PERSOON BEHOEFT. RECHT OP EEN VERGOEDING VAN MEER
DAN I00 POT. VAN HET BASISLOON.
3e KAMER. -

13 september 1972.

VOORZIENING IN CASSATIE.
AFSTAND.- BURGERLI.JKE ZAKEN.
AFSTAND BETEKEND. DEORETERING.

In burgerlijke zaken deereteert het Hoj
de ajstand van de voorziening, die aan
de verwee1·der is betekend (1). (G.W.,
art. 823 en 1042.)
(BRAET,

T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«NESTOR MARTIN)).)

2° ARBEIDSONGEVAL. - ARBEIDSONGESOHIKTHEID. - ZWAAR GEKWETSTE WIENS TOE STAND DE HULP VAN EEN
ANDER PERSOON VERGT. - VERGOEDING VAN MEER DAN I00 POT. VAN IillT
BASISLOON. - DOEL.
3° ARBEIDSONGEVAL. ARBEIDSONGESCHIKTHEID.- ZWAAR GEKWETSTE WIENS TOESTAND DE HULP VAN EEN
ANDER PERSOON VERGT. - VERGOEDING VAN MEER DAN 100 POT. VAN RET
BASISLOON. - RAMING « EX AEQUO ET
BONO n. - WETTELI.JKHEID.
I o Van het o genblik dat de zwaar gekwetste,

ARREST (vertaling).
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2I september 1971 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Overwegende dat eiser, bij akte ter
griffie van het Hof neergelegd op 1 juni
1972, verklaart afstand te doen van zijn
op 17 februari 1972 tegen voormeld
vonnis ingestelde voorziening en aanbiedt de kosten te dragen ;
(1) Cass., 29 november 1968 (.Arr. cass.,
1969, biz. 341 ).

getrotfene van een arbeidsongeval, volstrekt de geregelde hulp van een ander
persoon behoejt, heeft hij reeht op een VC1"goeding van mee1· dan 100 pet. vcm het
basisloon, ongeaeht de omvang van de
hulp die hij nodig heejt. (Gecoordineerde
wetten op de vergoeding der schade
voortspruitende nit arbeidsongevallen,
art. 2, lid 7.)

2o De vergoeding van mee1· dan 100 pet.
van het basisloon, bepaald bij artikel 2,
lid 7, van de gecoordineerde wetten op
de vergoeding de1· sehade voortspruitende
uit m·beidsongevallen, voor de zwaar
gekwetsten wier toestand volst1·ekt de

-54geregelde hulp van een ander persoon
vergt, dekt de wettelijk vermoede loonderving van de personen die hem verzorgen, ongeacht of zij bloedverwanten,
aanverwanten of v1·eemdelingen zijn,
al dan niet bij hem inwonen, al dan
niet een eigen loon verdienen.
3° De rechte1· kan wettelijk ex aequo et
bono het bedrag 1·amen van de vergoeding van meer dan 100 pet. van het
basisloon, die verschuldigd is aan een
zwaar gelcwetste wiens toestand de hulp
van een ander persoon vergt. (Gecoi:irdineerde wetten · op de vergoeding
der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, art. 2, lid 7.)
(«

CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE
CHARBONNAGES
DU
COUCHANT
MONS », T. MICLOTTE.)
ARREST

DES
DE

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 oktober 1971 door het
Arbeidshof te Brussel, afdeling Bergen,
gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artike1en 1, lid 1, 2, lid 7,
van de geco6rdineerde wetten op de vergoeding der schade voortspruitende uit
arbeidsongevallen (koninklijk besluit van
28 september 1931 aangevuld, wat artikel 2 betreft, bij de wet van 10 juli 1951,
artikel 1) en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis,
de door eiseres aan verweerder te storten
jaarlijkse vergoeding, rnet toepassing van
artikel 2, lid 7, van de gecoordineerde
wetten op de vergoeding der schade
voortspruitende uit arbeidsongevallen,
ex aequo et bono op 130 pet. heeft gebracht, om de redenen van de eerste
rechter, die het overneemt, " dat de
deskundige heeft geconcludeerd dat hij in
beperkte mate de hulp van een derde
persoon nodig had ; dat de omvang van
deze hulp er weinig toe doet om een
hogere vergoeding dan 100 pet. toe te
kennen wanneer de toestand van de
getroffene volstrekt de geregelde hulp
van een ander persoon vergt oo•; dat oo.
hemiplegia een van de buitengewoon
ernstige gevallen van blijvende ongeschiktheid is die de hulp van een derde
persoon vereisen oo• dat oo. het dienaangaande zonder belang is oo• dat de zwaar
gekwetste niet aileen woont en bij hem

thuis de hulp kan vinden die hij nodig
heeft
dat uit het deskundigenverslag
blijkt dat, hoewel eiser, thans verweerder,
zich nog enigszins kan bewegen, hij met
name niet in staat is zich aileen te kleden
of zijn schoenen aan te trekken; dat eiser
geen huishoudelijke arbeid kan verrichten
en oo. dat zijn maaltijden moeten
worden klaargemaakt », en om de eigen
redenen dat de deskundige concludeerde
dat « hij (Miclotte) de hulp van een derde
persoon nodig heeft voor bepaalde handelingen, zoals zich aankleden en zijn
schoenen aantrekken >> ; dat het bedrag
van de jaarlijkse vergoeding dus terecht
op 130 pet. werd gebracht ; dat hoewel de
deskundige bij de bespreking van het geval heeft verklaard : « de noodzaak van
deze hulp is evenwel beperkt >>, hij immers
vooraf had vastgesteld dat gedaagde in
boger beroep (verweerder in cassatie) «in
de onmogelijkheid verkeerde zich aan te
kleden en zijn schoenen aan te trekken ;
oo• dat hij ook niet in staat is zijn maaltijden klaar te maken; dat tevergeefs
wordt verwezen naar de huishoudelijke
hulp die hij thans schijnt te hebben om
het bedrag van de jaarlijkse vergoeding,
dat op 130 pet. is vastgesteld, te doen
verminderen >> ;
terwijl eiseres in haar akte van hoger
beroep en in haar regelmatig in hoger
beroep genomen conclusie had aangevoerd dat haar aanbod van een bijzondere vergoeding van 2 pet. voldoende
was, op grond dat, krachtens de parlementaire voorbereiding van de wet van
15 mei 1929 die in de wet op de arbeidsongevallen het beginsel van de verhoogde
vergoedingen voor zwaar gekwetsten
heeft ingevoerd, de aanvullende vergoeding haar bestaansreden vindt in de
wettelijk vermoede 1oonderving van de
personen die hen verzorgen of hen helpen, dat ze op grond van dit criterium
moet worden berekend, dat, hoewel de
deskundige het beginsel van de hulp van
een derde persoon heeft aanvaard, hij
er echter aan heeft toegevoegd dat de
noodzaak van deze hulp evenwel beperkt was en dat, ten deze, die hulp zo
gering was dat ze zeker niet hoger
kon zijn dan de voorgestelde 2 pet., te
meer daar de getroffene bij hem thuis,
zonder het minste tijdverlies voor degene
die hem hielp, de hulp kon vinden die
hij met name nodig had om zich te kleden
en zijn schoenen aan te trekken ; eiseres
aldus de rechter verzocht rekening te
houden met de hulp op grond van de
factor tijd en voor een juiste raming van
de aanvullende vergoeding met toepas00.

00.

;

-
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sing van het wettelijk criterium van het
vermoedelijk loon van degene die helpt ;
de verklaring van de rechter dat « de
omvang van de hulp er weinig toe
doet om een hogere vergoeding dan
100 pet. toe te kennen » ••• en zijn raming
ex aequo et bono op grand van hulp die
beperkt is tot de paar materiele hande·
lingen van het dagelijks leven welke hij
opsomt, zonder onderzoek van de duur
en van het vermoedelijk loon van een
dergelijke hulp, de artikelen I en 2,
inzonderheid 2, lid 7, van de in het middel
bedoelde gecoordineerde wet ten schenden; de rechter, bovendien, geen beroep
mocht doen op de raming ex aequo et
bono wanneer er een wettelijk criterium
bestaat en hij door de partij uitdrukkelijk
werd verzocht dit toe te passen (schending van dezelfde wettelijke bepalingen
en van artikel 97 van de Grondwet);
zijn beslissing die gegrond is op redenen
betreffende het beginsel van het recht
op een aanvullende vergoeding niet passend antwoordt op de middelen waarin
eiseres het bedrag van de vergoeding
betwist door toepassing van het wettelijk criterium op de feitelijke omstandigheden van de zaak (schending van artikel
97 van de Grondwet) :
Overwegende dat, hoewel het vonnis,
waarvan het arrest de gronden overneemt, vermeldt dat « de omvang van
de hulp er weinig toe doet om een hogere
vergoeding dan honderd ten honderd
toe te kennen », het er echter aan toevoegt : « wanneer de toestand van de
getroffene volstrekt de geregelde hulp
van een ander persoon vergt » ; dat het
zich er aldus toe beperkt de regel van
artikel 2, lid 7, van de gecoordineerde
wetten op de arbeidsongevallen in herinnering te brengen ;
Overwegende dat de wet geen criterium
vaststelt voor de raming van de aanvullende vergoeding waarop de zwaar
gekwetsten aanspraak kunnen maken ;
dat ze aan de rechter de zorg overlaat
er het bedrag van te beoordelen binnen
de grenzen die ze bepaalt;
Dat deze aanvullende vergoeding haar
bestaansreden vindt in de ,:vettelijk vermoede loonderving van de personen die
de zwaar gekwetste verzorgen, ongeach~ of zij bloedverwanten, aanverwanten of vreemdelingen zijn, al dan niet
bij hem inwonen, al dan niet een eigen
loon verdienen ;
Overwegende dat de rechter zijn beoordeling dus slechts op waarschijnlijkheden kan gronden ;
Overwegende dat het arrest vaststelt

dat ve.rweerder niet in staat is om zich
aan te kleden of zijn schoenen aan te
trekken, dat hij zijn maaltijden niet kan
klaarmaken ; dat het arrest, bovendien,
overweegt dat tevergeefs wordt verwezen
naar de huishoudelijke hulp die verweerder thans schijnt te hebben;
Overwegende dat het arrest, dat zijn
raming, gegrond op de omvang van de
hulp die verweerder moet krijgen en de
loonderving die eruit kan voortvloeien
voor de persoon die hem helpt, in de
plaats stelt van de raming van eiseres die
op geen enkel concreet gegeven berustte,
besluit dat de aan verweerder verschuldigde jaarlijkse vergoeding op honderd·
dertig procent moet worden gebracht ;
Dat deze beslissing regelmatig gemotiveerd en wettelijk verantwoord is;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
13 september 1972. - 3e kamer. Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Busin. Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Dassesse.
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13 september 1972.

1°

HUUR VAN W E R K . - HuuR VAN
ARBEID.
ARBEIDSOVEREENKOMST
VOOR BEDIENDEN MET ONBEPAALDE
DUUR.
VERBREKING DOOR EEN
PARTIJ ZONDER DRINGENDE REDEN OF
OPZEGGING. -ALs OPZEGGING GELDENDE VERGOEDING DOOR DEZE PARTIJ IN
DE AKTE VERSCHULDIGD ZONDER ANDERE VOORWAARDE.

2°

HUUR VAN WERK. HuuR VAN
ARBEID.
ARBEIDSOVEREENKOMST
VOOR BEDIENDEN. WIJZIGING VAN
DE ARBEIDSVOORWAARDEN DOOR DE
WERKGEVER. RECHTER DIE BESLIST
DAT DEZE WIJZIGING DE VERBREKING
VAN HET CONTRACT UITMAAKT. ~ ALS
OPZEGGING
GELDENDE
VERGOEDING
VERSCHULDIGD DOOR DE WERKGEVER.
GEEN
VERPLICHTING VOOR
DE
RECHTER NA TE GAAN OF DE WIJZIGING
TE WIJTEN IS AAN DE FOUT VAN DE
WERKGEVER.
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4°

HUUR VAN WERK. HuuR vAN
ARBEID. HANDELSVERTEGENWOORDIGER.- WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN DOOR DE \VERKGEVER.
RECHTER DIE BESLIST DAT DEZE
WIJZIGING DE VERBREKING VAN HET
CONTRACT UITMAAKT. VERGOEDING
WEGENS
UITZETTING
VERSCHULDIGD
DOOR DE WERKGEVER. GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER NA TE
GAAN OF DE WIJZIGING TE WIJTEN IS
AAN DE FOUT VAN DE WERKGEVER.

2° De rechter die beslist dat de W~Jz~g~ng
door de werkgever van de m·beidsvooTwaarden, bepaald bij een arbeidsove?·eenlcomst voo1· bedienden, de verb!"eking
vctn dit cont1·act uitmaalct, ve1·oo1·deelt
deze we1·lcgever wettelijlc tot betaling aan
de bediende van een als opzegging
geldende ve1·goeding, zonder te moeten
nagaan of deze wijziging te tuijten is
aan de ]out van deze werlcgever (1).

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN.- 00NCLUSIE.- Ers DIE GEEN
BESTA,ANSREDEN l\IEER HEEFT WEGENS
DE OPLOSSING DIE DE RECHTER AAN HET
GESCHIL HEEFT GEGEVEN. GEEN
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER OP
DEZE EIS TE ANTWOORDEN.

3° De rechteT die beslist dat de wijziging
-door de weTlcgeve1· van de a?·beidsvoorwam·den, bepaald bij een m·beidsovereenlcomst voor bedienden van een handelsve?·tegenwoor·diger, de verbrelcing van
het cont?·act uitmaalct, veroo1·deelt deze
we1·lcgeve1· wettelijlc tot betaling aan de
veTtegemuoo?·diger van een als opzegging
geldende ve1·goeding, zonder na te gaan
of deze wijziging te wijten is aan de
]out van deze werlcgeve1· (2). (Gecoi:ir-

5° BEWIJS.

BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BURGERLIJKE ZAKEN. BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.- 00NCLUSIE.
BESLISSING HIEROP GEGROND DAT
EEN FElT DOOR EEN PARTIJ NIET WORDT
BETWIST. 00NCLUSIE VAN DEZE
PARTIJ DIE HET BESTAAN VAN DIT FElT
BETWIST. MISKENNING VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN DEZE CONCLUSIE.

1° De partij die zonder dringende 1·eden
of zonder opzegging een voo1· onbepaalde dt~ur gesloten m·beidsove?·eenkomst ve1'b1·eelct, moet aan de ande1·e
part~j een als opzegging geldende vergoeding betalen, daar de wet de betaling
van deze ve1•goeding aan geen ande1·e
voorwaa1·den oncleTwe1·pt. (Gecoi:irdineer-

(Gecoordineerde wetten op het bediendencontract, art. 20.)

dineerde wetten op het bediendencontract, art. 20 ; wet van 30 juli 1963
tot instelling van het statuut der handelsvertegenwoordigers, art. 1 en 15.)

4° De 1'echte1· is niet verplicht te antwoorden
op een bij conclusie voo1·ged1·agen eis,
wanneer deze geen bestaans1·eden meer
heeft wegens de oplossing die hij aan
het geschil heejt gegeven (3). (Grondwet,
art. 97.)

de wetten op het bediendencontract,
art. 20.)

5° De bewijslc1·acht van de conclusie, die
een feit betwist, wordt mislcend door de
rechter die beslist dat dit jeit doo1· deze
partij niet wordt betwist (4). (B.W.,
art. 1319, 1320 en 1322.)

(1) en (2) Cass., 27 januari 1971 (A1"1". cass.,
1971, blz. 514); men raadplege cass., 20 april
1960 (Bt<ll. en PAsrc., 1960, I, 1006) enG september 1972, st~pra, blz. 16; PAPIER-JAMOULT"E, Rep. pmt. dr. belge, Bijv. III,
v° Cont?·at de t1·avail et contrat d' emploi,
nrs. 563 en564 ;A. CoLENS, Le contmt d'emploi,
1964, nr. 124. Volgens de Franse auteurs is de
wijziging van de arbeidsvoorwaarden slechts
een van de mogelijke aspecten van de outbinding van -de overeenkomst : een van de
partijen stelt voor dat de contractuele betrekkingen gehandhaafd worden onder andere
voorwaarden; dit aanbod gaat gepaard met
een voorwaardelijke opzegging in geval van
weigering.
De eventuele weigering door de loontrekkende het aanbod tot herziening te aanvaarden - al was het een wettig aanbod brengt voor de werkgever de verplichting

mede de opzeggingstermijn in acht te nemen
of de opzeggingsvergoedingen te betalen,
of nog de vergoeding wegens afdanking
voor ancienniteit of de vergoeding voor
het clienteel uit te keren; DURAND en VITu,
Traite de droit dt~ travc~il, d. II, nr. 410 ;
BRUN en GALLAND, Droit du travail, 1958,
d. II, nr. 222 ; CA~IERLYNCK, Contrat de travail,
1968, nrs. 102 tot 104; CAMERLYNCK en
LYON-CAEN, D1'Dit du travail, Dalloz, uitg.
1972, nrs. 134 tot 136; RIVERO en SAVATIER,
Droit du travail, Themis, 3• uitg., blz. 345 ;
zie ook cass. fr. soc., 13 maart 1968 (J.C.P.,
1968, IV, 64) en 12 juni 1968 (D., 1968, Somm;,
120).
(3) Cass., 30 april 1971 (Arr. cass., 1971,
blz. 844).
(4) Cass., 19 februari 1971 (Arr. cass., 1971,
blz. 594).
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ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 6 augustus 1970 gewezen
door de W erkrechtersraad van beroep
te Brussel, kmner voor bedienden ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen ll34, 1135,
ll47, ll48 en ll84 van het Burgerlijk
Wetboek, 5, inzonderheid lid l, 18,
inzonderheid lid l, 20, inzonderheid
lid l, van de wetten betreffende het
bediendencontract, gecoiirdineerd bij het
koninldijk besluit van 20 juli 1955,
voor zoveel als nodig, 5, inzonderheid
lid l, 18, inzonderheid lid l, van genoemde wetten, welk eerste artikel gewijzigd
is bij artikel 62 van de wet van 5 december 1968 en het tweede bij artikel 48 van
de wet van 21 november 1969, 1 en 15
van de wet van 30 juli 1963 tot instelling
van het statuut der handelsvertegenwoordigers en 97 van de Grondwet,
doordat, nu de partijen elkaar hadden
verweten de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst voor bedienden onregelmatig te hebben verbroken en eiseres in haar conclusie had aangevoerd dat,
wegens de eisen van de concessiegeefster,
Ford Motor Company Belgium, zij,
zonder dat haar een fout kon worden
toegeschreven, het gebied had moeten
verkleinen waarin verweerder de chentee! moest opsporen en bezoeken en dat
zij hem, om hem geen nadeel te berokkenen, had toegestaan, benevens de wagens
Taunus 12M en 15M, ook de auto's Ford
17M en 20M te verkopen, de sententie,
om eiseres te veroordelen tot betaling
van een opzeggingsvergoeding en een
vergoeding wegens uitzetting en haar
tegenvordering tot betaling van een
vergoeding wegens verbreking te verwerpen, erop wijst : « De eerste rechter stelt
vast dat gedaagde in hoger beroep
(thans eiseres) een contractuele fout
heeft begaan . door de voorwaarden van
het contract eenzijdig te wijzigen. Hij is
evenwel van oordeel dat deze fout niet
zo ernstig is dat eiser in hoger beroep
(thans verweerder) kon geloven dat hij
de uitvoering van zijn eigen verbintenissen mocht schorsen ... Door eenzijdig
bovenvermelde wijziging te verrichten
heeft gedaagde in hoger beroep ontegenzeglijk het contract tussen partijen verbroken. Iedere wijziging van enige betekenis in een contract staat gelijk met

een verbreking van het vigerende contract en de vervanging ervan door een
nieuw cont.ract ... Het is dus van weinig
belang dab gedaagde in hoger beroep
verplicht is geweest de haar door haar
concessiegeefster, Ford Motor Company
Belgimn, opgelegde voorwaarden te aanvaarden, dat gedaagde in hoger beroep
alles in het werk heeft gesteld opdat eiser
in hoger beroep geen nadeel zou lijden
door hem toe te staan ook auto's Taunus
I 7M en 20M te verkopen, daar het feit
dat de bezoldiging van eiser in hoger
beroep even groot blijft niet voldoende
is om de wijziging van zijn sector te
rechtvaardigen, dat appellant twee vroegere wijzigingen van zijn contract stilzwijgend heeft aangenomen, met name
op 1 januari 1966 en op l januari 1968 "•
terwijl om, met toepassing van de artikelen 20 van de gecoiirdineerde wetten
betreffende het bediendencontract, 1 en
15 van de wet van 30 juli 1963, tot betaling van een vergoeding wegens opzegging of wegens verbreking en van een
vergoeding wegens uitzetting aanleiding
te geven, de wijziging van het contract
door de werkgever, zoals met name de
artikelen 1134, 1135, 1147, 1148, ll84
van het Burgerlijk Wetboek dat vereisen, aan een fout en, in elk geval, aan
een voldoende ernstige fout moet toe
te schrijven zijn, waaruit volgt dat, in
het onderhavige geval, de rechter, op
gevaar af van zijn beslissing niet wettelijk met redenen te omkleden en bovendien de conclusie van eiseres niet regelmatig te beantwoorden, rekening diende
te houden met de tweevoudige omstandigheid dat eiseres verplicht was
geweest zich aan de eisen van haar
concessiegeefster te onderwerpen en had
getracht verweerder geen nadeel te
berokkenen en, in elk geval, in concreto
diende te bepalen of, gelet op deze feitelijke gegevens, ten laste van eiseres een
voldoende ernstige tekortkoming in aanmerking kon worden genomen :
Overwegende dat uit de bestreden
sententie blijkt a) dat verweerder als
handelsvertegenwoordiger onder het gezag van eiseres werkte; b) dat de eisende
vennootschap op l april 1968 aan verweerder meedeelde dat vanaf die datmn
zijn verkoopsector zou worden verkleind;
c) dat de vennootschap, een paar dagen
later, deze beslissing bevestigde met de
vermelding dat verweerder voortaan niet
aileen de wagens van de in het contract
bepaalde modellen maar ook wagens van
andere modellen mocht verkopen ; d) dat
verweerder, die van oordeel was dat de
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WIJZigmg van de contractvoorwaarden
door eiseres gelijkstond met de verbreking van het contract, niet meer op zijn
werk verscheen;
Overwegende dat de sententie beslist
dat eisel'es, door de aldns vermelde
wijziging van de contractvoorwaarden
eenzijdig te verrichten, dit contract heeft
verbroken en haar, dientengevolge, veroordeelt om aan verweerder de door hem
gevorderde vergoedingen wegens opzegging en wegens nitzetting te betalen ;
Overwegende dat het middel enkel
betoogt dat de wijziging van het contract door de werkgever, om aanleiding
te geven tot betaling van zodanige vergoedingen, aan een font en, in elk geval,
aan een voldoende ernstige font moet toe
te schrijven zijn ;
Overwegende dat nit artikel 20 van
de gecoordineerde wetten op het bediendencontract volgt dat indien de overeenkomst werd gesloten zonder tijdsbepaling, de partij die, bij ontstentenis van
clringende redenen die een onmiddellijke
verbreking rechtvaardigen, de verbintenis verbreekt zonder de bij de artikelen
14, 15 en 15bis bepaalde termijnen in
acht te nemen, gehonden is aan de wederpartij een vergoeding wegens opzegging
te betalen; dat de wet de betaling van de
vergoeding enkel aan de aldns vermelde
voorwaarden onderwerpt ;
Overwegende dat de sententie, nn ze
had aangenomen dat, in de omstandigheden die ze vaststelt, de wijziging van de
contractvoorwaarden door de werkgever
de eenzijdige verbreking van dit contract
uitmaakte, eiseres wettelijk tot betaling van een vergoeding wegens opzegging heeft kunnen veroordelen, zonder
na te gaan of die wijziging aan een
fout van eiseres te wijten was ;
Overwegende dat zulks eveneens het
geval is voor de vergoeding wegens uitzetting als bedoeld in artikel 15 van de
wet van 30 juli 1963 tot instelling van het
statunt der handelsvertegenwoordigers;
Overwegende dat de sententie de conclnsie van eiseres regelmatig heeft, beantwoord door erop te wijzen dat de omstandigheden door haar aangevoerd ten
bewijze dat haar geen enkele font kan
worden verweten zonder belang waren
nn zij het contract eenzijdig had verbroken;
Dat het midclel niet kan worden aangenomen;
Over het tweecle middel, afgeleicl nit
de schencling van de artikelen 1319,

inzonderheicl hd I, 1320 en 1322 van het
Bnrgerlijk W etboek,
doordat eiseres in haar voor de eerste
rechter genomen conclnsie had betoogcl
« dat erop client gewezen te worden clat
eiser (thans verweercler) zich in zijn eigen
berekeningen heeft vergist en het gemiddelde van zijn vast salaris en commissielonen geclnrende de laatste twaalf maanclen v66r zijn vertrek heeft overclreven,
daar het werkelijk gemiddelde slechts 000
18o845 frank bedroeg n en in haar in hager beroep genomen conclnsies dat
" eraan herinnercl client te worden dat
de cijfers die gedaagde in hoger beroep
(thans eiseres) tot staving van h~ar
tegenvordering had aangevoerd niet werden betwist en dns goed nagegaan zijn,
zodat, ten overvloede, de onjuistheicl van
de door eiser in hoger beroep (thans verweerder) aangevoerde cijfers meteen is
aangetoond n, en de sententie, die eiseres
veroordeelt tot betaling van de in het
inleidend exploot gevordercle vergoecling
wegens opzegging en wegens nitzetting,
erop wijst dat de beclragen van het eerste
en van het tweede pcmt van de vordering
« op zichzelf niet worden betwist n, wat
onverenigbaar is met de vermelclingen zelf
van de conclnsie van eiseres en, derhalve, de bewijskracht ervan miskent :

Overwegencle dat eiseres in haar in
eerste aanleg genomen conclnsie had
betoogd dat verweerder het bedrag van
zijn bezolcligingen had overdreven en zich
in zijn berekeningen had vergist en dat
zij in haar in hoger beroep genomen
conclnsie eraan heeft herinnercl dat de
door verweercler aangevoercle cijfers onjnist waren ;
Overwegencle clat, door te verklaren
clat « de in het eerste en in het tweede
punt van de eis gevorderde beclragen op
zichzelf niet worden betwist n, de sententie de bewijskracht van cleze conclnsie
miskent;
Dat het midclel gegrond is ;
Om die reclenen, vernietigt de bestreclen sententie in zover ze het beclrag van
de vergoeding wegens opzegging op
1200246 frank en de vergoecling wegens
nitzetting op 91.164 frank vaststelt;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houclt
de kosten aan opdat hierover door de
feitenrechter wordt beslist ; verwijst
de aldus beperkt.e zaak naar het Arbeidshof te Luiko
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13 september 1972. - 3 8 kamer. Voorzitter en Verslaggever, de H. Polet,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleiters, de
HH. Fally en Bayart.
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CASSATIE. REOHTSPLEGING. BuRGERLI.JKE ZAKEN.- VooRZIENING
VAN VERSCHILLENDE PARTI.JEN TEGEN
DEZELFDE BESLISSING. AMBTSHALVE
SAMENVOEGING.

3D

4°

CASSATIEMIDDELEN. BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL ZONDER BELANG GEWORDEN WEGENS DE BESLISSING VAN RET HOF OVER EEN ANDER
MIDDEL. NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

5°

HOOFDELIJKHEID. BURGERLIJKE ZAKEN. INGEBREKESTELLING
VAN HOOFDELIJKE SCHULDENAARS. GEVOLG TEN AANZIEN VAN DE ANDERE.

6°

CASSATIE.- OMVANG.- BuRGERLIJKE ZAKEN. BESCHIKKENDE GEDEELTE
NIE~
ONDERSCHEIDEN TEN
OPZIOHTE VAN DE OMVANG VAN DEVERNIETIGING.- BEGRIP.

14 september 1972.

1°

2°

VORDERING VAN DE EIGENAAR TEGEN'
DE VERZEKERAAR VAN DE HUURDER.RECHTSVORDERING VALT NIET ONDER
DE DRIEJARIGE VER.JARING VAN ARTIKEL 32 VAN DE WET.

VERZEKERINGEN. LANDVERZEKERINGEN. VERZEKERING VAN'
EEN ONROEREND GOED TEGEN BRAN'D.
VERZEKERING VAN HET HUURRISICO
GESLOTEN DOOR DE HUURDER.
MTIKEL 38 VAN DE WET VAN 11 .JUNI
1874. RECHTSVORDERING VAN DE
EIGENAAR TEGEN DE VERZEKERAAR
VAN DE HUURDER. RECHTSVORDERING VALT NIET ONDER DE DRIEJARIGE
VER.JARING VAN ARTIKEL 32 VAN DE
WET.
VERJARING. BURGERLI.JKE ZAKEN.
LANDVERZEKERINGEN.
VERZEKERING VAN EEN ONROEREND
GOED TEGEN BRAND.- VERZEKERING
VAN HET HUURRISICO GESLOTEN DOOR
DE HUURDER. MTIKEL 38 VAN DE
WET VAN 11 .JUNI 1874. RECHTS-

(1) Cass., 2 september 19:71 CArr. cass.,
1972, biz. 3.)
(2) Men raadpiege cass., 30 juni 1970 (A1·r.
cass., 1972, biz. 1050).
(3) Over het begrip rechtsvordering die
voortvioeit uit een verzekeringspolis t.a.v. de
betrekkingen tussen de verzekeraar en de
verzekerde, raadpiege men cass., 14 maart
1968 (Au. cass., 1968, biz. 929); 20 november
1970 (ibid., 1971, bl>O. 262).
(4) De door het arrest besiechte vraag is
een geschilpunt. De Beigische rechtsieer beschouwt over het aigemeen dat de rechtstreekse rechtsvordering van de eigenaar tegen
de verzekeraar van de huurder « uit de verzekeringsovereenkomst voortvioeit "• in de zin
van artikei 32 van de wet van 11 juni 1874,
en dat zij dientengevoige onder de driejarige
verjaring vait. Zie : DEMOULIN, Etude sur la

prescription en matiere d'assurances tm·1·estres,
1945, biz. 31, nr. 16; FREDERICQ, Traite de
droit commercial, 1947, d. III, biz. 392,

1° I ndien ve1·schillende partijen zich tegen
dezelfde beslissing in cassatie vom·zien,
voegt het Hoj deze voorzieningen ambtshalve samen (1). (G.W., art. 1083.)
2° en 3° De 1·echtsvordering krachtens artikel 38 van de wet van 11 juni 1874, in
geval van brand van een onroe1·end goed,
door de eigenaar of zijn in zijn rechten
get1·eden ve1·zekeraar ingesteld tegen de
verzeke1·am· van de huw·de1· die het huur1"isico (2) liet ve1·zeke1·en, vloeit niet voort
uit de ve1·zelce1·ingspolis die laatstgenoemde heejt gesloten ; deze rechtsvo1·de1·ing
valt derhalve niet onde1· de drieja1·ige ve?·jaring van a1·tikel 32 van genoemde
wet (3) (4).
nr. 280; MoNE=E, DEVILLE en ANDRE, 1955,
d. II, 2, nr. 468, inz. biz. 175 en vlg.; Rep.
prat. du droit belge, Bijv. III, v 0 Assurances
tm"?"estres (contmt en general), nrs. 391 en 393.
Het grootste deei van de Franse auteurs
staat de dertigjarige verjaring voor. Zij zijn
immers van oordeel dat de rechtstreekse
rechtsvordering van de getroffene tegen de
verzekeraar niet uit de verzekeringsovereenkomst voortvioeit. Zie : PICARD en BESSON,
Les assurances ten·est?·es en droit jran9ais, 1943,
d. III, biz. 604, nr. 255, en blz. 606, nr. 256,
1970, d. I, biz. 242, nr. 150, en blz. 577,
nr. 395 en de hierin vermeide auteurs ; zie
bovendien ANCAY en Srco~·. La loi sur le
contrat d' asst<mnce, Loi du 13 juillet 19 3 0,
1955, blz. 115; BEUDANT, 2° nitg., d. Xllbis,
blz. 367, nr. 745; COLIN en 0APITANT, 10• uitg.,
d. II, blz. 840, nr. 1302; PLANIOL en BIPERT,
2• uitg., d. XI, 2, blz. 790, nr. 1369, f; aismede

-60

I. W at de voorziening van de naamloze vennootschap « La Nationale de
Bruxelles » (zaak nr 4776) betreft :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 32, 38 van de
wet van 11 j1-mi 1874 op de verzekeringen
in het algemeen, zoals ze met betrekking
tot voormeld artikel 32 aangevuld is bij
artikel 2 van de wet van 31 mei 1961,
2219, 2223 en 2225 van het Burgerlijk W etboek,
do01·clat het bestreden arrest het verweermiddel door eiseres afgeleid uit de
driejarige verjaring als bedoeld in voormeld artikel 32 van de wet op de verzekeringen verwerpt, op grand dat de
door de verwerencle partijen ingestelcle
rechtsvorcleringen artikel 38 van dezelfde
wet tot grondslag hebben en clat « de
rechtsvordering van a.rtikel 38 die haar
bestaan en grondslag vindt in de wet is
uitgesloten uit het toepassingsgebiecl van
artikel 32 » hetwelk " slechts betreld~ing
heeft op de rechtsvorcleringen die de
polis tot grondslag hebben of die hun
bestaansrecleh vinclen in de contractuele
bepalingen tussen verzekeraars en verzekerden »,
teTwijl de rechtsvordering van de
eigenaar van een afgebrand panel of die
van zijn verzekeraar tegen de verzekeraar
van de huurder haar oorsprong vinclt in
de tussen de huurder en zijn verzekeraar
gesloten verzekeringsovereenkomst en
derhalve « voortvloeit uit een verzekeringspolis » in de zin van voormeld artikel 32 en, dientengevolge, verjaarcl is
door verloop van drie jaren te rekenen
van de gebeurtenis waarop het verhaal
is gegrond:
Overwegende dat de rechtstreekse vordering die artikel 38 van de wet van 11
juni 1874 aan de eigenaar van het onroerend goed en aan zijn in zijn rechten
getreclen verzekeraar toekent tegen de
verzekeraar van de huurder niet voortkomt uit de wil van de partijen maar bij
de wet is ingevoerd; dat ze niet uit de
verzekeringspolis voortvloeit en aldus
niet valt onder de clriejarige verjaring van
artikel 32 van voormelde wet ;

PERROUD, Rev. gen. des assttr. terrestres, 1931,
blz. 27; A. BESSON, D.H., 1936, Chronique,
blz. 73; noot SAVATIER onder cass., req.,
24 februari 1936, D.H., 1936, 49 ; noot
PICARD onder cass. civ., 28 rnaart 1939,
D.H., 1939, 68; noot onder cass. civ., 16 september 1940, Si1·ey, 1940, 35 ; vgl. noot
LALOU onder Hof van beroep Parijs, 22 avril
1936, D.H., 1936, II, 55.
De Franse wet van 13 juli 1930 op de verzekeringsovereenkomst bevat in haar artikel 25, lid 1, en 37, lid 4 (zie ook art. 53),

bepalingen van dezelfde aard als die van de
artikelen 32, lid 1, en 38, lid 1, van de Belgiselle wet van 11 juni 1874. Dit artikel 25,
lid 1, van de Franse wet behelst ook rechtsvorderingen voortvloeiend uit de verzekeringsovereenkornst. Alleen de verjaringsterrnijn ervan (twee jaar) verschilt van die van
de Belgische wet.
(1) Cass., 24 rnei 1972 (A,., .. cass., 1972,
blz. 894).
(2) Cass., 12 mei 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 850).

4o N iet ontvanlcelijk is het middel dat.
voor de eiseT zondeT belang is gewoTden
wegens de beslissing van het Hoj ove1·
een andeT middel van de voo1·ziening (1).

5° De ingebTelcestelling van een de?' hoofdelijlce scln£ldenaa1·s doet oolc de veTzuimsinteTesten lopen ten aanzien van
de ancle1·e. (B.W., art. 1207.)
6° In buTge1·lijlce zalcen is, ten opzichte
van de omvang van de veTnietiging,
geen beschilckende gedeelte dctt ondeTscheiden is van het dooT het cctsscttiebeToep best1·edene, clatgene wam·tegen
cloo1· geen van cle paTtijen in het cassatiegecling een ontvctnkelijlce vooTziening
lean woTclen ingestelcl (2).
(NAAl\iLOZE VENNOOTSOHAP « LA NATIONALE DE BRUXELLES », T. TOURNAY,
EN NAAl'IILOZE VENNOOTSOHAP « MAATSOHAPPIJ DER VERENIGDE EIGENAARS » ;
NAAlVILOZE
VENNOOTSOHAP
« MAATSOHAPPIJ DER VERENIGDE EIGENAARS »,
T. NAAlVILOZE VENNOOTSOHAP «LA NATIONALE DE BRUXELLES. », IN AANWEZIGHEID VAN 'TOURNAY; TOURNAY, T.
NAAl\iLOZE VENNOOTSOHAP « LA NATIONALE DE BRUXELLES », IN AANWEZIGHEID VAN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« MAATSOHAPPIJ DER VERENIGDE EIGENAARS ll.}
ARREST (vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 april 1971 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de voorzieningen op
de algemene rol ingeschreven onder de
nummers 4776, 4809 en 4810 tegen hetzelfde arrest gericht zijn en dus moeten
worden samengevoegd ;

61Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1180, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 32, 38 van. de w~t van
11 juni 1874 op de verzekermgen m het
algemeen, zoals ze met betrekk~g to.~
voormeld artikel 32 aangevuld 1s biJ
artikel 2 van de wet van 31 mei 1961, en
18 van het Gerechtelijk Wetboek,
doo1·dat het bestreden arrest, na te
hebben verklaard dat de rechtsvorderingen tegen eiseres ingesteld op grond van
artikel 38 van de wet op de verzekermgen
uit het toepassingsgebied van artikel 32
van dezelfde wet zijn uitgesloten en dat,
dientengevolge, de verjaringstermijn er~p
niet toepasselijk is, beslist dat " zelfs_ m
de onderstelling dat de rechtsvordermg
van artikel 38 niettemin zou worden
beschouwd als een vordering van de verzekeringsovereenkomst en aldus aan de
illiejarige verjaring z_ou on~erworpen
zijn ,, de rechtsvordt;rmgen dw respectievelijk op 5 februan 1965 en 16 maart
1966 werden . ingesteld niet verjaard
zijn, daar het recht van de verwerende partijen om, rechtstre,eks t~gen de
verzekeraar van de huurder, betalmg van
de hun toekomende vergoedingl:m te vorderen eerst onvoorwaardelijk is geworden
door de verwerping door het Hof van cassatie, op 11 juni 1964 (1), van de :vo.orziening van de huurder tegen de beshssmg
waarbij hij aansprakelijk werd verklaard
voor de litigieuze brand en werd veroordeeld om de eigenaar schadeloos te stellen,
terwijl, zo de verzekering v~n het
huurrisico weliswaar een verzekenng van
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid is,
hieruit geenszins client ~e worden a~ge
leid dat de rechtsvordermg van de mgenares of van haar verzekeraar tegen de
verzekeraar van de huurder ook al
was ze de uitoefening van een eigen
recht - eerst kan worden ingesteld op
het ogenblik dat het recht op vergoeding
op een onvoorwaa~delijke schuldvordering steunt, dat w1l zeggen wanneer de
vraag omtrent de aansprakelijkheid ~oor
de brand bij eer\. in kracht van gewiJSde
gegane beslissing werd beslecht, daar elke
rechtsvordering tot betaling van een vergoeding een betwisting van de aansprt_J-kelijkheid impliceert en de schuldmser,
voordat de voorwaarde vervuld is, alle
handelingen tot bewaring van zijn recht
(1) Bull.

en P.A.src., 1964; I,

1089.

kan verrichten, zodat de vereiste van
een onvoorwaardelijke schuldvordering
niet terzake dienend is ;
En over het derde middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 1200, 1202, 1204, 1206,
1207, 2248, 2249, 2250, 2251 tot 2259 van
het Burgerlijk W etboek, 32 en 38 van de
wet van ll juni 1874 op de verzekeringen
in het algemeen,
doo1·dat het arrest verklaart dat zelfs
ingeval de driejarige verjaring van t?epassing zou zijn op de rechtsvordermg
van de verwerende partijen, die verjaring
werd gestuit door de dagvaarding . die
op 22 april 1948 aan de huurder Mmet
werd betekend ten verzoeke van de verzekeraar van de eigenares, daar de huidige
eiseres, verzekeraar van de huurder,
" als hoofdelijke medeschuldenares van
deze huurder gehouden is, vermits heiden
gehouden zijn tot de gehele betaling van
dezelfde schuld en, derhalve, door een
zekere belangengemeenschap verbonden
zijn ,, welke dagvaarding de verjaring ten
minste bleef stuiten tot het arrest van
het Hof van ll juni 1964,
te1·wijl het arrest niet wettelijk met
redenen is omkleed, daar, ofwel, de
verjaringstuitende handeling ten aanzien . van de huurder geldt ten aanzien van de verzekeraar vari deze laatste,
zodat de aangevoerde hoofdelijkheid
als volmaakt moet worden beschouwd,
in welk geval het hof van beroep de
regels inzake de hoofdelijkheid heeft
geschonden, verrnits de hoofdelijkheid waarop het zich beroept niet bij de
wet is bepaald en zelfs niet is aangevoerd
dat ze krachtens overeenkornst bestaat,
ofwel, daarentegen, het hof van beroep,
dat oordeelt dat het om een onvolrnaakte
hoofdelijkheid gaat, niet wettelijk kon
beschouwen dat het door de eigenaar
tegen de huurder gevoerde proces als
stuiting van de verjaring ten asnzien van
eiseres gold :
Overwegende dat de rniddelen, die subsidiaire overwegingen van het arrest
bestrijden, alle belang verlieze~ wegens
het antwoord op het eerste m1ddel en,
bijgevolg, niet ontvankelijk zijn;
II. Wat de voorziening van de naamloze vennootschap " Maatschappij der
Verenigde Eigenaars " (zaak nr. 4809)
betreft :
Over het rniddel afgeleid uit de schending van de artikelen 1153, 1200, 1207
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,.

-62doo1·dat, na op het middel van eiseres
de exceptie van verjaring van de tegen
verweerster ingestelde rechtstreekse vordering van artikel 38 van de wet van
11 jcmi 1874 op de verzekeringen te hebben afgewezen om redenen die gegrond
zijn op de hoofdelijkheid tussen die verzekeraar en zijn verzekerde Minet, die
beiden gehouden zijn tot betaling van dezelfde schuld, en op de stuitende kracht,
welke, derhalve, ten aanzien van genoemde verzekeraar aan de aan zijn verzekerde
betekende dagvaarding moet worden
toegekend, het bestreden arrest de door
eiseres tegen verweerster ingestelde vordering tot betaling van gerechtelijke
verzuimsinteresten te berekenen vanaf
22 april 1948 afwijst op grond dat
« ... de dagvaarding die op 22 april 1948
door eiseres in hoger beroep (thans eiseres) aan de verzekerde van gedaagde in
in hoger beroep (thans verweerster) werd
betekend evenmin een regelmatige ingebrekestelling oplevert "'
te1·wijl, evenals de ten aanzien van een
van de hoofdelijke medeschuldenaars
gestuite verjaring tegen de andere gestuit
wordt (artikelen 1200, 1206, 2244 en
2249 van het Burgerlijk W etboek), evenzo
doet, wat de verzuimingsinteresten betreft, een dagvaarding die een regelmatige ingebrekestelling oplevert ten
aanzien van een van de hoofdelijke medeschuldenaa,rs de verzuimsinteresten tegen
de andere lopen (artikelen 1153, 1200 en
1207 van het Burgerlij:KWetboek); door
te weigeren dit gevolg toe te kennen aan
de dagvaarding op 22 a,pril 1948 door
eiseres uitgebracht tegen Minet, met betrekking tot haar vordering tot betaling
van gerechtelijke interesten die vanaf
die datum van verweerster worden gevorderd, die, naar het erkent, de hoofdelijke medeschuldenaar va,n genoemde
Minet is, het bestreden arrest genoemde
artikelen 1153, 1200 en 1207 van het
Burgerlijk W etboek heeft geschonden ;
de reden van het ontbreken van een
geldige ingebrekestelling van verweerster
door de dagvaarding aan Minet van
22 april 1948 om de gerechtelijke interesten tegen haar te doen lopen, bovendien, in strijd is met de redenen van hetzelfcle arrest betreffende de hoofdelijkheid tussen verweerster en haar verzekerde en de stuiting van de verjaring
door dagvaarding van een hoofdelijke
schuldenaar (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
Overwegende dat het arrest, nu het
erkende dat er tussen verweerster en
haar verzekerde een hoofdelijke ver-

bintenis bestond om te besluiten tot de
uitbreiding tot eerstgenoemde van de
stuitende kracht van de verjaring ten
gevolge van de dagvaarding die eiseres op
22 april 1948 aan de tweede heeft uitgebracht, niet, zonder de wettelijke gevolgen van de hoofdelijkheid te miskennen, aan deze dagvaarding de kracht van
een ingebrekestelling mocht ontzeggen
die ten aanzien van verweerster de gerechtelijke verzuimsinteresten deed lopen;
Dat het middel gegTond is ;
III. Wat de voorziening van Lucie
Tournay (zaak nr. 4810) betreft :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1153, 1200, 1207
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
doordat, na op het middel van de in
tussenkomst geroepene de exceptie van
verjaring van de tegen verweerster ingestelde rechtstreekse vordering van artikel 38 van de wet van l l juni 1874 op
de verzekeringen te hebben afgewezen
om redenen die gegrond zijn op de hoofdelijkheid tussen die verzekeraar en haar
verzekerde Minet, die beiden gehouden
zijn tot betaling van dezelfde schuld,
en op de stuitende kracht die, derhalve,
ten aanzien van genoemde verzekeraar
moet worden toegekend aan de aan haar
verzekerde betekende dagvaarding, het
bestreden arrest de door eiseres tegen
verweerster ingestelde vordering tot betaling van gerechtelijke verzuimsinteresten te berekenen vanaf 23 april 1948
verwerpt, op grand dat " eiseres in hager
beroep (thans eiseres) niet van enige
geldige ingebrekestelling doet blijken,
dat de dagvaarding die op 23 april 1948
tegen de verzekerde van gedaagde in hoger beroep (thans verweerster) werd uitgebracht op haar geen betrekking heeft "'
terwijl, evenals de ten aanzien van een
van de hoofdelijke medeschuldenaars
gestuite verj aring tegen de andere gestuit wordt (artikelen 1200, 1206, 2244
en 2249 van het Burgerlijk Wetboek),
evenzo doet, wat de verzuimsinteresten
betreft, een dagvaarding die een regelmatige ingebrekestelling oplevert ten aanzien van een van de hoofdelijke medeschuldenaars de verzuimsinteresten tegen
de andere lopen (artikelen 1153, 1200 en
1207 van het Burgerlijk Wetboek); door
te weigeren dit gevolg toe te kennen aan
de dagvaarding op 23 april 1948 door
eiseres uitgebracht tegen Minet, met betreldting tdt haar vordering tot betaling
van gerechtelijke interesten die vanaf
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die datum van verweerster worden gevorderd, die, naar het erkent, de hoofdelijke medeschuldenaar van genoemde
Minet is, het arrest genoemde artikelen 1153, 1200 en 1207 van het Burgerlijk W etboek heeft geschonden ; de
reden van het ontbreken van een geldige ingebrekestelling van verweerster
door de dagvaarding aan Minet van
23 april 1948 om de gerechtelijke interesten tegen haar te doen lopen, bovendien,
in strijd is met de redenen van hetzelfde
arrest betreffende de hoofdelijkheid tussen verweerster en haar verzekerde en
de stuiting van de verjaring door dagvaarding van een hoofdelijke schuldenaar
(schending van artikel 97 van de Grandwet):
Overwegende dat het arrest, nu het
erkende dat er tussen verweerster en
haar verzekerde een hoofdelijke verbintenis bestond om te besluiten tot de uitbreiding tot eerstgenoemde van de stuitende kracht van de verjaring ten gevolge van de dagvaarding die eiseres op
23 april 1948 tegen de tweede heeft uitgebracht, niet, zonder de wettelijke gevolgen van de hoofdelijkheid te miskennen,
aan deze dagvaarding de kracht van een
ingebrekestelling mocht ontzeggen die
ten aanzien van verweerster de gerechtelijke verzuimsinteresten deed lopen ;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat tegen het beschikkende gedeelte dat beslist dat de verweerster naamloze vennootschap "La
N ationale de Bruxelles » en de huurder
Marcel Minet hoofdelijke schuldenaars
zijn geen ontvankelijke voorziening kon
worden ingesteld noch door de eiseressen,
noch, met betrekking tot het geding
betreffende het verschuldigd zijn van de
verzuimsinteresten, door verweerster ;
dat het derhalve, wat de omvang van de
cassatie betreft, niet verschillend is van
het door de voorzieningen van de eiseressen bestreden beschikkende gedeelte ;
Om die redenen, vocgt de zaken ingeschreve:ri onder de nummers 4776, 4809
en 4810 van de algemene rol samen;
vernietigt het bestreden arrest in zover
het beslist dat de naamloze vennootschap "La Nationale de Bruxelles » en
haar verzekerde Marcel Minet ten aanzien
van de naamloze vennootschap " Maatschappij der Verenigde Eigenaars » en
Lucie Tournay hoofdelijke schuldenaars
zijn en in zover het aan de naamloze
vennootschap " Maatschappij der V erenigde Eigenaars » haar vordering tot
veroordeling van de naamloze vennoot-

schap " La N ationale de Bruxelles » tot
betaling van gerechtelijke interesten voor
de periode van 22 april1948 tot 18 maart
1966 en aan Lucie Tournay haar vordering tot veroordeling van de naamloze
vennootschap ''La Nationale de Bruxelles » tot betaling van gerechtelijke interesten voor de periode van 23 april 1948
tot 5 februari 1965 ontzegt ; hbudt de
kosten betreffende de voorzieningen van
de naamloze vennootschap " Maatschappij der Verenigde Eigenaars » en Lucie
Tournay aan opdat hierover door de
feitenrechter wordt beslist ; verwerpt de
voorziening van de naamloze vennootschap " La N ationale de Bruxelles » ; veroordeelt deze vennootschap in de kosten
van haar voorziening ; beveelt dat vav
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
14 september 1972. - 1 8 kamer. VooTzitter, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Detournay, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Ansia.ux en Dassesse.

18 KAMER. -

15 september 1972.

1° CASSATIEMIDDELEN. - TUCHTZAKEN. VooRZIENING TEGEN EEN
BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEROEP
VAN DE 0RDE VAN AROHITECTEN. MIDDEL ZONDER OPGAVE VAN DE .WETTELIJKE BEPALING DIE ZOU ZIJN GESCHONDEN.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° CASSATIEMIDDELEN. - TucHTZAKEN. - VOORZIENING TEGEN EEN
BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEROEP
VAN DE 0RDE VAN AROHITECTEN. EEN ENKELE STRAF WEGENS VERSCHEIDENE TEKORTKOMINGEN AAN DE BEROEPSPLICHTENLEER. - MIDDEL DAT
SLEOHTS KRITIEK OEFENT OP DE BESLISSING BETREFFENDE EEN VAN DEZE
TEKORTKOlVIINGEN. STRAF WETTELIJK GERECHTVAARDIGD DOOR EEN
ANDERE TEKORTKOMING.
NIETONTVANKELIJKHEID.
1° N iet ontvankelijlc, we gens niet-opgave
van de wettelijke bepaling die zou gesc.honden zijn, is het middel tot staving
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van een voorziening tegen een beslissing
in t~tchtzaken gewezen do01· de Taad van
bemep van de 0Tde van anhitecten (1).
(G.W., art. 1080; wet van 26 juni 1963,
art. 33, gewijzigd bij artike1 67, § 3,
van de wet van 15 ju1i 1970.)
2o WanneeT een beslissing van de Taad
van de 0Tde Van aTchitecten een enlcele
tuchtTechtelijke stmj uitsp1·eelct wegens
ve1·scheidene teko1·tkomingen aan de
be?·oepsplichtenlee?·, is niet ontvankelijk het cassatiebemep gegmnd op een
middel dat slechts bet1·elclcing heeft op
een deze?" teko?·tlcomingen, indien de uitgespmlcen st1·aj wettelijlc geTechtvaaTdigd blijjt doo1· een ande1·e telcoTtkoming (2).

(HAGHENBEEK,
T. ORDE VAN ARCHITECTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 21 december 1971 gewezen door de raad van beroep met het
N ederlands als voertaal van de Orde van
architecten;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 2 van de
wet van 26 j"Lmi 1963 tot instelling van
een Orde van architecten, 41, 42 van
het door de nationale raad van de Orde
van architecten vastgesteld reglement
van beroepsplichten, goedgekeurd bij
koninklijk besluit van 5 juli 1967, en 97
van de Grondwet,
doo1·dat de bestreden beslissing oordeelt dat een deontologische font vaststaat " omdat, ook met terzijdeschuiving
van nonn nummer 2, het tot de waardigheid van elke architect behoort een aangepast ereloon aan te rekenen, maar dat
verzoeker ten deze geen blijk heeft gegeven hieraan te voldoen "•
tenvijl de beslissing niet vaststelt waarom of waarin een met de waardigheid van
architect strijdig erloon werd aangerekend, doch zich ertoe beperkt vast te
stellen dat eiser geen blijk heeft gegeven
hieraan te voldoen, zich alclus ten onrechte beperkend de bewijslast op eiser
(1) Vgl. cass., 8 december 1967 (An·. cass.,
1968, blz. 510).
(2) Cass., 6 januari 1969 (Arr. cass., 1969,
blz. 421).

te leggen, en door deze summiere motivering of ·beter, dit gebrek aan motivering, het Hof niet in de mogelijld1eicl
stelt zijn controlerecht over de wettelijkheid van de beslissing uit te oefenen :
Overwegende dat de beslissing, welke
niet steunt op het in het middel aangehaalde reglement van beroepsplichten,
zich er niet toe beperkt te zeggen dat
het tot de waardigheid van elke architect behoort een aangepast ereloon aan
te rekenen en dat eiser geen blijk heeH
gegeven hieraan te voldoen, doch releveei"t dat eiser zelfs niet weet hoeveel hij
uiteindelijk als honorarium zal ontvangen, omdat hij zelfs niet weet op wellre
basis de bedienden van de bouwondernemer zullen worden vergoed ;
Dat het middel dienaangaande feitelijke grondslag mist ;
Overwegende dat, inzover het middel
de schending van de regels betreffende
de bewijslast inroept, het, bij gebrek aan
aanduiding van de betrokken wetsbepalingen, niet ontvankelijk is;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2 van de wet
van 26 juni 1963 tot instelling van een
Orde van architecten, 28, 30 van het door
de nationale raad van de Orde van architecten vastgelegd reglement, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 5 juli
1967, en 97 van de Grondwet,

dooTdat de bestreden beslissing oordeelt
dat een deontologische fout, bestaande
in " het aanvaarden van een onvolledige
opdracht "• vaststaat omdat :
a) een architect steeds gelast wordt
met een volledige opdracht en aileen de
mogelijkheid bestaat om een gedeelte
van zijn opdracht toe te vertrouwen aan
een confrater, mits voorafgaande en
schriftelijke goedkeuring van de bouwheer en van beide betrokken architecten, en eiser van deze mogelijkheid geen
gebruik maakte,

tenvijl door aldus te oordelen de beslissing, bij wijze van algemene en als
regel geldende uitspraak, vooropstelt dat
een architect enkel met een volledige
opdracht kan belast worden, behoudens
hierboven vermelde mogelijkheid bestaande in de voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van de bouwheer en
van beide architecten, met uitsluiting van
alle andere rhogelijkheden, aangezien de
beslissing die mogelijkheid als enige
heeft onderzocht,
tenvijl artikel 28 van de wet van
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beroepsplichten) enkel een vermoeden
vaststelt, behoudens hiermede strijdig
beding, dat een architect steeds geacht
wordt met een volledige opdracht te zijn
belast en artikel 30 enkel bepaalt dat de
architect geen gedeeltelijke opdracht
mag aanvaarden die beperkt is tot bet
opmaken van de plannen, tenzij ingeval
hij de verzekering heeft dat een vakgenoot met de rest van de opdracht is
belast,
b) eiser naliet lastenboeken, bestekken,
meetstaten op te maken, en hij evenmin
verrichtingen van aanbesteding en toewijzing deed, schriftelijke processenverbaal van voorlopige en definitieve
opleveringen evenals bet nazicht op de
rekeningen ontbreken,
terwijl de beslissing aldus ' niet vaststelt dat eiser een opdracht heeft aanvaard die beperkt is tot bet opmaken van
de plannen of een onvolledige opdracht
heeft aanvaard vermits van bet betrokken gebouw nog geen steen is gelegd ;
de loutere vaststelling en vermelding dat
geen lastenboeken, beetekken, meetstaten
werden opgemaakt, geen verrichtingen
van aanbesteding en toewijzing Werden
gedaan, alsook dat schriftelijke processen-verbaal van voorlopige en definitieve
opleveringen evenals bet nazicht op de
rekeningen ontbreke:ri, zonder dat daarbij onderzocht wordt of er althans geen
melding van wordt gemaakt in welk stadium van zijn werkzaamheden de architect gekomen is :
1° niet voldoende motiveert en/of
vaststelt dat een opdracht werd aanvaard beperkt tot bet opmaken van de
plannen,
2° of .niet motiveert of vaststelt dat
een onvolledige opdracht werd aanvaard,
3° of niet motiveert of vaststelt dat
een deontologische font werd begaan,
daar de beslissing in het onzekere laat
of zij er rekening mede houdt dat in een
bepaald stadium van de tussenkomst van
de architect eerst plannen worden opgemaakt en pas nadien, naargelang van de
vordering van de werkzaamheden, andere
verrichtingen, ofwel of zij bedoelt, wat
onbegrijpelijk ware, dat alle voornoemde
lastenboeken, bestekken, meetstaten, verrichtingen, enz. van meet af aan, voordat ook maar een steen gelegd is, moeten
opgesteld zijn :
Overwegende dat de door de raad van
beroep uitgesproken straf niet alleen
0ASSATIE, 1973. 3

bet aanvaarden van een onvolledige
opdracht beteugelt, maar ook bet niet
aanrekenen van een aangepast ereloon ;
Dat, nu de uitgesproken straf wettelijk gerechtvaardigd is door laatstgenoemde tuchtfout, bet middel, bij gebrek
aan belang, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser m de kosten.
15 september 1972. 1 8 kamer. Voorzitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Gerniers. - Gelijklttidende conclusie, de H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. van Heeke en
Ansiaux.

2"

KAMER. -

18 september 1972.

BEWIJS.- STRAFZAKEN.- BEKLAAGDE DIE EEN RECHTV AARDIGINSGROND
AANVOERT. STELLING DIE ENIG
GELOOFWAARDIG ELEMENT BEVAT. BEWIJS VAN DE ONJUISTHEID ERVAN
RUST OP RET OPENBAAR MINISTERIE
OF OP DE BURGERLIJKE PARTIJ.

W anneer de beklaagde een rechtvaardigingsg1·ond aanvoert en zijn stelling
enig geloojwaardig element bevat, moet
het openbaar ministerie of de burgerlijke
pa1·tij de onjttistheid ervan bewijzen (1).
(MATHIEU, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« ESMALUX n.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 februari 1972 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te V erviers ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 154 en 189 van
het Wetboek van strafvordering en 97
van de Grondwet,
(1) Cass., 22 oktober 1969 (An·. cass., 1970,
biz. 184); men vergelijke cass., 11 december
1969 (ibid., 1970, biz. 359).
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eiser de te zijnen laste gelegde overtredingen van de artikelen 10-4 en 27-1
van het algemeen reglement op de politic. van het wegverkeer heeft bewezen
verklaard, hem deswege tot 26 frank
geldboete heeft veroordeeld, alsmede tot
schadevergoeding van 102.949 frank aan
de burgerlijke partij, tot de gerechtelijke
interest en in de kosten van beide instanties, om reden dat de rechtvaardigingsgronden die beldaagde aanvoert om
te trachten te ontkomen aan de op hem
rustende zware vermoedens, elke grondslag missen ; hij trouwens de aanwezigheicl van een derde niet bewijst en evenmin bewijs levert van de fout die de
derde zou hebben gepleegd of van de
zwaarwichtigheid ervan;
terwi}l, door aldus uitspraak te doen,
het vonnis niet vaststelt dat eisers
stelling, die zeer omstandig is en gestaafd is door een reeks feiten die ze
geloofwaardig maken, onwaarsc:h~jnlij_k
is en dat noch het openbaar mm1stene
noch de burgerlijke partij het bewijs
leveren dat de aangevoerde rechtvaardigingsgronden niet aanwezig waren ; het
aldus de regels betreffende de bewijslast in strafzaken heeft omgekeerd en
dus de tegen genoemde eiser uitgesproken
veroordelingen niet wettelijk met redenen
heeft omkleed (schending van aile in het
middel vermelde wettelijke bepalingen) ;
en terwijl in elk geval de redenen van
het bestreden vonnis geen passend antwoord zijn op eisers conclusie in hoger
beroep waarin deze wijst op een reeks
welbepaalde feiten tot staving van zijn
stelling dat hij plotseling naar rechts
heeft moeten uitwijken omdat de autobestuurder die hij inhaalde, hem de weg
had. afgesneden door plotseling naar
links te rijden (schending inzonderheid
van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat eiser bij conclusie
had aangevoerd dat hij zich niet schuldig had gemaakt aan de overtredingen
van de artikelen 10-4 en 27-1 van het
wegverkeersregleinent, daar zijn voertuig niet op de rijbaan is kunnen blijven
ten gevolge van een fout en een onvoorzienbaar maneuver van een weggebruiker
die hij inhaalde ; dat hij desbetreffende
verschillende gegevens uit het strafdossier aanhaalde ;
Overwegende clat het vonnis dit verweer verwerpt mn_ reden dat « de rechtvaardigingsgronden die beklaagde aanvoert om te trachten te ontkomen aah
de op he1n rustende zware vermoeclens,

elke grondslag missen ; overwegende dat
hij trouwens de aanwezigheid van een
derde niet bewijst en evenmin het bewijs
levert van de daad die de derde zou hebben gepleegd of van de zwaarwichtigheid ervan ; overwegende dat beklaagde,
in strijd met wat hij denkt, geen rechtvaardigingsgrond kan aanvoeren » ;
Overwegende dat, wanneer de beklaagde een rechtvaardigingsgrond aanvoert
en zijn stelling enig geloofwaardig element bevat, het openbaar ministerie of
in voorkomend geval de burgerlijke partij de onjuistheid ervan moet bewijzen;
Overwegende dat de voornoemde redenen van het vonnis de beschikking
dus niet wettelijk rechtvaardigen en
dat derhalve het eerste onderdeel van
het middel gegrond is ;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering die is ingesteld door de
verweerster, de naarnloze vennootschap
Esmalux :
Overwegende dat de vernietiging, op
de voorziening van beklaagde, eiser, van
de beslissing op de strafvordering die
tegen hem is ingesteld, de vernietiging
meebrengt van de be~lissing op de
civielrechtelijke vordering tegen hem
ingesteld, welke laatste beslissing het
gevolg is van de eerste ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster, de namnloze vennootschap Esmalux, in de helft van de kosten ;
laat de overige kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar de Rechtbank van eerste aahleg te Luik, zitting
houdende in hoger beroep.

i
18 september 1972. - 2e kamer. Voorzitter, de -H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Capelle, Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Faures.
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18 september 1972.

HOGER BEROEP. EENSTEMMIGHEID. -

STRAFZAKEN. VONNIS VAN DE
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POLITIERECHTBANK WAARBIJ DE BEKLAAGDE WEGENS EEN MISDRIJF VEROORDEELD EN WEGENS EEN '[WEEDE
MISDRIJF VRIJGESPROKEN WERD. HoGER BEROEP VAN RET OPENBAAR
MINISTERIE.- 00RRECTIONELE RECHTBANK DIE RET EERSTE MISDRIJF NIET
BEWEZEN VERKLAART EN DE BEKLAAGDE WEGENS RET TWEEDE MISDRIJF
VEROORDEELT.
EENSTEMMIGHEID
VEREIST.

W anneer een vonnis van de politierechtbank de beklaagde wegens een misdrijj
heeft veroordeeld en hem wegens een
ande1· misdrijj heejt vrijgesproken, kan
de correctionele 1·echtbank die, op het
hoger be1·oep van het openbaar ministerie,
het eerste misdrijj niet bewezen ve1·klaa1·t
en de beklaagde wegens het tweede misdrijj vemordeelt, deze veroordeling slechts
met eenpa1·ige stemmen van haar leden
ttitspreken (1}. (Sv., art. 2llbis.)
(ROUELLE, T. DELPORTE; PROCUREUR DES
KONINGS TE LUIK, T. ROUELLE EN DELPORTE.}
ARREST

(vertaling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 januari 1972 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik ;
Overwegende dat de voorzieningen
samenhangend zijn en dat er grond
bestaa.t om ze samen te voegen ;
I. Op de voorziening van Rouelle

En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
II. Op de voorziening van het openbaar
ministerie :
A. Overwegende dat door deze voorziening de civielrechtelijke beschikkingen
van het bestreden vonnis niet voor het
Hof worden . gebracht ;

(1) Cass., 3 mei 1971 (.Arr. cass., 1971,
blz. 860); 4 oktober 1971 en 6 maart 1972
(ibid., 1972, biz. 132 en 633).

. B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvorderin,g
die tegen de verweerder Rouelle is ingesteld :
· ' " · .,
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
C. In z0ver de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
d1e tegen de verweerder Delporte is ingesteld :

Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 2llbis van het Wethoek van strafvordering :/
Overwegende dat, op het hoger beroep
van de open bare partij, het vonnis de
beslissing van de eerste rechter bevestigt, in zover zij verweerder vrijspreekt
van overtreding van de artikelen 418 en
420 van het Strafwetboek en hem tot
15 frank geldboete veroordeelt wegens
overtreding van artikel 30bis van het
wegverkeersreglement ;
Dat daarentegen het vonnis bij wijzigende beelissing enerzijds verweerder
vrijspreekt van overtreding van artikel12
van genoemd reglement, uit hoofde waarvan hij tot 15 frank geldboete was veroordeeld, en anderzijds hem tot een
zelfde straf veroordeelt wegens overtreding van artikel 44 van genoemd reglement, waarvan de eerste rechter hem
had vrijgesproken ;
Overwegende dat, al spreekt het
rechtscollege in hager beroep verweerder
vrij van een van de telastleggingen die
de eers_te rechter had bewezen verklaard,
en al z1jn de geldboeGen en de subsidiaire
gevangenisstraf die in hager beroep werden uitgesproken, niet zwaarder dan die
in eerste aanleg uitgesproken, dit college
verweerder wegens de door de politierechtbank niet bewezen verklaarde cvertreding van voornoemd artikel 44 niet
kon veroordelen, zonder vast te stellen
dat het uitspraak deed met eenp~;trige
steimen van zijn leden ; dat wegens
niet-vaststelling van die eenparigheid
genoemde veroordeling door nietigheid
is aangetast ;
En overwegende dat voor het overige
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van de eiser Rouelle ; rechtdoende op de voorziening van het open-

---~

-----

~~----

----

-68
baar ministerie, vernietigt het bestreden
vonnis, voor zover het de verweerder
Delporte veroorde~lt wegens overtrading van artikel 44 van het wegverkeersreglement ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt de eiser Rouelle in
drie vierde van de kosten ; laat de overige
kosten ten laste van de Staat; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting houdende in hager beroep.
18 september 1972. -

2e kamer. -

Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie,
de H.

Duman,

advocaat-generaal.

Pleiter, de H. De Bruyn.

RICHT TEGEN EEN ONDERZOEKSRECHTER. 0NDERZOEKSRECHTER ONTSLAGEN VAN DE BEHANDELING VAN
DE ZAAK. - VERZOEKSCHRIFT ZONDER
BESTAANSREDEN.
4°

CASSATIE. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN.- RECHTSTREEKSE AANGIFTE VAN MISDADEN EN WANBEDRIJVEN IN DE UITOEFENING VAN HUN
AMBT GEPLEEGD DOOR LEDEN VAN DE
HOVEN VAN BEROEP, DOOR MAGISTRATEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
BIJ DEZE HOVEN OF DOOR " GEHELE »
RECHTBANKEN VAN EERSTE AANLEG OF
VAN KOOPHANDEL. - 0NTVANKELIJKHEID.- VooRwAARDEN.

5o VERHAAL OP DE RECHTER.
AMBTELIJKE TUSSENKOMST VAN EEN
ADVOCAAT BIJ RET HoF VAN CASSATIE
NOODZAKELIJK.
1° De aanv1·aag van een belclaagde tot

2e KAMER.- 18 september 1972.

verwijzing van een rechtbanlc naa1· een
ande1·e wegens gewettigde venlenlcing
is ontvankelijlc, zelfs indien zij niet is
getekend do01· een advocaat bij het het
Hoj van cassatie (1). (Impliciete oplossing.)

1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK .NAAR EEN ANDERE. STRAFZAKEN. GEWETTIGDE VERDENKING. VERZOEKSCHRIFT VAN
DE BEKLAAGDE.- GEEN VERPLICHTING
ZICH TE WENDEN TOT EEN ADVOCAAT
BIJ RET HOF VAN CASSATIE.

2° Niet ontvanlcelijlc is het verzoek van

2o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. STRAFZAKEN. GEWETTIGDE VERDENKING. VERZOEK GEGROND OP
FElTEN DIE AAN LED EN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE WORDEN TEN LASTE
GELEGD. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.'

3° Het ve1·zoek tot verwijzing van een 1"echtbank naaT een andeTe om reden van
gewettigde ve1·denking, geg1·ond op feiten
die aan een onde1·zoeksrechteT wo1·den
ten laste gelegd, heeft geen bestaansreden
wannee1· deze van de behandeling de1·
zaak is ontslagen (3) (4).

3o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. STRAFZAKEN. GEWETTIGDE VERDENKING.
VERZOEKSCHRIFT GE-

4° Een misdaad of wanbedrijf (5) in de

(1) Cass., 12 februari 1962 (Bull. en PAsrc.,
1962, I, 672) en noot 1, en 19 juni 1972 (A1·r.
cass., 1972, blz. 986 j.
(2) Cass., 22 juni 1964 (Bttll. en PAsrc.,
1964, I, 1140) en noot 1.
(3) Men raadplege cass., 18 maart en 14 mei
1901 (Bull. en PASIC., 1901, I, 176 en 256)
en 26 maart 1928 (ibicl., 1928, I, 124).

een beklaagde tot verwijzing van een
rechtbank naa1· een andere om reden
van gewettigde veTdenking, gegTond op
feiten die aan leden van het openbaaT
ministeTie worden ten laste geleijd (2).
(Sv., art .. 542.)

uitoejening van hun ambt gepleegd doo1·
leden van hoven vail be1·oep, dooT magist1·aten van het openbaaT ministe1·ie bij
deze hoven of dooT " gehele » 1·echtbanken

(4) Cass., 2 maart 1920 (Bull. en PASIC.,
1920, I, 77) en 22 juni 1964 (ibid., 1964,
I, 1140) : ontvankelijk is een verzoekschrift
tot verwijzing ~wegens gewettigde verdenking
van een onderzoeksrechter.
(5) Men raadplege noot 1 onder cass.,
20 december 1971 (Arr. cass., 1972, blz. 393).
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kan niet 1'echtstreeks bij het H of worden
aangegeven dan wanneer de partij, die
beweert benadeeld te zijn, oak een aanvraag tot verhaal op de rechter indient
of wanneer de aangifte incidenteel gedaan wo1·dt in een zaak die voor het H of
aanhangig is (2). (Sv. art. 483 485 en
486.)
5o Daar het verhaal op de rechter een
bu1·ge1'1'echtelijk geding is, is het enkel
ontvankelijk indien het ingeleid wordt
door een verzoeksch1·ift getekend door een
advocaat bij het Hof van cassatie (3).
(G.W., art. 478, I080 en ll40 tot ll47.)
(LECLERCQ.)
ARREST

(veTtaling).

RET HOF ; Gelet op het verzoekschrift door Jean Leclercq op 1 augustus
I972 aan het Hof van cassatie gericht,
waarin hij verklaart "klacht in te dienen
wegens gewettigde verdenking » tegen
twee magistraten, de ene substituutprocureur des Konings, de andere onderzoeksrechter, aan wie het volgens hem
te wijten is dat hij op onrechtvaardige
wijze in voorlopige hechtenis wordt gehouden " door richtlijnen in die zin aan
te geven om te voldoen aan hun persoonlijke eerzucht " ;
Overwegende dat, indien verzoeker verwijzing wegens gewettigde verdenking
wil vragen, het verzoek niet ontvankelijk is in zoverre het gericht is tegen een
magistraat van het openbaar ministerie,
en geen bestaansreden heeft in zoverre
het gericht is tegen een onderzoeksrechter die, volgens wat in het verzoek zelf

wordt vermeld, van de behandeling der
zaak is ontslagen ;
Overwegende dat, indien verzoeker
feiten die een misdaad of een wanbedrijf
opleveren voor een magistraat in uitoefening van zijn ambt, rechtstreeks
bij het Hof wil aangeven, een dergelijke
aangifte niet ontvankelijk is, daar zij,
indien zij verhaal op de rechter insluit,
zonder de medewerking van een advocaat bij het Hof van cassatie is gedaan,
of daar zij, indien zij geen verhaal op de
rechter insluit, met name niet incidenteel gedaan is in een zaak die voor het
Hof aanhangig is ;
Om die redenen, gelet op de artikelen
485, 486, 542 tot 552 van het Wetboek
van strafvordering en 1140 tot 114 7
van het Gerechtelijk Wetboek, verwerpt
het verzoekschrift en veroordeelt verzoeker in de kosten.
18 september 1972. - 2e kamer. Voo1·zitter en Verslaggever, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. -- Gelijkluidende conclusie, de H.
Dumon, advocaat-generaal.

2°

KAMER. -

19 september 1972.

I 0 REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VEROORDELENDE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING, TE VERMELDEN
WETSBEPALINGEN.

------- -----------------(1) Wanneer het Hof regelmatig kennis
heeft genomen van de aangifte van misdaden
of wanbedrijven die in de uitoefening van hun
ambt werden gepleegd door leden van de
hoven van beroep, door magistraten van het
openbaar ministerie bij deze hoven of door
« gehele » rechtbanken van eerste aanleg of
van koophandel, kan het Hof ook kennis
nemen van daarmee samenhangende misdaden
of wanbedrijven die onder meer door led en van
een rechtbank van eerste aanleg of door een
officier of agent van gerechtelijke politie in de
uitoefening van hun ambt zijn gepleegd ; men
raadplege hierover cass., 20 december 1971
(A1•1'. cass., 1972, blz. 393) en de noten 1,
2 en 3 op blz. 394).
(2) Het onderhavige arrest beslist dat het
verzoekschrift niet ontvankelijk is omdat

eensdeels de betrokkene geen regelmatig verzoek tot verhaal op de rechter heeft ingediend
en anderdeels dit verzoek ondm· meer niet
incidenteel in een voor het Hof hangende zaak
is gedaan. Een rechtstreekse aangifte van een
misdrijf (misdaad of een wanbedrijf) dat zou
gepleegd zijn door een onderzoeksrechter of
een magistraat van het parket van de rechtbank van eerste aanleg - onderwerp van het
verzoekschrift van eiser - is immers slechts
ontvankelijk wanneer dit misdrijf samenhangend is met die welke werden ten laste gelegd
aan magistraten of rechtbanken, bedoeld bij
artikel 485 van het vVetboek van strafvordering, en die regelmatig bij het Hof aanhangig
werden gemaakt. Dit was hier niet het g·eval.
(3) Cass., 19 juni 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 986).

20 DAGVAARDING.- STRAFZAJU]N.VERMELDING VAN DE WETSBEPALINGEN. NIET 'VOORGESCHREVEN VER1\'I:ELDING.

3°

MISDRIJF. RECHTSPERSOON. HANDELSVENNOOTSCHAP, DADERES VAN
EEN
MISDRIJF.
STRAFRECHTER·
LIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN NATUURLIJKE PERSONEN DOOR WIER TOE·
DOEN DE VENNOOTSCHAP HEEFT GE·
HANDELD.

4°

BANKBREUK. PERSONENVEN.
NOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. STRAFRECHTELIJKE AAN·
SPRAKELIJKHEID VAN DE ZAAKVOERDER.

50

BANKBREIDC VEROORDELING
VAN EEN ZAAKVOERDER VAN EEN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
WEGENS
ZIJN
HOEDANIGHEID VAN ORGAAN VAN DE
VENNOOTSCHAP. ZAAKVOERDER DIE
GEEN HANDELAAR IS. NIET TER
ZAKE DIENENDE OMSTANDIGHEID.
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heid lean de strajTechtelijlc actnspralcelijlce dader van de banlcbreulc van de vennootschctp zijn (4).
5° De zaalcvoeTder van een personenvennootschctp met beperlcte aanspralcelijlcheid lean we gens zijn activiteit .aZs or·gactn
van de vennootschap ver·oorcleeld wor·den
als dnder van een eenvottdige of bedr·ieglijlce bnnlcbreulc van deze laatste, ook al
is hij zelj geen hctndelnar· (5).

(TJONDRONEGORO RADEN MAS-KARTONO,
T. MR. VA.N MALLEGHEM q.q.; CLAEYS
ENDE BUCK).
ARREST.

1o Om in rechte gemotivewrd te zijn, moet

een ver·oordelende beslissing op de st1·ajvorder·ing, hetzij in haar eigen r·edenen
hetzij onder ver·wijzing naar· de ber·oepen
beslissing, de wetsbepalingen ver·melden
waar·in de bestctnddelen vnn het ten laste
vnn de beklangde gelegde misdrijj worden opgegeven en WctctTbij een straj
wor·dt bepctald (1) (Grond>vet, art. 97).
2o Geen wetsbepaling schr·ijft vooT dctt de

aTtikelen van de wet waamp de veTvolging gegroncl is, in de dagvctar·ding
moeten wor·den veTmeld (2).
3 o W anneer· een hctndelsvennootschctp een

misdTiJ:t heeft gepleegd, mst hnm· stmjr·echtel~jlce actnspmlcelijlcheid op de natum·lijlce personen, zij wezen oTgctnen of
aangestelden, door· wier· toedoen zij gehandeld heejt (3).
4o De zanlcvoer·der van een per·sonenven-

nootschctp met bepeTlcte aanspralcelijlc(1) Cass., 19 mei 1970 (An·. cass., 1970,
blz. 875); raadpl. cass., 12 oktober en 15 december 1970 (ibid., 1971, blz. 137 en 385).
(2) Cass., 30 juni 1958 (Arr. cass., 1958,
blz. 884) en 24 oktober 1960 (ibid., 1961,
blz. 172).
(3) Cass., 20 september 1965 (Bull. en
PASIC., 1966, I, 94), 10 april 1967 (Arr. cass.,
1967, blz. 954) en 11 december 1967 (ibicl.,

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 februari 1972 door het Hof
van beroep t~ Gent gewezen ;
I. Wat betreft de voorzieningen van
Claeys en De Buck :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. W at betreft de voorziening van
Tjondronegoro Raden Mas-Kartono :

A. In zoverre zij gericht is tegen de
beslissing over de strafvordering :
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de beslissing over de telastlegging B;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid dat het bestreden arrest eiser wegens
bedrieglijke bankbreuk veroordeelt,
terwijl de oorspronkelijke dagvaarding de artikelen 489 van het Strafwetboek en 577 van het Wetboek van koophandel niet vermeldt, zodat noch het
beroepen vonnis noch het bestreden arrest tot de vermelding van deze artikelen
konden overgaan :
Overwegende dat het bestreden arrest
door verwijzin.g naar de in het beroepen.
1968, blz. 524); raadpl. cass., 28 februari 1972
(ib·id., 1972, blz.). 590
(4) en (5) Cass., 17 september 1962 (Bttll.
en PAsrc., 1963, I, 61), 2 december 1963 (ibid.,.
1964, I, 346 en 355), 21 september 1964
(ibid., 1965, I, 65) en 20 september 1965
(ibid., 1966, I, 94); 11 oktober 1971 en 28 fe·
bruari 1972 (Arr. cass., 1972, blz. 155 en 590) ..
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vonnis aangehaalde wetsbepalingen, de
artikelen 489 van het Strafwetboek en
577, 2°, van het Wetboek van koophandel
vermeldt;
Overwegende dat het arrest hetwelk
de wetsbepa.lingen vermeldt welke de
feiten van de telastlegging omschrijven
en een straf opleggen, regelmatig gemotiveerd is;
Overwegende dat de vermelding van
deze wets bepalingen in de dagvaarding
door geen enkele wettekst voorgeschreven
wordt;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, hieruit afgeleid dat het arrest eiser veroordeelt
wegens bedrieglijke bankbreuk om als
zaakvoerder van de gefailleerde personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Minke een gedeelte van
het actief van die vennootschap te hebben
verduisterd of verspild,

terwijl eiser, die geEm handelaar is,
doch slechts zaakvoerder van evenbedoelde vennootschap, niet wegens bedrieglijke bankbreuk, doch hoogstens
wegens eenvoudige bankbreuk kon ver,
volgd worden, wanneer aileen zijn lastgever, de vennootschap, in staat van
faillissement verklaard werd :
Overwegende dat' eiser vervolgd werd
om, als zaakvoerder van de gefailleerde
vennootschap Minke, zich schuldig te
hebben gemaakt aan bedrieglijke bankbrenk door een gedeelte van het actief
van deze vennootschap te hebben verduisterd of verspild ;
Dat eruit volgt dat bedoeld misdrijf
eiser ten laste werd gelegd in zijn hoedanigheid van orgaan van de vennootschap
en het derhalve, opdat eiser deswege
wettelijk veroordeeld zou kunnen worden,
niet vereist was dat hijzelf handelaar
was;

Overwegende dat, wanneer een rechtspersoon inbreuk maakt op een wet of een
verordening, de strafrechtelijke aansprakelijkl".teid welke uit dit misdrijf voortvloeit, door de fysische personen, door
wie hij handelt, gedragen wordt;
Dat eruit volgt dat de zaakvoerder
van een personenveonnotschap met beperkte aansprakelijkheid als aansprakelijke dader van de bankbreuk van de vennootschap kan vervolgd worden en dat
hij naar gelang van de feiten wegens eenvoudige of bedrieglijke bankbreuk veroordeeld kan worden ;
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
18;

B. In zoverre zij gericht is tegen de
beslissing over de tegen hem ingestelde
civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel inroept ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
19 september 1972. - 2 8 kamer. Voo1·zitter·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaqgever,
de H. Naulaerts. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Dauwe (van de balie te
Antwerpen).

2° KAMER. -

19 september 1972.

BLOEDPROEF.- WEIGERING ZONDER
WETTIGE REDEN EEN BLOEDMONSTER
TE LATEN NEMEN IN EEN VAN DE GEV ALLEN OMSCHREVEN BIJ ARTIKEL 63 VAN
DE WET BETREFFENDE DE POLITIE
OVER HET WEGVERKEER (COORDINATIE VAN 16 MAART 1968). HERHALING. STRAF.

De geldboete wegens weige1·ing zonder wettige reden een bloedmonster te laten
nemen in een van de qevallen omsch1·even bij artikel 63 van de wet betrefjende
de politie over het weqveTkeer, mag niet
minde1· dan 200 jTanlc bedragen, wanneer· het misdrijj is qepleeqd in de staat
van he1·halinq waarvan sprake in m·tilcel 36, lid 1, van deze wet (1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUGGE,
T. LAFORCE.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 maart 1972 in hoger beroep
(1) Raadpl. cass., 1 en 22 december 1969
(A1T. cass., 1970, biz. 320 en 389),
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te Brugge;
Over het eerste middel, afgeleid met
b.etrekkmg tot de ~elastlegging B (weigermg zonder wett1ge reden een bloedmonster te ~aten nemen), uit de schending
va.n de art1kelen 36, eerste lid, van de
wet betreffende de politie over het wegverkeer en 100 van het Strafwetboek,
doordat het vonnis, na vastgesteld te
hebben dat de beklaagde zich wat de
telastlegging B betreft, in staat van herhaling bevond, het vonnis, waartegen
hoger beroep en waarbij beklaagde werd
veroordeeld tot een geldboete van
100 frank X 30 of een maand vervangende gevangenisstraf, bevestigt,
te1·wijl voornoem.cl artikel 36 bepaalt
dat « met gevangemsstraf van een maand
tot een jaar en met gelclboete van 200
frank tot 1.000 frank of met een van die
straffen alleen .wordt gestraft hij die, na
ee1~ veroorclelmg met toepassing van
art1kel 34 of 35, deze bepalingen binnen
clrie jaar opnieuw overtreedt »,
terwijl meteen het vonnis artikel 100
van het Strafwetboek schenclt nu de
wet betreffencle de politie over het
wegverkeer (coorclinatie van 16 maart
1968) geen anclersluiclencle bepalingen inhoudt, zodat de bepalingen van het eerste
boek van het Strafwetboek toegepast
worden op de misdrijven die bij die voornoemde bijzonclere wet strafbaar zijn
gesteld, met 1.utzonclering onder meer van
de bepalingen van artikel 85 :
Overwegende dat verweerder die het
te zijnen laste gelegcle feit op 14 1~ovember
19.71 begaan heeft, bij vonnis van 26 januan 197~.' m ~racht .:ran gewijsde gegaan
zoals ~hJkt mt het biJ het dossier gevoegd
afschr1ft ervan, veroordee1cl werd om in
staat van dronkenschap op een openbare
plaats een voertuig te hebben bestuurd;
Overwegencle dat het bestreden vonnis
derhalve, zonder artikel 36 eerste lid'
van de in het middel ve~melde wet
te schenden, het beroepen vonnis niet
kon bevestigen, waarbij verweerder tot
een geldboete van minder clan 200 frank
wordt veroordeeld ;
Dat het middel gegrond is ;
En overw.egende voor het overige dat
de. substant1ele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissin<Y overeenkomstig de wet is ;
"'
Om die redenen, vernietigt het bestreclen vonnis in zoverre het verweercler veroordeelt om geweigercl te hebben een

bloedmonster te laten nemen en uitspraak
doet over de kosten ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de ~ar:t van de gedeeltelijk vernietigde
beshssmg ; veroordeelt verweerder in de
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
n.~a~ de Correctionele Rechtbank te Gent,
z1ttmg houdende in hoger beroep.
19 september 1972. 2e kamer.
Voo1·zitter, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Naulaerts. Gelijkluidende concl~tsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

2e KAMER, -

19 september 1972.

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). AANGESTELDE.- BEGRIP.- VERVOER VAN WERKNEMERS TIJDENS DE UITVOERING VAN
HUN ARBEIDSOVEREENKOJ\fST. - BESTUURDER VAN RET VOERTUIG IN
DIENST VAN EEN ANDERE WERKGEVER
DAN DIE VAN DE VERVOERDE WERKNEMERS. - 0JifSTANDIGHEID DIE DE BESTUURDER NIET NOODZAKELIJK ONDER
RET GEZAG, DE LEIDING EN RET TOEZICHT VAN DE \VERKGEVER VAN DIE
WERKL'<EMERS STELT,
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.00NCLUSIE. BESLISSING DIE DE
FEITELIJKE
GEGEVENS
PRECISEERT
WAAROP ZIJ IS GEGROND .·- BESLISSING
DIE ALDUS VERSCHILLENDE OF STRIJDIGE GEGEVENS BEANTWOORDT.
1° Uit de omstandigheid dat de bestuu1·der
van een voertuig wer·kneme1·s van een
andere dan zijn weTkgeveT vM·voe1·t en deze werknenw1·s tijdens het ve1·voe1· onder
het gezag, de leiding en het toezicht van
h'!l:n werlcgeve1· staan, volgt niet noodzakel~Jk dat de best~tu1·der tijdelijk onde1· het
gezag, de leiding en het toezicht van de
we1·kgeve1· van de ve1·voerde we1·knemersstaat en derhalve diens aangestelde is (1).
(B.W., art. 1384.)
{1) Raadpl. cass., 27 februari 1970 (.Arr.

cass., 1970, blz. 604), 21 aprill971 (ibicl., 1971,
blz. 778) en 20 maart 1972 (ibid., 1972,
blz. 686).
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waarop zijn beslissing is gegrond, beantwoordt aldus de conclusie waarin ve1·schillende of st1·ijdige jeitelijke gegevens
worden uiteengezet (1). (Grondwet,
art. 97.)
(«

THE OCEAN ACCIDENT AND GUARANTEE
CORPORA'l'ION
LTD ll,
T.
« NORWICH
UNION" EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 22 februari 1972 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de beslissingen van het arrest
welke de vrijwillige tussenkomst van
eiseres betreffen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de civielrechtelijke vorderingen van Norwich Union,
Van de V elde Jose, ep. Gaetan Suzanne :

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1315, 1349, 1353,
1382, 1384, lid 3, 1779, 1°, 1780, 1984 van
het Burgerlijk Wetboek, 1, lid 1, 2, 7,
lid 2, 11, lid 1, van de wet van 10 maart
1900 op de arbeidsovereenkomst, 1, lid 1,
19, lid 3 (enig artikel van de wet van
11 juni 1964), van de gecoiirdineerde wetten op de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen (koninklijk besluit van 28 september 1931)
en 97 van de Gronclwet,
doo1·dat het bestreclen arrest, na soeverein geoorcleeld te hebben clat de slachtoffers, werkneemsters van de firma De
Bing, die zich op het ogenblik van het
arbeidsongeval naar de hanclelsbe1.us
Textirmna te Gent begaven om alclaar
demonstraties uit te vceren op de stand
van Bos, « cleze den~onstraties uitvoerden
in het kacler van hen arbeiclscontract
met de firma De Bing en clat laatstgenoemcle steeds het gezag, de leicling en
het toezicht over hen heeft behouden,
zoclat de band van onclergeschiktheicl,
die de aangestelcle kenmerkt, in h1.mnen
hoofcle ten opzichte van becloelcle firma is
blijven bestaan " en dat « de omstandigheicl clat de slachtoffers zich op het ogenblik van het ongeval in de wagen van Bos,
(1) Cass., 27 juni 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 1031).

bestuurcl door cliens chauffeur Gimbrere,
bevonclen om naar de stand van Bos gebracht te worden, geenszins het bewijs
levert clat cleze werkneemsters alsclan
de onclergeschikten van Bos waren en aan
het gezag, de Ieiding en het toezicht van
hun werkgever De Bing waren onttrokken ,, het miclclel van de conclusie van
eiseres verwerpt, volgens hetwelk « inclien moest aangenomen worden dat Bos
de' hoeclanigheicl van cornrnettant ten
opzichte van de slachtoffers niet bezat,
clan nog diencle aangenomen te worden
clat Bos en clerhalve ook zijn aangestelcle,
namelijk de betichte, op het ogenblik van
de feiten tussengekomen waren op groncl
van de taciete overeenkcmst die tussen
partijen bestoncl in hoeclanigheid van
geclelegeerclen van de patroon uitlener,
namelijk ter zake De Bing ; . . . dat
Bos, op het ogenblik dat hij de (slachtoffers) in zijn voertuig opgenomen had,
een recht van toezicht op cleze laatste
uitoefencle ... op grand van het feit
clat de oorspronkelijke werkgever De
Bing hem clit recht van toezicht geclelegeercl had; clat Bos en de betichte de aangestelclen geworclen waren van de werkgever ontlener De Bing ; ... clat van het
ogenblik af clat De Bing zijn werkneemsters afstoncl aan Bos en zulks zoals
voorzien was voor verschillencle dagen,
Bos aan deze werkneemsters bevelen en
instructies kon geven namens en voor
rekening van de oorspronkelijke werkgever "• en bij wijze van bevestiging van
het vonnis waartegen beroep, de veroorcleling op civielrechtelijk gebiecl ten laste
van de beklaagcle Gimbrere' (artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek) en de civielrechtelijke aansprakelijke partij Bos
(artikel1384, lid 3, van clitzelfde wetboek)
gemeen aan eiseres, vrijwillig tussenkomencle partij, verklaart, om de red en
clat « uit geen enkel element is gebleken
clat de chauffeur Girnbrere de wagen van
Bos bestuurde in hoeclanigheid van ondergeschikte of in opdracht van de firma
De Bing; clat dit vervoer vanwege Bos
blijkbaar louter clienstwillig gebeurde "•
tm·wijl, em·ste onde1·deel, het arbeidsongeval dat tijdens het bewuste vervoer
door beklaagde Gimbrere veroorzaakt
werd, noodzakelijk gebeurd is in de loop
v:an de uitvoering van de arbeidsovereenkomst der slachtoffers met hun werkgever De Bing (artikel 1, lid l, van de
gecoiirclineerde wetten op de arbeidsongevallen), en derhalve op een ogenblik
dat zij zich onder het gezag van voornoemd ondernemingshoofd bevondiom (artikel 1 van de wet op de arbeidsovereen-
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komst); dat indien, zoals het arrest het
ook beslist, de omstandigheid dat de
slachtoffers zich op het ogenblik van het
ongeval in de wagen van Bos, bestuurd
door diens chauffeur Gimbrere, bevonden
om naar de stand van Bos gebracht te
worden, deze werkneemsters alsdan niet
onttrok aan het gezag, de leicling en het
toezicht van hun werkgever De Bing,
het bewuste vervoer - zij het clan nog
vanwege Bos een claacl van dienstwilligheid - in hoofde van werkgever De Bing
de uitvoering was van zijn eigen contractuele verbintenis, met 1nedewerking of
door tussenkomst van een lasthebber of
een
gelegenheiclsaangestelcle
(artikelen 1779, 1°, 1780 en 1984 van hetBurgerlijk Wetboek, 1, 2, 7, lid 2, en ll, lid 1,
van de wet op de arbeidsovereenkomst);
het arrest niet kon beslissen dat bij
het vervoer van de slachtoffers de chauffeur Gimbrere de wagen van Bos niet. in
hoedanigheid van ondergeschikte of in
opdracht van De Bing bestuurde zonder
voornoemde wetsbepalingen te schenden,
die het begrip « arbeidsongeval , (artikel l, lid 1, van de gecoordineerde wetten op de arbeidsongevallen) en het begrip « band van ondergeschiktheid , essentieel element van iedere arbeidsovereenkomst- vastleggen (artikel1 van
de wet op de arbeidsovereenkomst), alsmede de uitvoeringsmodaliteiten, - hetzij rechtstreekse, hetzij door een tussenpersoon- van verbintenissen voortspruitende uit dergelijk contract (artikelen 1,
2, 7, lid 2, en ll, lid 1, van de wet op de
arbeidsovereenkomst en de hierbovenaangehaalde artikelen van het Burgerlijk
Wetboek); het arrest clit evenmin kon
beslissen zonder in tegenspraak te zijn
met wat noodzakelijk voortvloeide nit
de kws,lificatie van het ongeval en nit
zijn vorige vaststellingen (schending van
de artikelen 1349, 1353 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet);
door aan de slachtoffers en de verzekeraar
van het ondernemingshoofd, indeplaatsgesteld ten belope van zijn uitkeringen,
bij een aan eiseres tegenstelbare beslissing, een vordering tot schadevergoeding
toe te kennen, op grond van artikel 1382
van het Burgerlijk W etboek ten laste
van Gimbrere en op grond van artikel
1384, lid 3, van het Burgerlijk Wetboek
ten laste van Bos, het arrest artikel 19,
lid 3, van de gecoi:irdineerde wetten op
de arbeidsongevallen geschonden heeft
(schending van deze wetsbepaling en,
voor zoveel als nodig, van de artikelen
1382 en 1384, lid 3, van het Burgerlijk
Wetboek),

tweede onderdeel, vermits de demonstraties meerdere dagen duurden terwijl
De Bing noch een eigen aangestelde op
de Textirama-beurs aanwezig was, eiseres
hieruit besloten had ,dat de uitgezonden
werkneemstcrs niet aan zichzclf waren
overgelaten maar de aanwijzingen van
Bos of diens aangestelden 1noesten volgen,
en, zcwel voor de demonstraties als voor
het bijkoinend vervoer naar de plaats
ervan, en tengevolge van een stilzwijgend
akkoord tussen De Bing, koper van het
1nateriaal, en Bcs, verkoper ervan, Bos
en zijn aangestelden, en meer bepaald
zijn chauffeur Gilnbrere, aan de werkneemsters bevelen en instructies konden
geven na1nens en voor rekening van hun
oorspronkelijke werkgever ; het arrest
dit middel zonder adequaat antwoord
laat (schending van artikel 97 van
de Grondwet); bovendien de bewering dat " dit vervoer vanwege Bos
louter dienstwillig gebeurde , nit geen
enkel element dat aan een tegensprekelijk
debat is onderworpen, blijkt (schendil1g
van artikel 1315 van het Burgerlijk Wethoek) :
vVat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest
aanneemt dat de slachtoffer~ van het ongeval, werlrneemsters van de firma
De Bing-La Merveille, van hun werkgeefster opdracht hadden gekregen om
voor een paar dagen op de stand van
Bos in de « Textirama , te Gent te gaan
werken, maar dat zulks gebeurde nit
loutere commerciele- of vriendendienst
tussen Bos en hun werkgeefster en dat
bedoelde werkneen1sters de demonstraties aldaar uitvoerden in het kader van
hun arbeidsovereenkomst met de firma
De Bing-La Merveille, welke « steeds -,
het gezag, de leiding en het toezicht over
hen heeft behouden, zodat de band van
ondergeschiktheid, die de aangestelde
kenmerkt, in hunnen hoofde ten opzichte
van bedoelde firma is blijven bestaan;
Dat het eraan toevoegt dat de omstandigheid dat de slachtoffers zich op het
ogenblik van het ongeval in de wagen
van Bos, bestuurd door diens chauffeur
Gimbrere, bevonden om naar de stand
van Bos gebracht te worden, geenszins
het bewijs levert dat deze werlmeemsters
alsdan de ondergeschikten van Bos waren
en aan het gezag, de leiding en het toezicht van de firma De Bing-La Merveille
onttrokken waren ;
Overwegende dat het arrest, in antwoord op de stelling van eiseres volgens
welke, in dit geval, Bos en zijn bestuurder
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firma De Bing-La Merveille handelden,
beslist dat nit geen enkel element is
gebleken dat de chauffeur van Bos diens
wagen in hoedanigheid van ondergeschikte of in opdracht van de firma De BingLa Merveille bestuurde en dat het vervoer vanwege Bos blij kbaar louter dienstwillig geschiedde, aldus duidelijk te
kennen gevende dat de bestuurder gedurende het vervoer steeds onder het gezag,
de leiding en het toezicht van Bos is
gebleven;
Overwegende dat de feitenrechter volgens de omstandigheden soeverein oordeelt of een werknemer al dan niet
tijdelijk onder het gezag, de leiding en
het toezicht van een andere dan zijn
eigen werkgever Etaat;
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is te beslissen, eensdeels dat de werkneemsters van de firma De Bing-La
Merveille gedurende het vervoer onder
het gezag, de leiding en het toezicht van
die firma hebben gestaan, en anderdeels
dat de bestuurder van het voertuig waarmede zij werden vervoerd, onder het
gezag, de leiding en het toezicht van
zijn werkgever is gebleven ;
Overwegende dat zodanige beslissing
geen van de in het middel vermelde
wetsbepalingen schendt ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende, eensdeels, dat het arrest
onder meer erop wijst dat de werkneemsters van de firma De Bing-La Merveille
in de handelsbeurs werkzaam waren
voor rekening van deze firma, met machines door haar aangekocht van Bos, en
demonstraties deden door het verwerken
van de producten van de firma De BingLa Merveille, die trouwens op elk moment aan deze werkzaamheden een eind
kon stellen, en dat die firma steeds het
gezag, , de leiding en het toezicht over
haar werkneemsters heeft behouden ;
dat het vaststelt dat eiseres in gebreke
blijft bewijskrachtige gegevens over te
leggen waaruit zou blijken dat de werkneemsters de aangestelden van Bos waren
geworden;
Dat het arrest aldus de conclusie van
eiseres beantwoordt door ze tegen te spreken;
Overwegende, anderdeels, dat het beroepen vonnis reeds vermeldde dat het
vervoer " wellicht een louter commercieleof vriendendienst betrof naar aanleiding
van het feit dat Bos naaimachines had
mogen leveren aan de firma De BingLa Merveille, welke machines ten toon

werden gesteld op de handelsbeurs" Textirama ";
Dat derhalve het arrest, door aan te
nemen " dat het vervoer vanwege Bos
blijkbaar louter dienstwillig gebeurde »,
geen element aanvoert dat aan geen
contradictoir debat onderworpen werd;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
II. In· zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de civielrechtelijke vorderingen van De Witte Karel,
De Wilde Lea, Bollaert Antoine en
Rmnan Yvonne :
Overwegende dat eiseres verldaart afstand te doen van haar voorziening ;
Om die redenen, decreteert de afstand van de voorziening in zoverre zij
gericht is tegen de beslissing over ·de
civielrechtelijke vorderingen van De Witte Karel, De Wilde Lea, Bollaert Antoine
en Raman Yvonne; verwerpt de voorzien:ing voor het overige ; veroordeelt eiseres in de kosten.
19 september 1972. - 2e kamer. VooTzitter, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ver·slaggever,
de H. Naulaerts. Gelijlcluidende condusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. Dassesse.

2e

KAMER. -

19 september 1972.

1° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASBATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. BESLISSING
VAN ONBEVOEGDHEID.- VOORZIENING
VAN BEKLAAGDE NIET ONTVANKELIJK.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASBATIE
TE
VOORZIEN.
STRAFZAKEN. BuRGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID DIE GEEN VEROORDELING
VAN DE BEKLAAGDE UITSPREEKT TEN
AANZIEN VAN DEZE RECHTSVORDERING.
VOORZIENING VAN BEKLAAGDE NIET
ONTVANKELIJK.

1° Niet ontvanlcelijlc bij gebrelc aan belang
is de voorziening van de belclaagde

tegen een beslissing van de r·echter in
hager 6eroep dat de eerste rechter
ratione personae niet bevoegd was om
kennis van de str·afvor·de~·ing te nemen (l)
2D Niet ontvankelijlc bij gebrelc aan belang

is de voorziening van de beklaagde tegen
een beslissing waarbij het stmfgerecht
zich niet bevoegd verlclaart om uitspmalc
te doen over de tegen hem geTichte buTgedijke Techtsvor·der·ing en te zijnen laste
geen veToor·deling in ver·band met deze
rechtsvoTdeTing uitspreekt (2).
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DERINGEN. BESLISSINC+ WAARBIJ
ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN
ONGEVAL TEN LASTE VAN DE BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG WORDT GELEGD. RECHTER DIE ONWETTELIJK
BESLIST HEEFT DAT DE BESTUURDER
V,AN RET ANDERE VOERTUIG GEEN FOUT
HEEFT BEGAAN. CASSATIE STREKT
ZICH NIET UIT TOT DE BESLISSING DAT
DE EERSTE BESTUURDER EEN FOUT
HEEFT BEGAAN WAARVOOR HIJ AANSPRAKELIJK IS.

I D Wettelijlc ger·echtvaar·digd is de beslissing
(CANSSE,

T.

DE

SMET EN

DE

GROOTE.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.

19 september 1972. - 2e kamer. VoorzitteT, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemencl voorzitter. Ver·slaggever,
de H. Janssens. Gelijlchtidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

2e
I

D

KAJVIER. -

19 september 1972.

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DO DEN. 0NOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN. V ASTSTELLING VAN EEN FOUT
DIE BIJ DE BEKLAAGDE EEN GEBREK
AAN VOORZICHTIGREID OF VOORZORG
OPLEVERT EN TEVENS VAN EEN OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DEZE FOUT
EN DE VERWONDINGEN. VEROORDELING WETTELIJK C+ERECHTVAARDIC+D.

2D WEGVERKEER. -

WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 21-2, a.- !NHALEN.- VERPLICHTINC+ ZICH ERVAN TE
VERC+EWISSEN DAT DE WEG OVER EEN
VOLDOENDE UITC+ESTREKTHEID VRIJ IS.
DRAAC+WIJDTE.

van ver·oor·deling wegens onopzettelijlc
toebTengen van veTwondingen, die vaststelt dat de beklaagde een fout heeft
begaan wellce een gebr·elc aan voor·zichtigheid of vo01'ZOTg opleve1't, en tevens
dat een oor·zalcelijk ver·band tussen deze
fottt en de ver·wondingen bestaat (3).
(S.W., art. 4I8 en 420.)
2D ATtilcel 21-2, a, van het wegver·lceer·sregle-

ment legt in algemene bewoor·dingen
aan ellce bestuurder· de verplichting op
zich er·van te veTgewissen of de weg oveT
een voldoende tdtgestr·ektheid V1'ij is om
elk gevaar· voor een ongeval te ver·mijden;
de omstandigheid dat een tegenligge1'
onwettelijlc op de middenstr·oolc van de
r·ijbaan r·ijdt, sluit het misdr·ijj dat volgt
ttit het niet nalcomen van voornoemde verplichting niet uit (4).
3D Ingeval een beslissing die de bestuu?'der

van een voer·tuig alleen aansprakelijlc
verlclaar·t voor· de gevolgen van een ongeval veTnietigd wor·dt, omdat de rechter
onwettelijlc heeft vastg~steld dat de bestuttrder· van het andeTe voer·tuig geen
jout heeft begaan, strelct de ve~·nietiging
zich niet uit tot de beslissing dat de
eer·ste bestuur·der een .fout heejt begaan
waarvoor· hij aanspralcelijlc is (5).

(DE WYNTER, T. COOLS EN LANDSBOND
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN.)
ARREST.
HET HOF ; : - Gelet op het bestreden

3D

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. BURC+ERLIJKE RECHTSVOR-

(1) Raadpl. cass., 20 maart 19137 (Ar·r. cass.,
19137, biz. 894) en 113 juni 1970 (ibid., 1970,
biz. 976).
(2} Cass., 15 februari 1972 (Arr. cass., 1972,
biz. 552).

(3) Cass., 2 december 1968 (Arr. cass., 19139,
biz. 347).
(4) Ca.ss., 9 september 19138 (Arr. cass., 19139,
biz. 27).
(5) Raadpl. cass., 29 ma.art, 19 april en
21 juni 1971 (Arr. cass., 1971, biz. 7213, 7135
en 1058).
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-77arrest, op 3 maart 1972 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 71, 418, 420 :van het Strafwetboek,
12"-1 en 21-2 van het koninklijk besluit
van 14 maart 1968 houdende algemeen
reglement van de politie op het wegverkeer,
doordat het bestreden arrest op strafrechtelijk gebied eiser heeft veroordeeld
wegens de betichting onvrijwillige slagen
en verwondingen te hebben toegebracht
aan verweerder, gezegde verweerder he eft
vrijgesproken van de betichting onvrijwillige slagen en verwondingen aan eiser
te hebben toegebracht, en dienvolgens op
burgerlijk gebied eiser heeft veroordeeld
tot het vergoeden en meer bepaald het
volledig vergoeden van de schade door
verweerder en door verweerster geleden
ten gevolge van het ongeval te Brugge
op 7 januari 1971 overkomen, en de strafrechter onbevoegd heeft verldaard om
uitspraak te doen over de burgerlijke
vordering door eiser tegen verweerder
ingesteld, en doordat het bestreden
arrest die beslissingen heeft laten steunen op de beschouwing dat eiser en
verweerder frontaal in botsing kwamen, dat de fout van eis9r, die aan
de grondslag lag van de telastlegging
van onvrijwillige slagen en verwondingen,
erin had bestaan niet zo dicht bij de
rechter rand van de rijbaan gebleven te
zijn, dat eiser zonder voldoende reden
op de middenste rijstrook was gekomen
met de bedoeling verder rechts in te
slaan, dat verweerder mocht veronderstellen dat eiser, die niet het inzicht te kennen gegeven had links af te
slaan of te stationeren, en die normaal
rechts kon gaan rijden, vermits niets
. hem belette zulks te doen, hem zou hebben toegelaten zijn inhaalmaneuver op
de middenste rijstrook uit te voeren en
rechts zou gaan rijden, dat verweerder noch een fout. noch een onvoorzichtigheid had begaan, en dat er een
oorzakelijkheidsverband bestond tussen
de fout van eiser en het ongeval,

terwijl, nu eiser in zijn besluiten v66r
het hof van beroep genomen had laten
gelden dat, zelfs bij een eventuele
inbreuk in hoofde van eiser op artikel
12-1 van het wegverkeersreglement door
op niet reglementaire wijze de middenstrook te berijden, verweerder niettemin krachtens artikel 21-2 van gezegd reglement verplicht was met de
positie van eiser rekening te houden om,

alvorens zijn inhaalmaneuver uit te voeren, en zich aldus ervan te vergewissen
dat de weg over een voldoende uitgestrektheid vrij was, zodat er geen gevaar
voor ongevallen bestond, en dat, in
het feit dat verweerder nagelaten had
zulks te doen, de enige oorzaak te vinden
was van het ongeval, de rechters dan
pas tussen de fout van eiser en het ongeval een oorzakelijk verband mochten
leggen of althans die fout als enige oorzaak van het ongeval mochten weerhouden, en dienvolgens eiser mochten veroordelen en verweerder mochten vrijspreken wegens de betichting van onvrijwillige slagen en verwondingen bedoeld door de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek, indien zij in hoofde van
verweerder een geval van overmacht
konden weerhouden in de zin van artikel 71 van het Strafwetboek, en verder, gezien het feit dat verweerder
mocht verwachten dat eiser rechts zou
gaan rijden, niet gelijk te stellen is met
het feit dat verweerder onmogelijk
zou hebben kunnen voorzien dat eiser
op de middenstrook zou blijven. rijden,
het arrest niet voldoende gemotiveerd
is zoals vereist wordt door artikel 97
van de Grondwet :
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering
tegen eiser :
Overwegende dat het arrest oordeelt
dat eiser, door niet zo dicht mogelijk bij
de rechter rand van de rijbaan te zijn
gebleven, een fout heeft begaan die aan
de telastlegging wegens een gebrek aan
voorzichtigheid en voorzorg ten grandslag ligt, en dat een oorzakelijk verband
tussen deze fout en de door verweerder
geleden schade bestaat; dat de veroor•
deling wegens onopzettelijk toebrengen
van verwondingen aldus wettelijk gerechtvaardigd is ;
Dat het middel, wat deze beslissing
betreft, niet kan worden aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
II. In zoverre de vo9rziening gericht
is tegen de beslissing over de civielrechtelijke vorderingen tegen eiser als beklaagde
en van eiser als burgerlijke partij :
Overwegende dat artikel 21-2, a, van
het wegverkeersreglement in algemene bewoordingen oplegt, dat elke bestuurder
er zich v66r het links inhalen zou van ver-

-

78

gewissen, dat hij het zonder gevaar kan
doen en inzonderheid dat de weg over
een voldoende uitgestrektheid vrij is,
zodat er geen gevaar voor ongevallen is;
dat de omstandigheid dat een tegenligger
op de middenstrook rijdt in strijd met
het wegverkeersreglement, de hoger bedoelde inbreuk niet uitsluit ;
Overwegende dat het arrest wel oordeelt dat verweerder « mocht veronderstellen " dat eiser, die u.it de tegenovergestelde richting kwam en op de middenstrook reed, rechts zou gaan rijden, om
verweerder als tegenligger toe te laten een
andere wagen in te halen op de middenstrook; dat het arrest aldus echter niet
vaststelt dat de rijwijze van, eiser verweerder in de onmogelijkheid stelde te
voorzit'm dat het inhaalmaneuver niet
zou lmnnen worden uitgevoerd in de voorwaarden gesteld door artikel 21-2 van het
wegverkeersreglement;
Dat het middel gegrond is ;

Om, die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch enkel waar het oordeelt
op ,civielrechtelijk gebied, behalve in
zoverre het beslist dat eiser een fout
heeft begaan en dat deze fout in oorzakelijk verband staat met de schade
van de verweerders ; verwerpt de voorziening vocr het overige ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt de partijen elk
in een derde van de kosten ; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
19 september 1972. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Janssens.- Gelijkluiclencle conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Bayart en Houtekier.

TEN AANZIEN VAN EEN IN HET BUITENLAND GEVESTIGDE ONDERNEMING. ARTIKEL 24 VAN HET WETBOEK VAN
DE INKOMSTENBELASTINGEN. ABNORJVIA,AL OF GOEDGUNSTIG VOORDEEL
DOOR DE EERSTE ONDERNEMING AAN
DE TWEEDE VERLEEND. REGELS
VAN TOEPASSING OP DE BEPALING VAN
DIT VOORDEEL.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE INKOJ\1STENBELASTINGEN.- VENNOOTSCHAPSBELASTING.
IN BELGIE GEVESTIGDE VENNOOTSCHAP DIE ZICH RECHTSTREEKS OF
ONRECHTS~REEKS IN EEN BAND
VAN
WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID BEVINDT TEN AANZIEN VAN EEN IN Hll'T
BUITENLAND
GEVESTIGDE
ONDERNEMING. ARTIKEL 24 VAN HET WETBOEK VAN DE INKOJVISTENBELASTINGEN.
ABNORMAAL OF GOEDGUNSTIG VOORDEEL DOOR DE EERSTE ONDERNEMING
AAN DE TWEEDE VERLEEND.- REGELS
VAN TOEPASSING OP DE BEPALING VAN
DIT VOORDEEL.

1° en 2° Hoewel het abno1·maal of goecl-

gunstig voorcleel clam· een in Belgie
gevestigcle onclm·neming veTleencl aan een
buitenlanclse oncle1·neming, ten aanzien
van welke zij zich 1·echtstreeks of onrechtstreeks in enigeTlei band van weclerzijclse afhankelijkheicl bevinclt, bij de
winsten van de in Belgie gevestigcle onde1·neming moet wo1·clen gevoegcl, zijn de
regels betretfencle de vaststelling van de
winstbestanclclelen van de onclernemingen
niet van toepassing op de bepaling van
dit voo1·deel ; dit moet in feite door de
1·echter en ten laste van de buitenlandse
oncle1·neming worden beg1·oot. (Wetb.
van de inkomstenbelastingen, art. 24
en 34.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « COMPAGNIE
BELGE TRANSMARINE "' T. BELGISCHE
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

3e
1°

KAMER. -

20 september 1972.

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. PERSONENBELASTING. IN EELGIE GEVESTIGDE ONDERNEMING
DIE ZICH RECHTSTREEKS OF ONRECHT·
STREEKS IN EEN BAND VAN WEDERZIJDSE
AFHA,NKELIJKHEID
BEVINDT

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 oktober 1971 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 20, 1°, 21, 24, 34 (dit artikel
gewijzigd bij artikel 4, § 1, van de wet
van 15 juli 1966), 93, § 1, 2°, a, 96, 98,
105 en 130 van de gecoiirdineerde wetten

-79van 26 februari 1964, het Wetboek van
de inkomstenbelastingen inhoudende,
doordat het bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld, " dat de Directeur
terecht de taksering van de meerwaarde
heeft gesteund op artikel 21 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen,
dat dit artikel als een winst van een
onderneming beschouwt alle vermeerderingen van om het even welke in die
bedrijven belegde activa met inbegrip
van de vermeerderingen die voortvloeien
uit meerwaarden, hetzij verwezenlijkt,
hetzij uitgedrukt in de rekeningen of
inventarissen van de belastingplichtige,
welke ook de oorsprong en de aard ervan
wezen; ... dat terzake de verkochte aandelen in rekwirantes bedrijf belegd activa
waren; ... dat door de verkoop deze
activa verzilverd werden en dat weliswaar in de reken:ingen of inventarissen
van rekwirante de meerwaarde ervan
niet werd uitgedrukt ; dat deze meerwaarde, waarvan het principe door
rekwirante niet wordt betwist, echter
door de tegeldemaking verwezenlijkt
werd zoals voorzien in artikel 21 "' beslist
heeft " dat het inderdaad nutteloos voorkomt na te gaan of rekwirante betreffende de litigieuze meerwaarde de wettel:ijk vereiste voorwaarden vervult om de
immunisatie te kunnen genieten vermits
uit bovenstaande beschouwingen voortvloeit dat deze meerwaarde in ieder
geval onmiddellijk belastbaar is bij toepassing van andere wetteksten (artikel 24 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen) »,
terwijl artikel 24 van de gecoiirdineerde
wetten van 26 februari 1964 geenszins
tot draagwijdte heeft als een afzonderlijke inkomstencategorie aan te merken
de " abnormale voordelen "' bedoeld in
dit artikel, noch de op die inkomsten
toepasselijke belastingvoet of de voorwaarden tot vrijstelling van die inkomsten te bepalen, maar tot enkel gevolg
heeft die " voordelen " te voegen bij de
krachtens de artikelen 21 en 98 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen
belastbare winsten, terwijl derhalve de
" abnonnale voordelen "' die aldus zijn
gevoegd bij de door voormelde artikelen 21 en 98 bepaalde belastbare grandslag, hetzelfde fiscaal stelsel volgen als
datgene dat op die categoric inkomsten
tqepasselijk is en dienvolgens vatbaar
zijn voor toepassing, bij voorkomend
geval, van artikel 34 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen; waaruit
volgt dat het arrest, door te beslissen dat
de toepassing van artikel 24 van de ge-

coiirdineerde wetten van 26 februari 196'1o
het onderzoek naar de toepassing van
artikel 34 van evengenoemde wetten
nutteloos maakte, de in het middel aangeduide bepal:i:ngen geschonden of althans
verkeerd toegepast heeft, en inzonderheid
de artikelen 20, 1°, 21, 24, 34, 93, § 1,
2°, a, 96, 98, 105 en 130 van het Wetboek
van de mkomstenbelastingen :
Overwegende dat het arrest, zonder op dit punt door de voorziening
te zijn aangevochten, vaststelt dat door
de verkoop, op 30 november 1964, aan
de naamloze vennootschap Bristol Shipping Agency, van een hoeveelheid aandelen die zij in portefeuille had, tegen de
prijs van 425.651 frank, zijnde de waarde
waarvoor deze aandelen in haar boeken
waren genoteerd, terwijl de waarde ervan
in werkelijkheid 3.111.256 frank beclroeg,
eiseres als een in Belgie gevestigde onderneming die zich rechtstreeks of onrechtstreeks in een band van wederzijdse
afhankelijkheid bevindt ten aanzien van
een in het buitenland gevestigde onderneming, wegens die band, aan laatstbedoelde onderneming of aan personen en
ondernemingen die ntet deze belangen
gemeen hebben, een abnormaal of goedgunstig voordeel ter waarde van
2.685.605 frank l1eeft verleend;
Overwegende dat het middel aan het
arrest venvijt het onderzoek nutteloos te
hebben geacht naar de door eiseres gestelde vraag of er geen aanleiding toe
bestond op het bedoelde beclrag de voorschriften toe te passen bepaald in artikel 34 van het W etboek van de inkomstenbelastingen, betreffende het stelsel
van de gehele of beperkte vrijstelling van
de meerwaarden ;
Overwegende dat voor de toepassing
van artikel 24 van het W etboek van de
inkomstenb~lastingen niet een winst in
aanmerking komt, doch enkel het voordeel, in hoofde van de buitenlandse
onderneming; dat dit het geval is, welk
dit voordeel ook zij, zelfs indien het uit
een al dan niet verwezenlijkte meerwaarde ontstaat ; dat de rechter dit voordeel
in feite, en dus soeverein, begroot ;
Dat derhalve, hoewel het voordeel dat
aan de buitenlandse onderneming toekomt, bij de winsten van de binnenlandse
onderneming moet gevoegd worden, de
regels betreffende de winstbestanddelen,
waaronder de artikelen 21 en 34 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen,
op de bepaling van die voordelen niet van
toepassing zijn ;
Overwegende dat, nu het arrest vaststelt dat ten deze de buitenlandse onder-

neming een voordeel heeft genoten voortkomende uit het verschil tussen de prijs
en de werkelijke waarde van de aandelen
die eiseres aan de naamloze vennootschap
Bristol Shipping Agency had afgestaan,
het hieruit wettelijk mocht afleiden dat
voor de bepaling van dit voordeel de
regels van artikel 34 van het W etboek
van de inkomstenbelastingen niet van
toepassing zijn ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
20 september 1972. 3• kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevcr,
de H. Versee. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Simont en Claeys
Bouuaert (deze laatste van de balie te
Gent).

3• KAMER. -

20 september 1972.

VERKEERSBELASTING OP MOTORRIJTUIGEN.
VERMINDERING
VAN DE BELASTING VOOR VOERTUIGEN WAARVAN WEGENS HUN AARD,
HUN BESTEMl\UNG OF HUN SPECIALE
AANWENDING RET GEBRUIK BEPERKT
IS.- VERMINDERING OP VOORWAARDE
DAT DEZE VOERTUIGEN TEN HOOGSTE
30, 60 OF 90 DAGEN PER JAAR WORDEN
GEBRUIKT. -BEWIJS VAN DE VERVULLING VAN DEZE VOORWAARDE.

De ve1·keersbelasting op motor1·ijtttigen
lean overeenkomstig artikel 19, § 1,
van het Wetboek van de met de inkomstenbelasting gelijlcgestelde belastingen
slechts worden vm·minde1·d indien, eensdeels, het gaat om een voe1"tttig dat uitsluitend dient voor het ve1·voer van goederen of enige1·lei voo1·werpen en waarvan
we gens zijn aard, zijn bestemming of zijn
speciale aanwending, het gebruilc noodzakelijlc bepe1·kt is en, ande1·deels, de
belastingplichtige bewijst dat het aantal
dagen dat het geb1·uikt wo1·dt ten hoogste
respectievelijk 30, 60 of 90 dagen pe1·
jaar bedmagt, welk bewijs doo1· alle
rechtsmiddelen kan geleve1·d worden (1).
(Wetb. van de inkomstenbel., art. 19,
§ l.)

80
(COMPTAER, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op I7 december 1971 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, I9, §§ I en 2, van.het Wetboek der
met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, zijnde artikel 6 van de
wet van I3 februari 1963, l tot 3 van het
ministerieel besluit van I maart 1963,

doo1·dat het bestreden arrest, enerzijds,
aanneemt dat bedoeld voertuig speciaal ingericht is en uitsluitend dienstig
is voor het vervoer van renpaarden en
dat ingevolge die speciale aanwending het
gebruik ervan noodzakelijk is beperkt,
maar anderzijcls voorhoudt dat om de
vermindering te kunnen genieten op
grond van de bepalingen van artikel 19,
§ 1, van het Wetboek der met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, het voertuig ten hoogste 30, 60 of
90 dagen per jaar mag worden gebruikt,
en eiser dit bewijs zou moeten verstrekken door middel van zijn ritbladen die
ingevolge het ministerieel besluit van
l maart 1963 moeten wmden opgemaakt,
zodat nu hij dit bewijs niet levert door
middel van die ritbladen of anderszins,
die vermindering niet kan worden toegestaan,
terwijl 1° de ritbladen niet als bewijsmiddel, maar als controlemiddel, gedurende het gebruik van het voertuig werden ingevoerd, terwijl uit objectieve
omstandigheden als de bestemming, speciale aanwending of gebruik van het
voertuig, moet blijken of dit meer dan
30 tot 90 dagen per jaar op de openbare
weg kan worden gebruikt, 2° de intrekking van de vermindering maar het
gevolg kan zijn van een inbreuk op deze
controlemaatregelen, wat ten deze niet
wordt aangevoerd door het bestreden
arrest, dat slechts het niet-voorleggen van
de ritbladen aanhoudt, welke eiser wel
behoorlijk had ingevuld en aangebracht,
maar die hij niet bewaard had na het jaar
dat v'ervallen was, omdat dit niet was
voorgeschreven, 3° en overigens eiser, in

(1) Vgl. cass., 7 mei 1968 (Arr. cass., 1968.
biz. 1112).
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verband met het beperkt gebruik van
30 tot 90 dagen, in zijn conclusie uiteindelijk verwezen had naar de bewijsvoering
van de administratie zelf, en er nog aan
toevoegde dat het trainen der paarden
thuis of op de renbaan zelf geschiedt,
waar ze zullen starten, en bovendien in
zijn noot nog aanhaalde dat het aantal
drafkoersen per jaar beperkt is en zo op
een plaats meer dan een koers per week
wordt gehouden bijvoorbeeld 's winters
te Sterrebeek, het paard dan daar ter
plaatse blijft, zodat niet kan beweerd
worden dat het bewijs van het beperkt
gebruik van 30 tot 90 dagen op geen
enkele andere manier zou zijn geleverd,
en in die mate het bestreden arrest geen
passend antwoord geeft (artikel 97 van de
Grondwet), ofwel de bewijskracht van de
bovengenoemde conclusie en noot heeft
miskend (artikelen 1317 tot 1324 van het
Burgerlijk Wetboek) :
·
W at het eerste en het tweede onderdeel
betreft:
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het voertuig waarvoor eiser vermindering van verkeersbelasting vraagt beantwoordt aan het door artikel 19, § 1, van
het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen bepaalde vereiste van « voertuig dat uitsluitend dient voor het vervoer van goederen of enigerlei voorwerpen en waarvan wegens zijn aard, zijn bestemming of
zijn speciale aanwending, het gebruik
noodzakelijk beperkt is " ; dat het arrest
terecht stelt dat het bovendien nog nodig
is, opdat voor dit voertuig aanspraak zou
kunnen gemaakt worden op een vermindaring van de verkeersbelasting, te bewijzen dat dit voertuig ten hoogste respectievelijk 30, 60 of 90 dagen per jaar
wordt gebruikt, en dat de bewijslast
daarvan op de belastingplichtige rust ;
Overwegende dat het arrest niet stelt
dat dit bewijs door eiser aileen kan geleverd worden door het overleggen van de
ritbladen bepaald bij het ministerieel
besluit van 1 maart 1963; dat het slechts
aanstipt dat eiser, door bedoelde ritbladen niet over te leggen, een van de middelen heeft verwaarloosd waardoor hij de
juistheid had kunnen bewijzen van het
aantal dagen waarop het voertuig werkelijk werd gebruikt ;
Dat beide onclerdelen van het middel
derhalve niet aangenomen kunnen worden;
Wat het clercle onderdeel betreft :

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

20 september 1972. - 3e kamer.
Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiters, de HR. P. Delafontaine (van de
balie te Kortrijk) en Claeys Bouimert
(van de balie te Gent).

3e KAMER. -

20 september 1972.

BEWIJS. - BEWI.TS DOOR GESCHRIFT. BEWI.TSKRACHT VAN DE AKTEN. BURGERLI.TKE ZAKEN. -----'- BRIEF. BESLISSING DIE AAN DEZE BRIEF EEN
UITLEGGING GEEFT DIE ONVERENIGBAAR IS MET DE BEWOORDINGEN ERVAN.- MISKENNING VAN DE BEWI.TS·
KRACHT VAN DE AKTEN.

De bewijskracht van een b1·iej wordt miskend door de rechte1· die aan deze brief
een uitlegging geejt die onverenigbaar is
met de bewoo1·dingen ervan (1). (B.W.,
art. 1319, 1320 en 1322.)

{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«FIRMA DESART ll, T. WILLEMS.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 april 1971 door het Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 20 van de
wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 20 juli 1955, en 97 van de Grondwet,

doordat het bestreden arrest eiseres
veroordeelt aan verweerder het bedrag

(1) Cass., 10 oktober 1968, (A1'1'. cass., 1969,
blz. 164); men raadplege cass., 13 september
1972, supm, blz. 55.
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van 116.802 frank te betalen als schadeloosstelling wegens contractbreuk; dat
luidens de redenen van die beslissing,
indien de regel bepaald bij artikel 18
van de gecoiirdineerde wetten op het
bediendencontract ten deze niet geldt,
de dringende redenen waarop de verbrekende partij zich beroept aan de
tegenpartij toch dienen kenbaar te worden gemaakt b:i:nnen de kortst mogelijke
tijd na de breuk; dat als dringende redenen alleen kunnen beschouwd worden de
feiten die iedere verdere samenwerking
onmogelijk maken, zelfs gedurende de
normale termijn van opzegging ; dat de
redenen vermeld in het schrijven van
eiseres van l juli 1964 aan deze voorwaarden niet voldoen ; en dat irrnners,
door in gezegd schrijven te verhlaren de
bedrijvigheid van verweerder « momenteel " stop te zetten en desaangaande een
verder onderzoek aan te kondigen, eiseres
liet blijken dat zij zelve die redenen niet
als voldoEmde zwaarwichtig beschouwde
om onmiddellijk en definitief een einde te
stellen aan de overeenkomst,
terwijl, eerste onderdeel, de alzo bedoelde bewoordingen van het schrijven
van 1 juli 1964 niets anders lumnen betekenen dan dat de werkgever, hoe zwaarwichtig de aangehaalde feiten konden
blijken, meer inlichtingen en zekerheid
wil verkrijgen nopens hun bestaan alvorens tot de onmiddellijke afdan]>:ing over
te gaan, en het arrest door aan bedoeld
schrijven de andere hierboven vermelde
interpretatie toe te kennen, die met zijn
bewoordingen niet verenigbaar· is, de
bewijskracht miskent van de brief van
1 1 juli 1964 (schending van al de aangehaalde wettelijke bepalingen, in het bij ·
zonder van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onde1·deel, de loutere bewering
dat de redenen vermeld in het aangetekend schrijven van 1 juli 1964 niet voldoen aan de voorwaarde iedere verdere
samenwerking tussen de partijen onmogelijk te maken, geen gepast antwoord
uitmaakt op de middelen waarbij de
conclusie van eiseres voor elk van de
zeven aangehaalde feiten de juiste omstandigheden waaruit hun zwaarwichtigheid kon voortvloeien beschreef, met bepaling van de data, van de bedragen en
van de betroldmne clienten of personen;
en de rechter aldus te kort is gebleven
aan de verplichting zijn beslissing met
redenen te omhleden (schending van al
de aangehaalde wettelijke bepalingen, in
het bijzonder van artikel 97 van de
Grondwet):

Overwegende dat eiseres zich er niet
toe beperkte, bij haar brief van 1 jnli
1964, aan verweerder bevel te geven zijn
bedrijvigheid in dienst van de firma,
wegens bepaalde redenen, momenteel
stop te zetten, maar tevens vermeldde
dat zij met het onderzoek over zijn bedrijvigheid voortging en nog, op het einde
van lmar brief, herhaalde dat het aan de·
gang zijnde onderzoek verder ging ;
Overwegende dat uit de bewoordingen
van deze brief blijkt dat eiseres bedoelde
dat zij slechts na een aanvullend onderzoek een definitieve beslissing zou nemen
betreffende het eventueel ontslag van
verweerder, maar dat zij, in afwachting
van deze besliss:i:ng, de bedrijvigheid van
verweerder voorlopig stopzette ;
Overwegende dat het arrest nochtans
oordeelt dat eiseres in haar brief« slechts
een tijdelijke onderbreking van de overeenkomst op het oog had ,, en, op grond
daarvan, beslist dat eiseres zelf de ingeroepen redenen niet als voldoende zwaarwichtig beschouwde om onmiddellijk en
definitief een einde te stellen aan de
overeenkomst ;
Ov:erwegende dat deze interpretatie
van bedoelde brief onverenigbaar is met
de bewoordingen ervan ;
Dat _het mid del gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, uitgezonderd in zoverre de
hoofdeis ten belope van 28.695 frank,
9.180 frank en 20.459 frank en de tegeneis
ten belope van 34.213 frank ontvankelijk
en gegrond worden verklaard; 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
wordt beslist ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
20 september 1972. - 3e kamer.
Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever,
de H. Meeus. - Gelijlcluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Philips en van Heeke.
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Jo KOOP. -

.ARTIKEL 1592 VAN HET
BURGERLIJK WETBOEK. Koor OF
VERKOOPBELOFTE DIE GEEN AFZONDERLIJKE' OVEREENKOMST VORMT, DOOR
ENKEL HET BIJVOEGSEL IS BIJ EEN
CONTRACT VAN EEN ANDERE AARD.
BEPALING NIET VAN TOEPASSING.

2o

CASSATIEMIDDELEN.- BDRGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL WAARBIJ DE
SCHENDING WORDT AANGEVOERD VAN
WETTELIJKE BEPALINGEN DIE NOCH
VAN OPENBARE ORDE NOCH DWINGEND
ZIJN. MIDDEL DAT NIET AAN DE
FEITENRECHTER IS VOORGELEGD EN
DAT HIJ NIET OP EIGEN INITIATIEF
HEEFT OPGEWORPEN. NIEUW MIDDEL. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1 o De regel van artikel 159 2 van het Burge1'lijk W etboek, volgens welke een verkoop niet voltrdkken is wanneer de ove?'eenkomst waa?·in wo?·dt bepaald dat de
vaststelling van de prijs aan een de?·de
w01·dt ove?·gelaten niet de basisgegevens
voor de berekening van de prijs bevat of
de gegevens op grand waa?'van de prijs
door deskundigen lean worden bepaald,
is niet van toepassing op een koop of een
verlcoopbelofte die geen afzonderlijke
overeenlcomst vormt, doah enlcel het bijvoegsel is bij een aont?·aat van een ande?'e
aard (1).

2o Nieuw en derhalve niet ontvanlcelijlc,
tot staving van een voorziening in burgerlijke zaken, is het middel, gegrond op
wettelijke bepalingen die noah van openbare orde noah dwingend zijn, dat niet
aan de feitenreahter is voo?·gelegd en
dat hij niet op eigen initiatief heeft
opgewo?'Pen (2).
(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID «,SIMON FRERES »,
T. PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « CARRIERES DES MOULINS » EN ROCHETTE.)
ARREST

HET HOF ; -

(vertaling).

Gelet op het bestreden

(1) Men raadpiege cass., 13 juli 1843 (Bull.
en PAsrc., 1843-1844, I, biz. 36 en noot 1) en
5 januari 1953 ·(ibid., 1953, I, 769).

arrest, op 7 september 1971 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1582,
1583, 1591, 1592 van het Burgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet ;
doordat eiseres tegen de vordering tot
uitvoering van het tussen partijen gesloten contract van 5 maart 1966 had aangevoerd dat dit contract nietig is wegens
de nietigheid van een als essentieel te
beschciuwen clausule - namelijk, artikel 6, lid 2, waarin wordt bedongen,
zoals het arrest erop wijE't, dat indien het
grind de ontginning door eiseres zou
belemmeren, deze erover zou kunnen
beschikken tegen « betaling van een vergoeding die moet worden overeengekomen of die, bij gebrek aan een akkoord,
zal worden vastgesteld op 'de wijze als
bepaald in artikel 7, lid 2 »,van genoemde
overeenkomst, dat wil zeggen door « een
ingenieur aan te wijzen door de partijen
en, bij gebrek aan een akkoord, door een
ingenieur die door de voorzitter van de
Burgerlijke Rechtbank te Luik wordt
aangewezen » - welke nietigheid van de
bedoelde clausule, volgens eiseres, hieruit
voortvloeit dat de prijs van het grind dat
zij zich, in het bepaalde geval, ertoe verbond te kopen en verweerster te verkopen
niet bepaald of bepaalbaar is, en het
hof van beroep, bij het bestreden arrest,
beschikt dat de overeenkomst van
5 maart 1966 niet vernietigd is en dat ze
de partijen tot wet strekt, en, om de
vordering tot nietigverklaring van eiseres
af te wijzen, hierop steunt dat « hoewel
de partijen de bepaling van de prijs na
het sluiten van de koop niet aan een van
hen of aan hun gemeenschappelijke wil
kunnen overlaten, algemeen wordt aangenomen dat het hun vrijstaat om, bij
een clausule van het contract, zulks, zoals
ten deze, aan een derde toe te vertrouwen; dat immers, naar luid van artikel 1592 van het Burgerlijk Wetboek, de
bepaling van de prijs, zonder andere voorwaarde, a.an een derde kan worden overgelaten; ... (dat) bijgevolg, ... de artilmlen 6 en 7 volkomen geldig zijn »,
terwijl, wanneer de overeenkoms.t waarbij twee personen verklaren dat de ene
een zaak koopt en de andere ze verkoopt
tegen een door een derde vast te stellen
prijs niet de basisgegevens voor de berekening van de prijs bevat of de gegevens
(2) Cass., 26 februari 1970 (Arr. cass., 1970,
biz. 599) en 24 mei 1972 (ibid., 1972, biz. 894).
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kan worden bepaald, ze geen voltrokken
lmop uitmaakt, daar in een dergelijk geval de prijs niet is bepaald in de zin van
die term in artikel 1591 van het Burgerlijk W etboek ; evenals de overeenkomst
die de bepaling van de prijs na het aangaan van de overeenkomst aan een van
de partijen of aan h1.m gemeenschappelijke wil overlaat, de overeenkomst
die, om de prijs te bepalen, een beroep
doet op een derde, zonder andere voorwaarde en dus zonder de hierboven omschreven gegevens te bevatten, evemnin
een voltrokken lmop kan opleveren en,
dientengevolge, eveneens als onbestaande
en zonder enig gevolg moet worden
beschouwd :
Overwegende dat .uit de· niet bekritiseerde vaststellingen van het arrest blijkt
dat de in. het middel bedoelde clausule
volgens welke eiseres, tegen betaling van
een overeen te komen of door deskundigen te bepalen vergoeding, kan beschikken over het grind dat haar ontginning
zou belemmeren, volkomen verbonden is
met de overige bepalingen van het huurcontract waarbij verweerster gronden in
huur gaf om er een krijtlaag te ontginnen·
O~erwegende dat die clausule, in de
onderstelling dat ze als een koop of een
verkoopbelofte kan worden beschouwd,
· geen afzonderlijke overeenkomst doch
enkel een bijkomende clausule bij een
contract van een andere aard vormt ; dat
crop niet de regel van artikel 1592 van
het Burgerlijk W etboek van toepassing is
volgens welke een verkoop niet voltrokken is wanneer de overeenkomst waarin
wordt bepaald dat de prijs aan een derde
wordt overgelaten niet de basisgegevens
voor de berekening van de prijs bevat of
de gegevens op grand waarvan de prijs
door de deskundigen kan worden bepaald;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1719 en 1721
van het Burgerlijk W etboek,
'
doordat het bestreden arrest, hoewel
het erkent dat de bijzonderheid van de
litigieuze laag, namelijk een betrekkel:ijk
hoog gebleven grondwaterstand, het normale gebruik verminderde dat eiseres
van haar ontginning mocht verwachten
en als zodanig een gebrek van de gehuurde zaak oplevert, hierop stmmt dat « clit
gebrek niet tot gevolg heeft te beletten
dat de laag wordt ontgonnen onder nor-

male voorwaarden om te renderen ... wanneer een tweede geul wordt gegraven die
de grondwaterlaag kan verminderen »,
om vervolgens te beslissen dat « het verlies ten gevolge van het verborgen gebrek
dus kan worden teruggebracht tot de
kosten van dit bijwCl'k en tot de vertraging daardoor in de normale aanvang
van de ontginning » en clat, zoncler
clat de ontbincling van de overeenkomst
client uitgesproken te worden of de voorwaarclen ervan clienen gewijzigcl, enkel
« de veroorcleling van geclaagcle in hoger
beroep om haar meclecontractante voor
clit verlies scliadeloos te stellen » verantwoorcl worclt.
cloordat het bestreclen arrest aldus
beschouwt clat de vergoecling die de verhuurder, wegens een verborgen gebrek
van de gehuurcle zaak, aan de huurder
verschuldigcl is, beperkt worclt tot de
terugbetaling voor de werken die de
huurcler zelf moet verrichten om de belemmering van zijn genot en inherent aan
de gehuurcle zaak te doen vercl>vijnen, en
tot het verlies van zijn genot gedurende
de tijd die voor de uitvoering ervan
noclig is, en, clientengevolge, een aanvnllencle onclerzoeksmaatregel gelast waardoor alleen het aldus beperkte nacleel
moet worden geschat,
tenvijl de verhuurcler, die gehouden is
aan de huurder het volledige genot van
de verhuurde zaak te verschaffen, zelf
de werken client nit te voeren om dit
verborgen gebrek te verhelpen en om aan
de huurder weer het normale genot te
verschaffen waarop hij recht heeft en, in
elk geval, de vrijwaring die de verhuurcler, wegens het bestaan van een verborgen gebrek, aan de huurder verschulcligcl
is de vermindering va.n zijn genot moet.
omvatten gedurende al de tijd dat dit. genot aangetast was en niet enkel gedurende
de tij d die no dig was voor de uitvoering
van de werken om dat te verhelpen :
Overwegencle dat uit de gedingstukken
blijkt clat voor de feitenrechter eiseres
zich, met betrekking tot de vergoeding
van de schacle ten gevolge van het verborgen gebrek bestaancle in een grondwaterlaag, beperkt had tot het vorderen,
enerzijcls, van de terugbetaling van haar
kosten en verl:iezen en, anclerzijds, van
de voorafgaancle betaling door verweerster van de kosten die nooclzakelijk zouclen zijn om eventueel een tweecle geul te
graven teneinde het verborgen gebrek te·
verhelpen;
Dat zij niet had gevorclercl clat verweerster zou worden veroorcleelcl om zelf
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genot zou omvatten gedurende al de tijd
dat dit genot aangetast was en niet enkel
gedurende de tijd die voor de uitvoering
van de werken nodig was ;
Dat het middel, dat steunt op wettelijke bepalingen die niet van openbare orde of dwingend zijn, berust op een betwisting in rechte die niet aan de feitenrechter
is voorgelegd ;
Dat het middel nieuw en, bijgevolg,
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
21 september 1972. 1e kamer. Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclttsie, de H. Charles, advocaat-generaal.

1e KAMER. -

21 september 1972.

ONDERWIJS. - RIJKSONDERWIJS. STATUUT VAN HET PERSONEEL.
VoORLOPIG BENOEMDE KLEUTERONDERWIJZERES. - 0NDERWIJZERES DIE
KRACHTENS WETTELIJKE BESCHIKKINGEN, DIE BIJZONDER TOEPASSELIJK
WERDEN VERKLAARD OP DE DOOR HAAR
UITGEOEFENDE FUNCTIES, EEN TENMINSTE FRAGMENTARISCH STATUUT GENIET, ZONDER STABILITEIT VAN DE
BETREKKING. - 0NDERWIJZERES ONDERWORPEN AAN EEN REGLEMENTAIR
STATUUT.

De voorlopig in het Rijksondenvijs benoemde kleuteronderwijzeres, die !cracktens wettelijlce beschikkingen, bijzonder
toepasselijlc verlclaa1·d op de door haar
uitgeoefendefuncties, tenminste eenj?·agmenta?·isch statuut geniet, is onderworpen aan een ?'eglementai1· statuut,
zelfs indien dit niet de stabiliteit van
de betrelcking meebrengt.
(1) Men raadplege cass., 29 april1960 (Bull.
en PAsrc., 1960, I, 1000) en de conclusie van
Eerste Advocaat-generaal Paul Mahaux, toen
advocaat-generaal, v66r dit arrest ; cass.,
27 juni 1963 (ibid., 1963, I, 1134) en 18 juni
1964 (ibid., 1964, I, 1119); Raad van State,

(PIERRE, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN NATIONALE OPVOEDING EN CULTUUR.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 april 1971 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 35, § 1, van het
koninklijk besluit van 20 juli 19p5 houdende coordinatie van de wetten betreffende het bediendencontract, gewijzigd
bij de wetten van 10 december 1962 en
van 21 november 1969, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,

doordat het bestreden arrest, onder
vaststelling dat eiseres « bij ministerieel
besluit van 4 november 1958 « voorlopig
benoemd werd in de betrekking die zij
thans ad interim bekleedt " (kleuteronderwijzeres aan het Koninklijk Atheneum te
Sint-Jans-Molenbeek) en dat een voorlopige aanstelling niet de stabiliteit van
betrekking meebrengt "• de rechtsvordering van eiseres tot betaling van schadevergoeding afwijst, op grand dat « wanneer de wettelijke bepalingen betreffende
de leerkrachten van toepassing zijn op
andere pereonen dan degenen die vast
benoemd zijn, de teksten zulks uitdrukkelijk bepalen (onder meer : koninklijk
besluit van 22 april 1952 betreffende de
vergoeding van de kosten ... voortspruitend nit arbeidsongevallen aan vast aangestelde en stagedoende personeelsleden
overkomen in dienst of op de weg naar
of van het werk, artikel 1 ; koninklijk
besluit van 30 maart 1960 betreffende de
bevallingsverloven, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 31 januari 1963,
artikel 6); dat zulks niet nodig zou zijn
indien, zoals gedaagde in boger beroep
verklaart, de bepalingen zonder onderscheid van toepassing waren op aile leden
van het onderwijzend rijkspersoneel, met
inbegrip van het waarnemend of voorlopig personeel ; dat het koninklijk besluit van 2 april 1958 houdende tuchtregeling voor het personeel uit het rijksonderwijs enkel toepasselijk is op de vast

15 mei 1964 (Verz. a.-resten en adviezen, 1964,
blz. 447); zie BUTTGENBACH, Manuel de droit
administratif, biz. 34, DEMBOUR, Dmit administratif, biz. 181, en Rep. prat. dr. belge, Bijv.,
V° Contrat de t1·avail et contrat d'emploi, nrs. 103
tot 117.

-86benoemde personeelsleden; dat gedaagde beschikkingen bepaalt dat ze op het
in hoger beroep geen aanspraak kan waarnemend personeel van toepassing
maken op de toepassing ervan ; .. . dat is n; dat verweerder, verre van voldoende
bovendien gedaagde in hoger beroep gegevens omtrent dit zogenaamde fragwist of moest weten op het ogenblik dat mentarisch statuut te verschaffen, conzij naar een betrekking van onderwijzeres cludeerde tot het ontbreken van een
in rijksdienst solliciteerde dat haar sta. statuut (schencling van de artikelen 1319,
tuut niet helemaal geregeld was; dat 1320 en 1322 van het Burgerlijk Weteiser in hoger beroep genoeg uitleg ver- book) ; 3° het arrest, enerzijds, aanneemt
strekt en in verband met dit fragmen- dat eiseres niet onder de toepassing van
tarisch statuut voldoende gegevens ver- enige statutaire beschikking valt en,
schaft ; dat er geen grond toe bestaat hem anderzijds, weigert artikel 35, § 1, van
te gelasten dienaangaande nog meer gege- de wetten op het bediendencontract op
vens te verschaffen; ... dat de regels in- haar toe te passen omdat zij een statuzake de arbeidsovereenkomst voor be- taire regeling geniet (schending van artidienden niet van toepassing zijn op de kel 97 van de Grondwet), zodat het
leden van het onclerwijzend rijksperso- arrest de in hot middel aangeduide bepaneel, daar zij aan een eigen statuut oncler- lingen heeft geschonden :
worpen zijn, al is het krachtens fragmenOverwegende dat krachtens artikel 35,
tarische bepalingen, zoals de interimairen
of de voorlopig benoemde personen ; clat lid 1, van de gecoi:irdineerde wetten van
gedaagde in hoger beroep (thans eiseres) 20 juli 1955 op het bediendencontract,
zich evenmin kan beroepen op de toe- deze wetten enkel van toepassing zijn op
passing van het eerste lid van artikel 35 de door het Rijk, de provincies, de gevan de gecoordineerde wetten op het meenten en openbare instellingen die er
bediendencontract ; dat dit lid slechts onder ressorteren en de :instellingen van
van toepassing is op de door het Rijk . openbaar nut te werk gestelde bedienden
te werk gestelde bedienden wier toestand wier toestand niet statutair is geregeld;
Overwegende dat verweerder in zijn
niet statutair geregeld is; dat zulks niet
het geval is voor gedaagde in hoger be- conclusie, verre van te beweren dat eiseres
in haar hoedanigheid van voorlopige
roep, zoals hierboven is uiteengezet n,
kleuteronderwijzeres aan geen enkel state1·wiy"l1 ° eiseres, als ldeuteronderwijze- tuut was onderworpen, integendeel verres die voorlopig benoemd werd in een klaarde dat zij behoorde tot een categorie
betrekking die zij ad interim bekleedt, van personeelsleden waarvoor een regeniet onder de toepassing valt van een l:ing gold, namelijk met betrekking tot de
reglementair statuut en in haar betrek- wedde, het recht op pensioen, de kinderking geen stabiliteit geniet en zich, der- bijslagen, de ziekte- en invaliditeitsverzehalve, kan beroepen op de toepassing van kering en de ziekteverloven ;
de wetgeving inzake het bediendenconOverwegende dat het arrest, op grond
tract (schending van artikel 35, § 1, van
het koninklijk. besluit van 20 juli 1955) ; van de door verweerder aangebrachte
2° verweerder heeft geconcludeercl dat gegevens, vaststelt dat, krachtens de
enkele wettelijke beschikkingen die bij« het waarnemend of voorlopig personeel
geenszins gerechtigd is, om de betrekking zonder toepasselijk werden verklaard
die het bekleedt te behouden ; dat het op de door eiseres uitgeoefende functie,
in die betrekking slechts blijft werken laatstgenoemde een tenminste fragmengedurende de tijd die nodig is voor het tarisch statuut genoot ;
Ovmwegflllde dat noch het gebrek aan
ertoe bestemd vast benoemd personeel
stabiliteit van de betrekking noch het
om ze opnieuw uit te oefenen of te bekleden; dat het begrip zelf van de activiteit ontbreken van een volledige redactie van
het voorlopig karakter ervan impliceert, alle bestanddelen van een statuut implidat op grond van dit voorlopig karakter ceren dat er een contractuele regeling
de minister ze kan kiezen zonder tussen- bestaat;
komst van de Koning ; dat de enkele
Ovflrwegende dat uit de vaststellingen
beschikkingen die ten gtmste van het van het arrest blijkt dat de toestand van
onderwijzend personeel werden genomen eiseres de toestand is van een categorie
slechts betrekking hebben op het vast van personeelsleden die onderworpen zijn
benoemd personeel, dat wil zeggen door aan sommige algemene en onpersoonlijke
de Koning benoemd, en niet kunnen worbepalingen die hun eigen zijn ;
den uitgebreid tot een waarnemend perDat uit dergelijke bepalingen de bedoesoneel dat geen personeel van het rijks- ling van de wetgever blijkt om die peronderwijs is; dat geen enkele van de soneelsleden aan een reglementair statuut

-87te onderwerpen met uitsluiting van een
bij de gecoi:irdineerde wetten van 20 juli
1955 geregelde arbeidsovereenkomst voor
bedienden;
Dat het arrest derhalve, zonder de
bewijskracht van de conclusie te miskennen of in tegenstrijdigheid te vervallen,
zijn beslissing wettelijk heeft verantwoord;
Dat geen enkel onderdeel van het middel kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
2I september I972. 16 kamer. Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Houtekier en
Simont.
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VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE
A.ANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN. WET VAN
l JULI I956, ARTIKEL 4, § I, 2o. ECHTGENOOT VAN DE BESTUURDER DIE
RET ONGEVAL VEROORZAAKTE, ECHTGENOOT VAN DE VERZEKERINGNEMER OF
VAN HEM WIENS BURGERREOHTELIJKE
AANSPRA,KELIJKHEID DOOR DE POLIS IS
GEDEKT. UITSLUITING VAN RET

(1) Men raadplege cass., 26 oktober 1962
(Bull. en PAsiC., 1963, I, 259).
(2) Men raadplege Novelles, Droit commercial, d. V, L'assurance des vehicules automoteurs, nr. 300; Rep. prat. du dr. belge,
Bijv., III, V 0 Assu,·ances terrest1·es (cont·rats
particuliers), nr. 839; G. CASSART, P. BODSON
en J. PARDON, L'assurance automobile obligatoire de ?'esponsabilite c·ivile, biz. 13(} en vlg. ;
J. WAUTIER, L'assu?'ance atttomobile obligatoire, biz. 169. Men raadplege ook Luik,
27 juni 1963 {PAsrc., 1964, II, 151), en contm
Luik, 5 mei 1970 (J.T., 1970, kol. 436, en
Bulletin des assumnces, 1970, biz. 491).
Ret wetsontwerp van 17 juli 1964 ( Gedr. St.
Kamer, zitt. 1963-1964, nr. 851, biz. 59),
het verslag van de commissie van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers
(Gedr.
St.
nr. 263-6, zitt. 1968-1969, biz. 13 en 39) en
de tekst die door de Kamer op 25 juni 1969

RECHT OP EEN UITKERING. WAA,RDEN.

2°

VOOR-

VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN. WET VAN
I JULI 1956, A,RTIKEL 4, § I, 20. VOORWAARDEN VOOR DE UITSLUITING
VAN RET RECHT OP EEN UITKERING
VAN DE ECHTGENOOT VAN DE PERSONEN
BEDOELD IN § 1, Io, VAN HETZELFDE
ARTIKEL 4. DWINGENDE WETTELIJKE BEPALING. GEVOLGEN.

I 0 De echtgenoot van de bestuu1·de1· die het

ongeval vm·oorzaakt heejt, de echtgenoot
van de ve1 zeke1·ingneme1· of de echtgenoot van eenieder wiens bu1·gerlijke aanspmkelijkheid doo1· de polis is gedekt,
lean wettelijk woTden uitgesloten van het
recht op een uitkering, ingevolge een
ve1·zeke1·ing zoals bedoeld in de aTtikelen 2 en 3 van de wet van 1 juli 1956
bet1·efjende de verplichte aanspmkelijkheidsve1·zeke1·ing inzake moto1·rijtttigen,
op de dubbele voorwaarde dat hij bij he'fb
inwoont en doo1· hen wordt onderhouden (1) (2).
2° De bepalingen van artikel 4-, § 1, 2o, van
de wet van 1 juli 1956 betretfende de
ve1'Plichte aansprakelijkheidsve1·zekering
inzake motoTTijtttigen, krachtens welke
onde1· de erin veTmelde voo1·waarden de
echtgenoot van de pm·sonen bedoeld in
n1·. Jo van dezelfde paTagTaa,f van voormeld a1·tikel van het Techt op een uitke1·ing
lean worden uitgesloten, zijn dwingende
bepalingen; de bedingen van een veTzeke1·ingsovereenkomst waardooT die echtgenoot van het Techt op een uitke1·ing
werd aangenomen (Parl. Hdnd., 25 juni 1969,
biz. 12) bepaalden dat "het verzekeringsconcontract van schadeloosstelling kan uitsluiten
1° ... 2° ... 3° de echtgenoot van de onder 1° en
2° genoemde personen, 4° de bloed- en aanverwanten in de rechte Iijn van de hierhoven opgesomde personen, mits zij bij hen inwonen
en door hen worden onderhouden ... "·
Aangezien de Regering de wens had uitgedrukt· dat zekere essentiille bepalingen van
het antwerp werden afgescheiden om dringend
onze wetgeving in overeenstemming te brengen met internationale verdragen (raadpl.
verslag van de Senaatscommissie, zitt. 19711972, nr. 403, blz. 2), heeft de Senaat slechts
sommige bepalingen gestemd die door de
Kamer werden goedgekeurd, zodat de daaropvolgende wet van 4 juli 1972 artikel 4 van de
wet van 1 juli 1956 niet gewijzigd heeft.

-88wordt uitgesloten, zelfs wanneer de twee
voorwaa1·den van voo1·melde bepalingen
niet vervuld zijn, hebben derhalve geen
rechtskracht ten aanzien van die echtgenoot (1).
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « GROEP JOSI ll,
T. NAAl\'ILOZE VENNOOTSOHAP
DE
VREDE n, NAAJ\'ILOZE VENNOOTSOHAP
« UTRECHT >>, DE SAMBLANOKX, DE
WAEGENEER EN ROSKAM.)
ARREST.

HET HOF ; --:- Gelet op het bestreden
arrest, op 28 april 1970 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
'
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk W etboek en, voor
zoveel als nodig, 97 van de Grondwet,
do01·dat het bestreden arrest, antwoordend op het door eiseres in haar regelmatig neergelegde conclusie voorgehouden middel volgens hetwelk « luidens
artikel 7, 2, van de verzekeringspolis, de
echtgenote van de verzekeringnemer niet
gedekt is door de polis voor de schade die
de verzekeringnemer haar zou kunnen
veroorzaken ... "• de toepassing van voormeld artikel 7, 2, van de polis weert,
omdat het, naar de opvatting van de
rechter in beroep, enkel zou kunnen
worden .teegepast indien gezegde echtgenote bij de verzekeringnemer zou inwonen
en met zijn penningen zou worden onderhouden, welke voorwaa.rde ten deze niet
is vervuld, en om die reden ten laste van
eiseres de veroordelingen uitspreekt die
het bevat,
terwijl dergelijke reden de bewijskracht
miskent van de tussen eiseres en De
(1) G. CASSART, P. BoDSON en J. PARDON,
L'assttrance obligatoire de responsabilite civile,
blz. 144 en 145; Les Novelles, Droit co=erdal, d. V, L'assurance des vehic~,zes automoteu?·s, nrs. 9 en 10.

Ret verslag van de Kamercommissie zegt
dat dergelijke bepalingen « de openbare 01•de
raken, voor zover zij bestaan in het belang
van de benadeelde personen " (Gedr. St.
Kamer, 1955-1956, nr. 351-4).
Eveneens volgens Bep. pmt. du droit belge,
Bijv. III, v 0 Assu1'Ctnces terrestres (conb·ats
pa,·ticuliers), nr. 775, zijn zij van openbare
orde.
Men raadplege noot 1, get. W.G., onder
~ass., 25 juni 1971 (Arr. cass., 1971, blz. 1081) :

Samblanckx bestaande verzekeringspolis, haar artikel 7, 2, in het bijzonder,
vermits deze polis de echtgenoot van de
verzekering uitsluit, ongeacht of hij inwonend is en of hij met de penningen van
de verzekeringnemer wordt onderhouden
(schending in het bijzonder van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek), en het arrest dientengevolge
zijn weigering gezegd artikel 7, 2, van de
polis toe te passen niet motiveert (scherrding in het bijzonder, en voor zoveel als
nodig, van het artikel 97 van de Grandwet):
Overwegende dat eiseres het arrest
verwijt de bewijskracht te hebben miskend van de tussen partijen bestaande
verzekeringspolis door te beslissen dat de
echtgenote van de verzekeringnemer door
gezegde polis gedekt is voor de schade die
laatstgenoemde haar zou kunnen veroorzaken, en dam·door een gebrek aan motiver:ing te vertonen ;
Overwegende dat zelfs indien de ver- ·
zekering5polis, zoals het middel staande
houdt, de echtgenote van de verzeker:ingnemer zonder enige voorwaarde van het
voordeel van de verzekering zou hebben
uitgesloten, de besliss:ing niettemin wettelijk gerechtvaardigd zou blijven;
Overwegende immers dat krachtens
anikel 4, § 1-2°, van de wet van 1 juli
1956, hetwelk een dwingende wetl"bepaling is, zowel de echtgenoot als de bloeden aanverwanten in rechte linie van de
verzeker:ingnemer van het recht op een
uitkering slechts kunnen uitgesloten worden indien zij bij laatstgenoemde inwonen
en door hem onderhouden worden ;
Overwegende dat gezegde wetsbepaling, die desbetreffend, in een zelfde tekst,
bedoelde echtgenoot en bloed- en aanverwanten op dezelfde voet stelt, die
interpretatie opclringt ;
Dat, in strijd met wat eiseres aanvoert,
de bepaling van openbare orde heeft betrekking
op de essentiele belangen van de Staat of van
de collectiviteit, of stelt in het privaat recht
de juriclische grondslagen vast waarop de economische of morele orde van de maatschappij
berust ; de dwingencle bepaling is echter
slechts vastgesteld voor de bescherming van
private belangen.
Men raadplege in dezelfde noot en in cass.,
8 oktober 1971 (Arr. c:tss., 1972, blz. 150,
en de noten J , 2 en 3), dat bij overeenkomst
bij voorbaat niet mag worden afgeweken van
de dwingende wettelijke bepalingen.

__ j _ -
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in de voorbereidende werken van de wet
geen amendement van de regering aan te
treffen valt dat tussen echtgenoot en
bloed- en aanverwanten enig onderscheid
zou ingevoerd hebben; dat weliswaar de
verslaggever van de commissie VBiil justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in zijn verslag ( l) dergelijk
onderscheid maakt doch zonder enige
rechtvaardiging of uitleg; dat dit alleenstaand element tegen de normale betekenis van de tekst van de besproken wetsbepaling, die het onderscheid niet overnam, niet opwegen kan ;
Dat de vergelijking van de zeer duidelijke Franse tekst met de desbetreffend
minder duidelijke N ederlandse tekst van
de wet evenmin toelaat, bij gebrek aan
enige aanwijzing van andersluidende bedoeling van de wetgever, tot dergelijk
onderscheid te besluiten ;
Overwegende dat het middel dienvolgens bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, gezien de verwerping
van de voorziening, er geen reden is tot
bindendverklaring van het arrest ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

22 september 1972. - 1e kamer. VoD1'zitter en Verslaggevet·, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijkluidende conclttsie, de H. Duman,
advocaat-generaal.
.Pleiters,
de
HH. VanRyn, Struye en Bayart.

1e KAMER. -

22 september 1972.

1o VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. - TUCRTZAKEN.- ADvoCATEN. - BESLISSING VAN EEN TUCRTRAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE VAN
ADVOCATEN. - VoORZIENING VAN DE
ADVOCAAT.
TERMIJN VAN EEN
MAAND. - BEGINPUNT VAN DEZE TERMIJN.
2o EIGENLIJKE RECHTSPRAAK. TUCRTRECRTELIJK COLLEGE. UI'ISPRAAK IN OPENBARE TERECRTZITTING.
VOORWAARDEN VOOR DE TOEPASSING VAN DEZE VERPLICRTING.
3o EIGENLIJKE RECHTSPRAAK. TUCRTRADEN VAN BEROEP VAN DE
0RDE VAN ADVOCATEN.- 0PENBAARREID VAN DE VONNISSEN VOORGESCHRE-

VEN BIJ ARTIKEL 757 VAN RET GERECRTELIJK WETBOEK. WETTELIJKE
BEPALING NIET VAN TOEPASSING.

4° ADVOCAAT. -

TUCRTRADEN VAN
BEROEP VAN DE 0RDE VAN ADVOCATEN.
- 0PENBAA.RREID VAN DE VONNISSEN
VOORGESCHREVEN BIJ ARTIKEL 7 57
VAN RET GERECRTELIJK WETBOEK.WETTELIJKE BEPALING NIET VAN TOEPASSING.

5° EIGENLIJKE RECHTSPRAAK. TUCHTRADEN VAN BEROEP VAN DE
0RDE VAN ADVOCATEN. - GERECRTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 476.
DEBATTEN IN OPENBARE TERECRTZITTING WANNEER DE VERDACRTE ADVOCAAT DIT VRAAGT.- DRAAGWIJDTE
VAN DEZE WETTELIJKE BEPALING.
6° ADVOCAAT. TUCHTRADEN VAN
BEROEP VAN DE 0RDE VAN ADVOCATEN.
GERECRTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 476. - DEBATTEN IN OPENBARE
TERECRTZITTING WANNEER DE VERDACRTE ADVOCAAT DIT VRAAGT. DRAAGWIJDTE VAN DEZE \VETTELIJKE
BEPALING.

7° VONNISSEN EN ARRESTEN. TUCRTZAKEN. TUCHTRADEN VAN
BEROEP VAN DE 0RDE VAN ADVOCATEN.
- PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING.
NIET GOEDGEKEURDE
DOORRALINGEN.- DOORRALINGEN ALS
NIET BESTAANDE BESCROUWD.

8° EIGENLIJKE RECHTSPRAAK. TUCRTRADEN VAN BEROEP VAN DE
0RDE VAN ADVOCATEN.- SAl\fENSTELLING VAN RET COLLEGE. REGELMATIGREID. - VASTSTELLING.
9° ADVOCAAT. TUCRTRADEN VAN
BEROEP VAN DE 0RDE VAN ADVOCATEN.
- SAMENSTELLING VAN RET COLLEGE.
REGELMATIGREID. VASTSTELLING.
l 0 De te1·mijn van een maand waarover een

advocaat beschikt om aan het H of van
cassatie een beslissing van een tucht1·aad
van be1'0ep voo1· te leggen, wam·bij hem
een tuchtstraj woTdt opgelegd, begint
slechts te lopen van de dag waa1'0p de
kennisgeving van de beslissing is opgestuuTd (2). (G.W., art. 469 en 477.)
(Impliciete oplossing.)
(1) Gedr. st., Karner, nr. 351-4, zitting
1955-1956.
(2) De terrnijn van een rnaand om zich in
cassatie te voorzien tegen de beslissing van de
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2° Het voorschrijt van artikel 97 van de
G1·ondwet dat vonnissen in openbare
terechtzitting moeten worden uitgesproken, VM'Plicht rechtens alleen de rechtbanken in de zin van dit woonl in de
artikelen 92 en 93 van de Grondwet, dit
wil zeggen de rechtbanken van de
rechtedijke o1·de; het geldt voo1· een
tucht1·echtelijk college, o.a. voor de tuchtraden van beroep van de 01·de van
advocaten, alleen wannee1· een bijzonde1·e
bepaling clit oplegt (l) (2).

de tuchtrechtelijlce beslissingen van de
tuchtraden van beroep van de Orde van
advocaten. (G.W., art. 2 en 757.)
5° en 6° Artilcel 4.76 van het Gerechtelijlc

TVetboelc, luidens hetwellc " de debatten
voo1· de t~tchtraad van beroep in open bare
zitting enlcel plaatshebben wannee1· de
ve1·dachte advocaat dit vraagt », voert, in
dit bijzonde1· geval, een uitzonde1·ing
in op het aldus gehuldigde beginsel dat
de debatten en de beslissingen betre!Jende
de tucht van de balieleden niet openbaa1·
zijn (3).

3° en 4° De in artilcel 757 van het Gerechtelijlc Wetboelc gestelde regel, volgens wellce
de vonnissen openbaa1· zijn is niet te
ve1·enigen met het 1'echtsbeginsel dat voor
het onderzoek en de berechting van de
t~tchtzalcen betre!Jende advocaten bescheidenheid moet worden in acht genomen
en hij is derhalve niet van toepassing op

7° De niet goedgekeuTde doorhalingen in
een proces-verbaal van de terechtzitting
van een tuchtrechtel·ijlc college, zoals een
t~tchtraad van be1·oep van de Orde van
advocaten, worden als niet bestaande
beschouwd (4).

tuchtraad van beroep was, in het onderhavige
geval, vsrstrsken, indien hij bsgon te lopen van
de uitspraak af, maar hij was dit niet, indien
hij liep van de dag waarop de kennisgeving
van de beslissing werd opgestuurd.
In dit geval heeft het arrest. door uitspraak
te doen over de door de voorziening aan het
Hof voorgelegde middelen, impliciet maar
zeker beslist, dat genoemde termijn siechts
begint te lopen van de dag waarop de kerinisgeving van de beslissing is opgestuurd.
Artikel 477 van het Gerechtelijk Wetboek
beslist in lid 3 enkel dat " de advocaat of de
procureur-generaal binnen de termijn van
een maand de beslissing van de tuchtraad
van beroep aan het Hof van cassatie kunnen
voorieggen in de vormen van de voorziening
in burgerlijke zaken "·
Artikel 469 van ditzeifde wetboek bepaalt
voor het hoger beroep tegen de beslissing
in tuchtzaken van een raad van de Orde van
advocaten : « van het hoger beroep wordt
aan de secretaris van de :~:aad van de Orde bij
ter post aangetekende brief kennis gegeven
binnen vijjtien dagen, te ?'elcenen van de dag
·waarop de lcennisgeving van de beslissing is
op gestttttnl "·
Het Hof heeft opnieuw beschouwd dat, vermits artikel477 van het Gerechtelijk Wetboek
voorschrijft dat de vormen van de voorziening
in burgerlijke zaken moeten worden in acht
genomen, het beginpunt van de termijn,
zoais in de regel in dergelijke zaken, de
betekening of de kennisgeving van de bestre:
den beslissing is (G.W., art. 468 en 1073, en
wet van 15 juli 1970, art. 66 [voor de beslissing
van de raden van beroep van de Orde van geneeshcrcn] en 67 [voor de raden van beroep van
de Orde der apothekers, van de Orde van arcbitecten en van de Orde van dierenartsen

aismede voor de commissies van beroep voor
de bedrijfsrevisoren] en dat derhaive de cassatietermijn, zoais de appeltermijn, Ioopt van de
dag waarop de kennisgeving van de beslissing
is opgestuurd (cass., 10 maart 1972, Ar1·. cass.,
1972, biz. 653 en noot 1 op blz. 654).
(1) Mon raadplege cass., 17 oktober 1966
Arr. cass., 1967, biz. 217) en de noten 6 en 7.
(2) Dat artikei 96 van de Grondwet, volgens
hetwelk de terechtzittingen openbaar zijn,
rechtens siechts van toepassing is op de >?echtbanken van de rechterlijke orde en dat een
dergelijke openbaarheid voor de terechtzittingen van een tuchtrechtelijk college slechts
vereist is, o.a. wanneer een bijzondere wettelijke bepaling daarin voorziet, leze men
in cass., 17 oktober 1966 (Ar1·. cass., 1967,
blz. 217) en de noten 6 en 7.
(3) « De vergaderingen hebben piaats met
gesloten deuren. Het is nodig dat de bescheidenheid die steeds het kenmerk is geweest
van de tuchtdebatten in eerste aanleg, even
groot blijft in graad van beroep "· Orr. VAN
REEPINGHEN, Verslctg over de rechterlijlce hm·vorming, blz. 194.
(4) Dat een vonnis of een proces-verbaai
in strafzaken nietig wordt door de niet
goedgekeurde schrapping of doorhaling van
vermeldingen in deze akten, m.b.t. de naleving
van substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven vormen, die hetzij door een andere verrnelcling worden tegengesproken hetzij
onleesbaar zijn geworden, leze men in cass.,
2 december 1963 en 29 juni 1964, redenen
(Bttll. en PASIC., 1964, I, 351 en 1160).
Dat de bepalingen van artikel 78 van het
Wetboek van strafvordering van toepassing
zijn a) op aile akten van de strafrechtspieging,
leze men in cass., 24 juni 1940 (Bull. en
PAsiC., 1940, I, 174) en de noot, en ook b) op

-91go en. go Bij gebreke van voldoende vaststellingen in de beslissing van een tuchtraad van beroep van de Orde van
advocaten en in de processen-verbaal van
de terechtzitting, lean de regelmatigheid
van de samenstelling van dit college blijlcen ~tit wettelijlce bescheiden, zoals de
lijst van advocaten opgemaakt tet· uitvoering van a1·tilcel 473, lid 5, van het
Gerechtelijlc Wetboelc (1).
(v ... ,

T. ORDE VAN ADVOCATEN TE OUDENAARDE, ORDE VAN ADVOCATEN TE
DENDERMONDE EN PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE
GENT.)
'J

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 9 november 1971 gewezen
door de Tuchtraad van beroep van de
Orde van advocaten te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 2, 476, 757 en 1042 van het
Gerechtelijk W etbcek,
doordat noch de bestreden beslissing
i:wch het blad van de zitting van 9 november 1971, waarop uitspraak werd gedaan,
vaststellen dat deze uitspraak in openbare
terechtzitting is gebeurd;
terwijl 1° de uitspraak van de beslissing
in openbare terechtzitting moest gebeuren en de ter zake van tucht voorziene
uitzondering slechts op de debatten slaat
en niet op de uitspraak van de beslissing
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 2, 476, 757 en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek);
2° het gebrek aan enige vermelding
betreffende de al dan niet openbaarheid
het Hof niet in de mogelijkheid stelt het
voorziene grondwette1ijk toezicht uit te
oefenen (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :
Overwegende dat artikel 97 van de
Grondwet, in zover het bepaalt dat het
vonnis in openbare terechtzitting wordt
uitgesproken, slechts toepasselijk is op
akten van andere procedures, zoals die over
directe belastingen, leze men in cass., 26 september 1961 (ibid., 1962, I, 116).
Dit artikel 78 zou toepassing maken van
een algemeen rechtsbeginsel, dat ook zou
bekrachtigd zijn in de artikelen 15 en 16 van
de wet van 25 ventose jaar XI op de inrichting van het notariaat (men raadplege hier-

de rechtbanken in de zin van dit woord
in de artikelen 92 en 93 van de Grandwet, dit is op de rechtbanken van de
rechterlijke orde ;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling voorschrijft dat de beslissingen
van de tuchtraad in beroep van de Orde
van advocaten in openbare terechtzitting
worden uitgesproken ;
Overwegende dat luidens artikel 2 van
het Gerechtelijk Wetboek de in dit wetbock gestelde regels op alle rechtsplegingen van toepassing zijn, behoudens wanneer deze laatste geregeld worden door
rechtsbeginselen waarvan de toepassing
met de bepalingen van dit wetboek niet
verenigbaar is ;
Overwegende dat de bepaling van artikel 757 van ditzelfde wetboek luidens
welke, behoudens bij de wet bepaalde
uitzonderingen, de vonnissen openbaar
zijn, niet verenigbaar is met de discretie
welke in tuchtzaken van de Orde van
Advocaten moet worden in acht genamen, en derhalve in deze tuchtzaken niet
toepasselijk is ;
Overwegende dat de bepaling van artikel 476 van voormeld wetboek, luidens
welke de debatten voor de tuchtraad van
beroep enkel in openbare zitting plaatshebben wanneer de verdachte advocaat
dit vraagt, betekent dat, indien de verdachte advocaat die openbaarheid niet
vraagt, die debatten niet in openbare zitting plaatshebben;
Dat zulke bepaling, verre van te impliceren dat de uitspraak van de beslissing
in openbare zitting plaatsheeft, er integendeel op wijst dat, zoals de debatten,
de uitspraak van de beslissing niet in
open bare zitting plaatsheeft;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 2, 173,
473, lid 5, 721, 3°, 747, 780, 783, 1042
van het Gerechtelijk Wetboek, 15 en 16
van de wet van 25 ventOse jaar XI
houdende inrichting van het notariaat, 97
van de Grondwet en van het algemeen
rechtsbeginsel van de rechten van de
verded iging,
do01·dat de bestreden beslisE'ing in haar
tekst, evenals de zittingsbladen van
5 oktober 1971 en van 9 november 1971,
omtrent Pandectes belges, V 0 Exploit [matiere
civile], nr. 63 ).
(1) Men raadplege cass., 5 oktober 1959 en
11 januari 1960 (Bttll. en PASIC., 1960, I, 153
en 517), 20 augustus 1964 (ibid., 1964, I, 1186)
en 20 februari 1969 (A1·r. c~:tss., 1969, biz. 583).
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doorhalingen niet goedgekeurd werden,
tm·wijl I 0 tengevolge van deze nietgoedgekeurde doorhalingen de inhoud
noch van de zittingsbladen noch van de
beslissing authentiek vaststaat en de
rechten van de verdediging geschonden
werden (schending van de artikelen 2,
173, 721, 730, 747, 780, 783, 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek en 15 en 16
van de wet van 25 ventose jaar XI) ;
2° het niet mogelijk is vast te stellen
of de tuchtraad van beroep wettelijk
samengesteld was en de assessor Dupont
tot een balie behoorde afhangend van het
rechtsgebied van het Hof van beroep te
Gent (schending van artikel 473, lid 5,
van het Gerechtelijk Wetboek),
3° deze cloorhalingen en het gebrek aan
ondertekening van de zittingsbladen door
de voorzitter het niet mogelijk maken
het voorziene grondwettelijk toezicht nit
te oefenen (schencling van artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat in het zittingsblad
van 5 oktober 1971 de woorden " welke
conclusie neerleggen >> werden doorgehaald en met de pen vervangen door de
woorden " welke conclusie neerleggen >>
en de woorden « De debatten worden
gesloten verklaarcl. De zaak worclt in
beraad gehouden en voor uitspraak gesteld op 9 november 1971 te 15 unr "
werden doorgehaalcl en vervangen door
de woorden " De zaak wordt in voortzetting gesteld op 9 november 1971 » ;
Overwegende dat cleze doorhalingen,
bij gemis van goedkeuring, als niet bestaande 1noeten worden beschouwd, waar
zij geen tegenstrijdige meldingen tot
gevolg hebben en de melclingen evenmin
onleesbaar maken en, wat de doorhaling
en vervanging van de woorden " De
debatten worden gesloten verklaard enz. "
betreft, uit de vermeldingen van het
zittingsblad jtmctis die van de bestreden
beslissing blijkt dat op 9 november 1971
werd beslist dat de debatten als heropend
dienden te worden beschouwd en dat
dienvolgens de conclusie regelmatig werd
neergelegd ;
Overwegende dat in het zittingsblad
van 9 november 1971 en in de beslissing
van diezelfde datum, bij de vermelding
van de leden die in het rechtscollege
zetelen, na de woorden ",de Heer Dupont A,, advocaat te » het woord
" Ninove » werd overschreven door het
woord" Ronse >>; dat bij gemis aan goed-

keuring, deze overschrijving als niet bestaande rnoet worden beschouwd ;
Overwegende dat nit de in uitvoering
van artikel 473, lid 5, van het Gerechtelijk Wetboek, voor het Hof van beroep
t;e Gent, bij van het begin van het
gerechtelijk jaar 1971-1972 opgemaakte
lijst van de advocaten die geroepen worden om als assessor in de tuchtraad van
beroep zitting te nernen blijkt dat het
woord , « Ninove >> een louter materiele
vergissing is ;
Dat die maueriele vergissing het Hof
niet belet vast te stellen of het rechtssprekend college wettelijk was samengest;eld en de rechten van de verdediging
niet schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
22 september 1972. 1e kamer.
Voorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggever,
de H. de Vreese. Gelijkluidende conclusie, de H. Dumont, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Houtekier.

2e

KAMER. -

25 september 1972.

STRAF. BEKLAAGDE WE GENS EEN
WANBEDRIJF VERWEZEN NAAR DE POLITIERECHTBANK. AANNEMING VAN
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. CORRECTIONELE STRAF. _ , 0NWET·
TELIJKHEID.

Wannee1· de belclaagde wegens een wanbed1·ijj naa1· de politierechtbank wo1·dt
verwezen bij een beschilcking van de
TaadkameT waaTin verzachtende omstandigheden worden aangegeven, mag
de politie1·echtbanlc of de correctionele
Techtbanlc, in hager beroep ttitspraalc
doende, hem vooT dit misdrijj geen corTectionele stmf opleggen (1). (Wet van
4 oktober 1967, art. 4 en 5.)
(1) Cass., 1 februari 1971 (A>'?'. cass., 1971,
blz. 531).
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T. NOEL.)

de H. Legros. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 februari 197.2 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Aarlen;
Over het middel afgeleid uit de schen·ding van de artikelen 7, 38, 40 van het
Strafwetboek, 4 en 5 van de wet van 4
.oktober 1867,

dom·dat het bestreden vonnis verweer·der, wegens de wanbedrijven van onop·zettelijke verwondingen en overtreding
van het reglement van de dierengeneeskundige politie op de hondsdolheid,
heeft veroordeeld tot drie geldboeten
van .26 frank of drie vervangende gevangenisstraffen van acht dagen,
terwijl die wanbedrijven bij beschikking van de Raadkamer te Aarlen van
.21 september 1971 gecontraventionali,geerd werden zodat de uitgesproken
straffen, die het strafmaximum voor
.overtredingen te hoven gaan, onwettelijk zijn;
Overwegende dat, wanneer de dader
van wanbedrijven naar de politierechtbank wordt verwezE(n bij een beschikking
van de raadkamer, waarin verzachtende
{)mstandigheden worden aangegeven, zoals in onderhavig geval, de politierechtbank of de correctionele rechtbank,
uitspraak doende in hoger beroep, geen
straf mag uitspreken hoven het strafmaximum voor overtredingen ;
Overwegende dat derhalve het vonnis,
dat voor de regelmatig gecontraventionaliseerde wan bedrijven geldboeten van
meer dan 25 frank en vervangende gevangenisstraffen van meer dan drie
dagen uitspreekt, onwettelijk straffen
heeft uitgesproken ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; laat de
kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Neufchateau, zitting houdende
in hager beroep.
25 september 1972. - .ze kamer. Voo?'Zitte?·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,

2e KAMER. -

25 september 1972.

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- EENSTEMMIGHEID. - VONNIS VAN
DE POLITIERECHTBANK DAT DE BEKLAAGDE WEGENS EEN MISDRIJF VEROORDEELT EN HEM VAN EEN ANDER
VRIJSPREEKT. - HOGER BEROEP VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE. CORRECTIONELE RECHTBANK DIE BEIDE
MISDRIJVEN BEWEZEN VERKLAART EN
DE DOOR DE EERSTE RECHTER UITGESPROKEN STRAF BEVESTIGT.- EENSTEMMIGHEID VEREIST.
.2° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN. - VoORZIENING
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN
DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING. NIET-ONTVANKELIJKHEID,
I 0 W annee?" een vonnis van de politie-

rechtbanlc de beklaagde wegens een misdrijj · ve?·oo?·deeld en van een ander
misdrijj m·ijgespmken heejt, lean de
correctionele rechtbanlc die, op het
hager beroep van het openbaar ministerie, beide misdrijven bewezen verlclaart, deze veroo?·deling niet uitspreken
dan met eenpa1·ige stemmen van lwar
leden (1). (Sv., art. 2llbis.)
2° Het openbaa?' ministerie is in de regel
niet bevoegd om zich in cassatie te voorzien tegen een beslissing op de bu?·gerlijlce rechtsvo1·dering (2). (Sv., art. 177
en 216.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK,
T. SENNHENN, MOOREN EN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP « GROUPE ANCIENNE
MUTUELLE ».)
ARREST (vertaling),
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 maart 1972 in hoger beroep
(1) Cass., 14 juni 1971 (A1·r. cass., 1971,
blz. 1034)
(2) Cass., 6 maart 1972 (A?-r, cass., 1972,
blz. 633).
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gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de verweerder Sennhenn :

2e

KAMER. -

25 september 1972.

Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 2llbis van het Wetboek
van strafvordering :

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.EENSTEMMIGHEID. VONNIS VAN DE
POLITIERECHTBANK DAT DE BEKLAAGDE
WEGENS EEN MISDRIJF VEROORDEELT.
EN HEM VAN EEN ANDER VRIJSPREEKT.
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. CORRECTIONELE
RECHTBANK DIE DE STRAFVORDERING
WEGENS HET EERSTE MISDRIJF DOOR
VERJARING VERVALLEN VERKLAART EN
DE BEKLAAGDE OP GROND VAN HET
TWEEDE MISDRIJF VEROORDEELT.
EENSTEMMIGHEID VEREIST.

Overwegende dat de correctionele
rechtbank de twee tegen verweerder aangevoerde telastleggingen bewezen verklaart, zonder vast te stellen dat zij uitspraak doet met eenparige stemmen van
haar leden, terwijl de eerste rechter hem
van een van beide had vrijgesproken
en de rechtbank aldus, hoewel zij dezelfde
straf uitspreekt, verweerders toeetand
verzwaart;
Overwegende dat het bestreden vonnis derhalve de in het middel aangehaalde
wetsbepaling schendt;

W anneer een vonnis van de politierechtbank
de beklaagde wegens een misd1·ijj heeft
verom·deeld en hem van een ander
misd1·ijj heeft vrijgesprolcen, lean de
correctionele rechtbanlc die, op het hager
bemep van het openbaar rniniste1·ie, de
strajvo1·de1·ing wegens het ee1·ste misdrijj
door ve1jaring ve1·vallen verlclaa1·t en de
beklaagde op g1·ond van het tweede rnisdrijj ve1·oordeelt, deze vemm·deling niet
uitsprelcen dan rnet eenparige sternrnen
van haar leden (l). (Sv., art. 2llbis.)

Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de verweerder Mooren :

III. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civiele rechtsvorderingen die zijn ingesteld door de
verweerders Sennhenn en « Groupe Ancienne Mutuelle " :
Overwegende dat het open baar ministerie niet bevoegd is om tegen deze beslissing cassatieberoep in te stellen;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet
op de strafvordering die tegen de verweerder Mooren is ingesteld, en hem in
de kosten van die rechtsvordering veroordeelt ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; .
laat de kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting
houdende in hoger beroep.
25 september 1972. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Closon.- Gelijlcluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

(PROCUREUR DES KONINGS
T. SCHRAFF.)
ARREST

TE

AARLEN,

(ve1·taling).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 februari 1972 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Aarlen;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 2llbis van het Wetboek
van strafvordering,
doo1·dat het bestreden vonnis, in hoger
beroep door de Correctionele Rechtbank
te Aarlen gewezen, verweerders vrijspraak door de Politierechtbank te Aarlen
van de telastleggingen 3 en 4 wijzigt,
terwijl hierbij niet werd vastgesteld
dat deze veroordeling met eenparigheid
van stemmen werd uitgesproken :
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, uitspraak doende in hoger
beroep, verweerder veroordeelt wegens
de telastleggingen 3 en 4 die op de arti-

(1) Men raadplege cass., 18 september 1972,
·

supra, biz. 66.
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kelen 328 en 329 van het Strafwetboek
berusten en waarvan genoemde verweerder door de eerste rechter was vrijgesproken;
Dat het bestreden vonnis niet vaststelt dat die veroordeling werd uitgesproken met eenparige stemmen van de
leden van de rechtbank ; dat het aldus
de in het middel aangehaalde wetsbepalingen heeft geschonden ;
Dat het middel dus gegrond is ;
En overwegende dat voor het overige
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 zoverre het verweerder
veroordeelt wegens de telastleggingen
3 en 4 alsmede in de kosten ; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; laat de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Neufchateau, zitting houdende in boger beroep.

25 september 1972. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever,
de H. Clason. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

25 september 1972.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. - VEROORDELING.
- GEEN CONCLUSIE. - FElTEN IN DE
BEWOORDINGEN VAN DE WET OMSCHREVEN EN BEWEZEN VERKLAARD.
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

2° WEGVERKEER. -

PERSOON DIE
IN STAAT VAN DRONKENSCHAP OP EEN
OPENBARE PLAATS EEN VOERTUIG )3ESTUURT.- BEWIJS.

3° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- MIDDEL WAARIN FElTEN EN
RECHT VERMENGD ZIJN. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
4° RECHTEN ~~AN DE VERDEDIGING. STRA~'ZAKEN. DossiER

VAN DE RECHTSPLEGING DA,T EEN STUK
BEVAT DAT IN EEN ANDERE TAAL IS GE"
STELD DAN DIE VAN DE RECHTSPLEGING.
- VONNIS DAT VASTSTELT DA,T DE PARTIJEN HET EENS WAREN OM DIT STUK
UIT DE DEBATTEN TE WEREN.- GEEN
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE
VERDEDIGING

5° VOORZIENING IN CASSATIE. ~
VoRM.- STRAFZAKEN.- GESCHRIFT
'l'OT STAVING VAN DE VOORZIENING VAN
DE BEKLAAGDE·. NIET ONDERTEKEND GESCHRIFT. - HET HoF SLAAT
.ER GEEN ACHT OP.
6° VOORZIENING IN CASSATIE. STRAFZAKEN. - MEMORIE
VoRM. TOT STAVING VAN DE VOORZIENING.
MEMORIE TER GRIFFIE VAN HET.
HOF NEERGELEGD NA VERLOOP VAN DE
TERMIJN GESTELD BIJ ARTIKEL 420bis,
LID 2, VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1° Bij ontstentenis

van een conclusie
dienaangaande omkleedt de rechter de
schuldigverklaring van de beklaagde
regelmatig met redenen door vast te
stellen dat de in de bewoordingen van
de wet omschreven jeiten bewezen zijn (1).
(Grondwet, art. 97.)

2° De 7·echte7· die kennis neemt van een
overtreding van artikel 35 van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer (coordinatie van 16 maart 1968)
kan de staat van dronkenschap afleiden
uit alle gegevens op grand waarvan hij
tot zijn overtuiging kan komen (2).
3° Niet ontvankelijk wegens ve1·menging
van jeiten en recht is het middel dat
het Hof e1·toe zou verplichten feitelijlce
gegevens na te gaan (3). (Grondwet,
art. 95.)
4° De 1·echten van de verdediging van een
beklaagde worden niet geschonden door
het jeit dat het dossier van de processtttkken een p7'oces-ve7·baal bevat, dat
in een ande1·e taal is gesteld dan die van
de 7'echtspleging, en waa!'van geen vertalin g steelct in het dossier, wannee1· het
vonnis vaststelt dat de pa1·tijen het et'(1) Cass., 25 april 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 803).
(2) Cass., 5 oktobel' 1970 (Arr. cass., 1971,
blz. 114)
(3) Cass., 26 oldober 1971 (Arr. cass., 1972,
blz. 214)
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5° H et H of slaat geen acht op een geschrift
dat tot staving van een voo1'Ziening van
de beklaagde is neergelegd, wannee1· dit
geschrijt niet is ondertekend (1). (Sv.,
art. 422 en 425.)
6° N iet ontvankelijk is de memo1·ie tot

staving van een voorziening in strafzaken, die ter grif}ie van het Hoj is
neergelegd na ve1·loop van de termijn
gesteld bij a1·tikel 420bis, lid 2, van het
Wetboelc van strajvordering (2).

(MATHURIN.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 februari 1972 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 27, 1, lid 2, van het wegverkeersreglement, 33, 35 en 63 van de
wet betreffende de politic over het wegverkeer (gecoiirdineerd op 16 maart
1968),
doo1·dat het vonnis eiser veroordeelt
wegens overtreding van de voornoemde
artikelen 27, l, lid 2, 33 en 35,
terwijl, eerste onderdeel, door er niet
op te wijzen dat eiser de plaats van
het ongeval had verlaten om zich aan de
dienstige vaststellingen te onttrekken,
het vonnis de aanwezigheid niet vaststelt van alle bestanddelen van het
bewezen verklaarde vluchtmisdrijf, waaruit volgt dat de beslissing niet wettelijk
met redenen is omkleed ;
·
tweede onde1·deel, eiser wegens overtreding van artikel 35 van de wet betreffende
de politic over het wegverkeer werd
vervolgd, zonder dat er een bloedproef
werd genomen of een ademtest verricht,
en derhalve artikel 63 van genoemde
wet overtreden werd ;
de1·de onderdeel, eiser artikel 33 van
diezelfde wet niet heeft geschonden,

(I) Cass., 28 juni 1971 (Arr. cass., 1971,
biz. 1105)
(2) Cass. 14 maart 1972 (A1·r. cass., 1972,
biz. 664).

aangezien hij enerzijds niet getracht
heeft zich te onttrekken aan de dienstige
vaststellingen en anderzijds het ongeval
heeft aangegeven in de vormen en binnen
de termijnen voorgeschreven bij artikel
4, 3°, lid 2, van het verkeersreglement;
vie1·de onde1·deel, het vonnis geen enkel
bewijs aanhaalt dat artikel 27, 1, lid 2,
van het wegverkeersreglement werd overtreden en met name niet zinspeelt op
« de gedraging van de tegenpartij ,
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, blijkens het bestreden vonnis, de tegen eiser aangevoerde
overtreding van artikel 33 van de wet.
betreffende de politie over het wegverkeer het voorwerp was van een telastlegging gesteld in de bewoordingen van
de wet; dat derhalve, bij ontstentenis
van een conclusie waarin eiser hiertegen
een verweer aanvoert, het vonnis, door
de telastlegging bewezen te verklaren,
vaststelt dat het in het middel aangehaalde bestanddeel van het misdrijf
aanwezig is ;
Dat het eerste onderdeel van het middel niet kan worden aangenomen ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de vervolging wegens
overtreding van artikel 35 van de wet
betreffende de politic over het wegverkeer
niet afhankelijk wordt gesteld van een
van de controlemaatregelen die in het
middel zijn aangehaald, en dat de correctionele rechtbank uit alle gegevens
van het dossier op grand waarvan zij tot
haar overtuiging kon komen, heeft kunnen afleiden dat eiser in staat van dronkenschap verkeerde ;
Dat het tweede onderdeel van het
middel naar recht faalt;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, in zoverre het.
middel stelt dat eiser zich niet heeft pogen te onttrekken aan de dienstige vaststellingen met betrekking tot het ongeval en in zoverre het de aangifte van het.
ongeval aanvoert die eiser overeenkomstig artikel 4, 3°, lid 2, van het wegverkeersreglement zou hebben gedaan, dit
middel feiten en recht vermengd, zodat
het Hof feitelijke gegevens van de zaak
zou moeten nagaan ;
Dat derhalve het derde onderdeel van
het middel niet ontvankelijk is ;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat, bij ontstentenis van

-97conclusie van eiser, de correctionele
rechtbank niet verplicht was de bewijsmiddelen nader aan te geven waaruit zij
afleidt dat eiser schuldig is aan de ten
laste gelegde overtreding van artikel 2 7,
I, lid 3, van het wegverkeersreglement;
Dat het vierde onderdeel van het
middel niet kan worden aangenmnen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
schending van de rechten der verdediging,
dooTdat het dossier een in het N ederIands gesteld proces-verbaal betreffende
de ten laste gelegde feiten bevat ; geen
vertaling ervan in het debat is gebracht;
het vonnis aldus de regel van openbare
orde schendt, volgens welke enerzijds
de beklaagde aile gegevens van het te
zijnen laste aangelegde dossier moet
kunnen aanvoeren of tegenspreken en
anderzijds de feitenrechter zijn beslissing
niet mag gronden op gegevens die hij
niet verstond :
Overwegende dat het vonnis erop wijst
dat partijen het erover eens zijn geweest
dat het in het middel aangehaalde procesverbaal uit de debatten moest worden
geweerd;
Dat die vaststelling impliceert dat
noch het openbaar ministerie zijn vordering, noch eiser zijn verweer heeft
gesteund op de inhoud van genoemd
stuk en dat de rechtbank zelf op grand
van geen enkel gegeven ervan tot haar
overtuiging is gekomen, zodat de bestreden beslissing enkel steunt op de inhoud
van het dossier waartegen partijen regelmatig tegenspraak hebben kunnen voeren;
Dat dientengevolge 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 beslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, zonder acht te slaan
op het schrijven, dat niet ondertekend
is en overigens ter griffi,e van het Hof
werd neergelegd op 23 juni I972, buiten
de termijn voorgeschreven bij artikel
420bis, lid 2, van het Wetboek van
strafvordering, verwerpt de voorziening;
veroordeelt eiser in de kosten.
25 september I972. - 2e kamer.
VooTzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeveT,
de H. Capelle.- Gelijkluidende conclusie,
0ASSATIE,

1971). -

4

de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -'-PleiteT, de H. J. Oaudron (van de balie
te Brussel).

2e

KAMER. -

25 september 1972.

I 0 WEGVERKEER.- NUMMERPLAAT
EN INSCHRIJVINGSTEKEN. -MERKIN
DE ZIN VA,N ARTIKEL 184 VAN RET
STRAFWETBOEK.

2°

VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN. NAMAKING
VAN DE PLAAT EN VAN RET INSCRRIJVINGSTEKEN VAN EEN VOERTUIG. GEEN VALSREID IN GESCRRIFTEN.

3°

VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN. NAli'!AKING
VAN DE PLAAT EN VAN RET INSCHRIJVINGSTEKEN VAN EEN VOERTUIG.
NAMAKING VAN MERKEN.

I o 2° en 3o DaaT de nummeTplaat en het

inschTijvingstelcen, die op een voertuig
zijn aangebmcht, bestemd zijn om de
identijicatie van dit tot het vm·lceeT op
de openbare weg toegelaten autovoeTtttig
en zodoende de identijicatie van de houdeT van het inschTijvingsbewijs mogelijk te maken (I), is de namaking van
deze plaat en van dit teken geen valslwid in gesch?-ijten, maa1· de namaking
van meTken als bepaald bij aTtikel 184.
van het Stmjwetboelc (2). (S.W., art. 184,
194 en I96; kon. besl. van 31 december
1953, art. 8 en 21.)
(SELENICA.)
ARREST

(veTtaling).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 maart 1972 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
(1) Cass., 14 januari 1907 (Bull. en PAsm.,
1907, I, 91); 22 januari 1912 (ibid., 1912,
I, 94).
(2) Men raadpiege cass., 22 oktober 1968
(Arr. cass., 1969, biz. 220) ; 22 juli 1970
(ibid., 1970, biz. 1038) en 1 december 1970
(ibid., 1971, biz. 319); men raadpiege ook
cass. fr., 15 februari 1930, (D. 1930, I, 134.)

-98uit de cschending van de artikelen 193,
196 en 197 van het Strafwetboek :
Overwegende dat, om eiser wegens de
telastlegging A, op grond van de artikelen 193, 196 en 197 van het Strafwetboek, te veroordelen, h.et arrest het in
de telastlegging aangevoerde feit bewezen verklaart, met name om 1net het
bedrieglijk opzet de identificatie van
zijn wagen te verhinderen, op zijn
Mercedes twee autoplaten met het verzonnen nummer 5WK89 te hebben aangebracht en van genoemde valse stukken
gebruik te hebben gemaakt ofschoon
hij wist dat ze vals waren ;
Overwegende dat, blijkens de wetsbepalingen van het koninklijk besluit van
31 december 1953 houdende regeling
betreffende de inschrijving van voertuigen met eigen beweegkracht, namelijk
van de artikelen 8, inzonderheid l 0 en 4o,
en 21, de twee aldus bedoelde « numinerplaten n onderscheidenlijk worden gekwalificeerd als nummerplaten en inschrijvingsteken;
Dat uit voornoemde wetsbepalingen,
inzonderheid de artikelen 2 tot 7 van
hetzelfde koninklijk besluit, blijkt dat
naar aanleiding van de inschrijving die
voor een voertuig met eigen beweegkracht, vereist is om tot het verkeer op
de openbare weg te worden toegelaten,
de Dienst van het W egverkeer aan de
gerechtigde afgeeft, enerzijds, een inschrijvingsbewijs dat getuigt van de
inschrijving in "het repertorium » aangelegd door genoemde dienst, en anderzijds, een " nummerplaat, zijnde een
plaat met een uit cijfers of uit cijfers en
letters samengesteld teken »; dat de
nummerplaat achteraan op het voertuig
moet worden aangebracht en dat het
inschrijvingsteken op de plaat die als
nummerplaat geldt, bovendien moet
worden gereproduceerd vooraan op het
voertuig;
Overwegende dat, blijkens al deze bepalingen, de nummerplaat en het inschrijvingsteken, aangebracht op de aldaar bepaalde wijze, bestemd zijn om
de identificatie mogelijk te maken van
elk tot het verkeer op de openbare weg
toegelaten autovoertuig en zodoende de
identificatie van de houder van het
inschrijvingsbewijs, met het oog eventueel op andere opsporingen ;
Overwegende dat hieruit valt af te
leiden dat de in de bestreden beslissing
bedoelde nummerplaat en inschrijvingsteken geen geschriften zijn in de zin van
artikel 196 van het Strafwetboek, maar

wel merken in de zin van artikel 184
van dat wetboek ;
Dat, door beklaagde wegens genoemde
telastlegging A te veroordelen, het arrest
de in het middel aangehaalde wetsbepalingen schendt ;
En overwegende voor het overige dat
de substantiele of op etraffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch aileen voor zover het
eiser schuldig verklaart aan valsheid en
gebruik van valse geschriften en hem in
de kosten veroordeelt; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt eiser in de helft
van de kosten; laat de overige kosten
ten laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik. ·
25 september 1972. - 2" kamer. Voo1·zitte1·, db H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Capelle.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

2"

KAMER. -

25 september 1972.

1°

VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE
WORDT VRIJGESPROKEN EN HET GERECHT ZICH ONBEVOEGD VERKLAART
M.B.T. DE TEGEN HEM INGESTELDE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE NIET
ONTVANKELIJK.

2°

VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. ARREST DAT GEEN UITSPRA,AK DOET OVER EEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL EN ZICH ERTOE BEPERKT
EEN PROVISIONELE VERGOEDING TOE TE
KENNEN EN EEN DESKUNDIGENONDERZOEK TE BEVELEN. VOORZIENING
VOOR DE EINDBESLISSING. NIETONTVANKELIJKHEID.

1o Niet ontvankelijk we gens het ontb1·eken

van belang is de voorziening van de
beklaagde tegen een beslissing waa1·bij
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hij wordt vrijgesproken en het strajgerecht zich onbevoegd verklaaTt om kennis
te nemen van de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvordeTing (1).
2° Niet ontvankelijk is de voorziening die
v66T de eindbeslissing is ingesteld tegen
de beslissing welke op de buTge1·lijlce
rechtsvordering geen uitspraak doet over
een bevoegdheidsgeschil en zich ertoe
bepe1·kt een p1'0visionele vergoeding toe
te kennen en een deskundigenonderzoelc
te bevelen (2). (Sv., art. 416.)
(LACOSTE, T. MR. BOURLEE.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 februari 1972 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

Overwegende dat het arrest zich ertoe
beperkt het beroepen vonnis waarbij aan
verweerder een provisionele vergoeding
werd toegekend te bevestigen en, met
betrekking tot de overige punten van de
eis, zijn uitspraak aanhoudt;
Dat die beslissing geen eLTJ.dbeslissing
is in de zin van artikel 416 van het Wethoek van strafvordering en geen uitspraak doet inzake bevoegdheid ;
Dat de voorziening voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

25 september 1972. - 2e kamer.
VooTzitter, de H.' Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Overwegende dat, voor zover het arrest
eiser vrijspreekt, de voorziening niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang;
Overwegende voor het overige dat de
substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkom~.tig de wet is ;

2e

KAMER. -

25 september 1972.

VOORZIENING

IN

CASSATIE.

AFSTAND.- STRAFZAKEN.

W anneer in strajzalcen de eiser verlclaard
heeft ajstand te doen van zijn voorziening, decreteert het Hoj de ajstand (3).

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen :

(WERION.)

1° op de civiele rechtsvordering ingesteld door verweerder, als curator over
het faillissement Guisse :

Met de notitie overeenstemmend
arrest.

Overwegende dat het arrest op grond
van de overweging dat het hof van
beroep niet bevoegd is om op genoemde
rechtsvordering uitspraak te doen, tegen
eiser geen enkele veroordeling uitspreekt ;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang;

25 september 1972. - 2e kamer. Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Capelle. - Gelijlcluidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

2° op de civiele rechstvordering ingesteld door verweerder als curator over het
faillissement van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
« Strapan" :

2e

KAMER. -

25 september 1972.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS-

(1) Cass., 15 februari en 24 april 1972
(Arr. cass., 1972, biz. 552 en
(2) Cass., 25 januari 1972 en 25 april 1972
(Arr. cass., 1972, biz. 511 en

(3) Cass., 26 juni 1972 (Arr. cass., 1972,
biz. 1027).
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SATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
BESL!SSING W AARBIJ RET GERECHT
ZICH ONBEVOEGD VERKLAART EN TEGEN
DE BEKLAAGDE GEEN VEROORDELING
UITSPREEKT M.B.T. DEZE RECHTSVORDERING. VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2°

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN.
VOORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE
TEGEN DE BESLISSING OP DE RECRTSVORDERING VAN,HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE.NIET-ONTVANKELIJKHEID.

3°

VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. STRAFZAKEN. BURGERLUKE PARTIJ, EISERES. VOORZIENING NIET BETEKEND, NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° N iet ontvanlcelijlc we gens het ontbrelcen
van belang is de voo?·ziening van de
belclaagde tegen de beslissing, waarbij
het strajge?·echt zich onbevoegd ve?·lclaa?'t
om uitspmalc te docn op de burge?'lijlce
rechtsvorde1·ing tegen deze belclaagde en
te zijnen laste geen veroordeling m.b.t.
deze rechtsvO?·de?·ing uitsp1·eelct (1).

2° Een belclaagde is niet bevoegd om zich
te voo1·zien tegen de beslissing op de
rechtsv01·dering van het openbam· ministerie tegen een meclebelclaagde (2).
3° Niet ontvanlcelijlc is de voo1·ziening van
een burgerlijlce partij, die niet is betelcend
aan de pa1·tijen tegen wie zij is gericht (3). (Sv., art. 418.)

I. Op de voorziening van Pol Himpe
Overwegende dat de voorziening beperkt blijft tot de civielrechtelijke beschikkingen van het vonnis ;
Overwegende dat het vonnis alleen
verklaart dat de rechtbank onbevoegd is
om uitspraak te doen op de civielrechtelijke vorderingen die tegen eiser werden
ingesteld door de verweerders Brault en
de « Mutuelle Assurance des Instituteurs
de France " en de kosten van hl.m rechtstreekse dagvaarding ten laste van
laatstgenoemden laat ;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang;
II. Op de voorzieningen van Aime
Himpe en de naamloze vennootschap
« Assurances generales de France " :
Overwegende dat de eisers niet bevoegd
zijn om zich in cassatie te voorzien tegen
de beslissing waarbij de verweerder
Brault, beklaagde, wordt vrijgesproken;
Dat, in zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de
civiele rechtsvordering van ieder eiser
tegen verweerder, uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt
dat de eisers hl.m voorziening aan verweerder hebben doen betekenen;
Overwegende· dat derhalve de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt iedere eiser in een
derde van de kosten.
25 september 1972. 2e kamer. Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Capelle.- Gelijlcltticlende conclttsie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

(HIMPE P., HilVIPE A. EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « "ASSURANCES GENERALES
DE FRANCE ,, T. BRAULT.)
ARREST

(vertalin[J).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 februari 1972 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi ;
(1) Cass., 15 februari 1972 (An·. cass., 1972,
biz. 552) en 19 september 1072, supra, biz. 75.
(2) Cass., 5 juni 1972 (Arr. cass., 1972,
biz. 937).
(3) Cass., 11 september 1972, supra,
blz. 45.

2•

KAMER. ~

25 september 1972.

VOORZIENING IN
CASSATIE.
VoRM. STRAFZAKEN. VooRZIENING VAN DE VERZEKERAAR VAN DE
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE, VRIJWILLIG
TUSSENGEKOMEN PARTIJ. VoORZIENING NIET BETEKEND. NIET-ONTV ANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijlc is de voorziening van de
verzelceraar van de bu?·gerTechtzlijlce aan-
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sprakelijkheid van de belclaagde, die
v66r het strajgerecht vrijwillig is tussengelcomen, wanneer deze niet is betekend
aan de pa1·tijen tegen' wie zij is gericht (1). (Sv., art. 418.)

REGELING
DER
BINNENVAART.
0VERTREDINGEN DIE ONDER DE BEVOEGDHEID VALLEN VAN DE POLITIERECHTBANK.

3°

SCRIP- SCHEEPVAART. BINNENVAART. 0VERTREDINGEN VAN
ARTIKEL 5, LID 3, HOUDENDE OPRICHTING VAN EEN DIENST VOOR REGELING
DER BINNENVAART. 0VERTREDIN·
GEN DIE ONDER DE BEVOEGDHEID
VALLEN VAN DE POLITIERECHTBANK.

4°

SCRIP- SCHEEPVAART. BINNENVAART.- BESLUITWET VAN 12 DECEMBER 1944 HOUDENDE OPRICHTING
vAN EEN DIENST VOOR REGELING DER
BINNENVAART.- INSCHRIJVING OP DE
BEURTLIJSTEN VAN DE BEVRACHTINGSKANTOREN VAN DE DIENST. VERPLICHTING VOOR ALLE SCHEPEN DIE IN
BELGIE VOOR REKENING VAN DERDEN
VERVOER VERRIOHTEN.

(VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
EAGLE
STAR "• T. BOGAERT EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « NEDLLOYD ll,)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
25 september 1972. - 2 8 kamer. Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Closon. - Gelijkhtidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

1° Artikel 138-6° van het Wetboek van

28
1o

2°

KAMER. -

26 september 1972.

BEVOEGDHEID EN AANLEG.STRAFZAKEN.- BEVOEGDIIEID VAN DE
POLITIERECHBANK. 0VERTREDING
VAN DE WETTEN EN VERORDENINGEN
OP DE WEGEN TE LAND EN TE WATER.
-BEGRIP.
BEVOEGDHEID EN AANLEG. STRAFZAKEN.- 0VERTREDINGEN VAN
ARTIKEL 5, LID 3, VAN DE BESLUITWET
VAN 12 DECEMBER 1944 HOUDENDE OPRICHTING
V A,N EEN DIENST VOOR

(1) Oass., 23 mei 1972 CArr. cass., 1972,
biz. 888); 12 september 1972, supra, biz. 51.
(2) Artikel 138-6° van het Wetboek van
strafvordering vindt zijn oorsprong in artikei1
van de wet van 1 mei 1849 dat aan de politierechtbank de kennisneming toekent van de
overtredingen van de wetten en besiuiten
inzake de grate wegen, met inbegrip niet aileen van de grate verkeerswegen te land, maar
ook van de spoorwegen ( cf. cass., 23 juni 1886,
Bttll. en PASIC., 1886, I, 248; 25 november
1898, ibid., 1899, I, 30 ; 17 maart 1924, ibid.,
1924, I, 256 en 3 mei 1968, Ar1·. cass., 1968,
blz. 1100), de rivieren (cass., 20 oktober
1927, Bull. en PASIO., 1927, I, 310; 8 juli 1943,
ibid., 1943, I, 291 en 5 mei 1961, ibid., 1961 ;
I, 950), de bevaarbare en vlotbare dvieren, alsmede van de kanalen ( cass., 17 december
1962, Bull. en PAsro., 1963, I, 467). Zie ook
Pandectes belges, cl. 116, V 0 T1·;bunal de police,
nr. 141.

strajvo1·dering kent aan de politierechtbanlc voor alle oveTtredingen van wetten
en ve1·ordeningen op het gebTuik van
wateTwegen en met name het ve1·voer te
wate1· (2).
2° en 3° De overtredingen van aTtikel 5,
lid 3, van de beslttitwet van 12 december 1944 houdende op1·ichting van een
Dienst voo1· Regeling deT Binnenvaart
vallen onde1· de bevoegdheid van de
politie~·echtbanlc
{3) (4). (Sv., artikel 138-6o.)
Het koninklijk besluit nr. 59 van 10 januari
1935 heeft de tekst van deze wettelijke bepaling slechts gewijzigd om de draagw:ijdte ervan
uit te breiden (Verslag aan de Koning
v66r clit koninklijk besluit).
Artikel 2 van de wet van 15 april 1958, dat
de tekst van artikel 138-6° van het Wethoek van strafvordering nog eens heeft
gewijzigd, heeft enkel tot doel gehad aan de
politierechtbanken de kennisneming van de
viuchtmisclrijven te onttrekken, die zijn begaan naar aanleiding van wegverkeersongevallen die voor een ander slagen, verwondingen of
de dood ten gevolge hebben gehad (cf. Gedr.
st. Kamer van Volksvertegenwoordigers, zitt.
1955-1956, vergadering van 8 december 1955,
nr. 397-1, blz. 21).
(3) Men raaclplege cass., 16 november 1970,
impliciete oplossing (Arr. cass., 1971, blz. 241).
(4) Het koninklijk besluit van 3 december
1968 houdende omwerking van het statuut
van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart ter uitvoering van de wet van 16 maart
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4° K1·achtens artikel 5, lid 3, van de
besluitwet van 12 december 1944 houdende oprichting van een Dienst voor
Regeling der Binnenvaart (l) is de
inschrijving op de beurtlijsten door de
bevrachtingskantoren van deze Dienst
ve1·plicht voor de schepen die in Belgie
voo1· rekening van de1·den vervoer van
goederen verrichten (2).
(CARRON, T, DIENST VOOR REGELING
DER BINNENVAART.)
ARREST.

RET HOF ; -

Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 maa.rt 1972 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen ;

I. 'Vat de voorziening van Carron
Fernand betreft :
A. In zoverre zij, gericht is tegen de
beslissing over de strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 179 van het Wetboek van
strafvordering,
,
do01·dat het bestreden vonnis de vordering van het openbaar ministerie ontvankelijk verldaart, zonder de conclusie van
eiser te beantwoorden die aanvoerde dat
de inbreuken op de besluitwet van
12 december 1944, wegens welke eiser
vervolgd wordt, met correctionele straffen gestraft worden, zodat alleen de
correctionele rechtba.nk bevoegd is om
kennis ervan te nemen en de politierechter slechts bevoegd zou zijn indien de
misdrijven met politiestraffen gestraft
worden of indien de kennis ervan door
de wet zelve aan de bijzondere bevoegdheid van de politierechtbank toebedeeld
wordt, wat ten deze het geval niet is,
zodat de procedure ab initio nietig is :
Overwegende dat het vonnis de conclusie _van e~ser passend beantwoordt
door te beslissen dat de besluitwet van
12 december 1944 een reglementering
inhoudt van het gebruik van de « wegen
te water " en dat de politierechter, ingevolge artikel 138, 6°, van het Wetboek
1954 betreffende de eontrole op sommige instellingen van openbaar nut en in werking getreden op 15 januari 1969 brengt de
bepalingen van de besluitwet van 12 december
1944 « in overeenste=ing met de "Wet van
16 maart 1954 zoals ze later gewijzigd werd »
en « wetkt » deze bepalingen « om » overeenkomstig de bij het besluit gevoegde tekst

van strafvordering, bevoegd is om van de
inbreuken op die reglementering kennis
te nemen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 138, 6°, van het Wetboek
van strafvordering,

doordat het vonnis de politierechtbank
bevoegd verklaart om van de inbreuken
op de besluitwet van 12 december 1944
kennis te nemen op grond van artikell38,
6°, van het Wetboek van strafvordering,
zonder te antwoorden op de conclusie
van eiser volgens welke de bepalingen
van evenbedoelde besluitwet uitsluitend
van zuiver economische aard zijn en
artikel 138, 6°, van het Wetboek van
strafvordering de politierechtbank enkel
bevoegd verklaart om kennis te nemen
van de misdrijven omschreven in de
wetten en verordeningen op de openbare
en geregelde diensten van gemeenschappelijk vervoer te land en te water, en het
vervoer ten deze noch openbaar, noch
geregeld, noch gemeenschappelijk was :
Overwegende dat het vonnis erop
wijst dat de Dienst voor regeling der
Binnenvaart tot taak heeft alle vervoer te
water binnen het Rijk te regelen overeenkomstig de onderrichtingen van de
Minister die de aclministratie , van de
marine en scheepvaart onder zijn bevoegdheid heeft en dat het noch ter zake
dienend is dat de bepalingen van de
besluitwet van 12 december 1944 uitsluitend van zuiver economische aard
zijn, noch dat het door eiser gedane vervoer als een open bare en geregelde dienst
van gemeenschappelijk vervoer te water
kan worden aangemerkt, nu hogervermel
de besluitwet alleszins een reglementering
inhoudt van het gebruik van « de wegen
te water ,, in de zin van artikel 138, 6°,
van het W etboek van strafvordering, en
deze laatste uitdrukking in de breedst
mogelijke zin moet uitgelegd worden en
daarin begrepen is alles wat met het
" vervoer langs het water " te maken
heeft;
(art. 1); het heft vervolgens voornoemde besluitwet van 12 december 1944 op (art. 2).
De bestreden beslissing had betrekking op
met correctionele straffen bestrafte misdJ:ijven
die v66r 15 januari 1969 waren gepleegd.
(1) Zie vorenstaande noot.
(2) Oass., 16 november 1970, vermeld in
noot 3 van blz. 101.
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Overwegende dat deze uitlegging van
artikel 138, 6°, van het Wetboek van
strafvordering wettelijk is en een passend
antwoord op de conclusie van eiser verstrekt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 5, lid 3, en 7 van de besluitwet
van 1.2 december 1944 houdende oprichting van de Dienst voor Regeling der
Binnenvaart,
doordat het vonnis beslist dat de inschrijving op de beurtlijsten van de
beurtbevrachtingskantoren verplicht is
voor de schepen die in Belgie een vervoer
van goederen voor reken:ing van derden
willen uitvoeren, zonder te antwoorden
op de conclueie van eiser volgens welke
de schipper niet verplicht is zijn schip op
de beurtrol van de Dienst voor Regeling
der Binnenvaart te plaatsen zodat ook
de bevrachter zonder bemiddeling van
die Dienst een schip kan bevrachten :
Overwegende dat, zo krachtens artikel 5, lid 2, van de besluitwet van
12 december 1944, alle binnenvaartuigen
omschreven in artikel 2, l, van bedoelde
besluitwet en verplicht aangesloten bij
de Dienst voor Regeling der Binnenvaart,
in de door de bevrachtingskantoren gehouden beurtlijsten "kunnen" ingeschrevan worden, de inschrijving op deze
beurtlijsten evenwel verplicht is, krachtens artikel 5, lid 3, van deze besluitwet,
voor de schepen die in Belgie een vervoer
van goederen voor rekening van derden
willen uitvoeren, en de bevrachting in dit
geval enkel door tussenkomst van de
beurtbevrachtingskantoren mag plaatsvinden;
Overwegende dat het vonnis, door zodanige uitlegging van bedoeld art:ikel 5
te geven, zijn besliss:ing wettelijk rechtvaardigt en de conclusie van eiser passend
beantwoordt ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1 van de besluitwet van
5 mei 1944, 2 van de wet van 20 maart
1945 en 195 van het Wetboek van strafvordering,
doordat het bestreden vonnis in zijn
dispositief de besluitwet van 19 april1945
en die van 5 november 1940 vermeldt,
terwijl de besluitwet van 19 april 1945,

uitgevaardigd op grond van de wet van
.20 maart 1945, opgehouden heeft uitwerking te hebben op 15 juni 1949,
datum waarop het leger op vredesvoet
teruggebracht werd,
terwijl de besluitwet van 5 november
1940 gegrond is op het besluit van .20 september 1940, hetwelk door artikel 1,
A, .20, van de besluitwet van 5 mei 1944
nietig werd verklaard, en artikel 1, B en
0, van de besluitwet van 5 mei 1944
alle besluiten nietig verklaart welke
wijzigingen brengen aan of gegrond zijn
op het besluit van 20 september 1940 :
Overwegende dat het vonnis de artikelen 5, leden 1 en 3, 7 en 10 van de besluitwet van 12 december 1944 vermeldt,
welke de elementen van de ten laste van
eiser gelegde misdrijven omschrijven en
een straf bepalen ;
Dat de peslissing derhalve regelmatig
gemotiveerd is en het middel, bij 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 ;
II. In zoverre de voorziening ger:icht is
tegen de beslissing over de civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
26 september 1972. - 2e kamer.
Voorzitte?', de H. Louveaux, voorzitter.
Ve?·slaggever, de H. Naulaerts. Gelijkluidende conchtsie, de H. Colard,
advocaat-generaal. - Pleite?', de H. Van
Peetersen (van de balie te Antwerpen).
Op dezelfde dag zijn vier arresten in
dezelfde zin gewezen in zake Carron en
Mees, en in zake Carron tegen de Dienst
voor Regeling der Binnenvaart.

2e

KAMER. -

26 september 1972.

1° VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS·
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN. BESLISSING DAT

-104EEN VEROORDEELDE, DIE TER BESCHIKKING VAN DE REGERING GESTELD
EN OP PROEF VRIJGESTELD IS, NAAR
EEN STRAFINRICHTING TERUGKEERT. VoORZIENING IN CASSATIE. - NIETONTVANKELIJKHEID.
2o BESCHERMING VAN DE MAAT-

SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLISSING DAT EEN VEROORDEELDE, DIETER
BESCHIKKING VAN DE REGERING GESTELD EN OP PROEF VRIJGESTELD IS,
NAAR EEN STRAFINRICHTING TERUGKEERT. - VOORZIENING IN CASSATIE.
- NIET ONTVANKELIJKHEID.
30 GERECHTSKOSTEN. STRAFZA0ASSATIEGEDING. VOORKEN. ZIENING IN CASSATIE TEGEN EEN
BESLISSING BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE WET TOT BESCHERMING
VAN DE J\'IAATSCHAPPIJ.- GEEN KOSTEN MEEGEBRACHT DOOR HET CASSATIEGEDING.
1 o en 2o Geen cassatiebe1•oep kan wot·den

ingesteld tegen de beslissing dat een
veroo1·deelde, die te1· beschikking van de
Regering gesteld en op p1·oej VTijgesteld
is, op bevel van het 01Jenbaa1· rninisteTie
naa1· een strafim·ichting rnoet teTugke1'e,n (1). (Wet van 9 april 1930, vervangen bij die van 1 juli 1964, art. 25;
Sv., art. 407; G.W., art. 608.)

3o De voo1·ziening tegen een beslissing
bet1·efjende de toepassing van de wet tot
beschenning van de rnaatschappij bt·engt
geen belastba1·e kosten rnee· voo1· het
cassatiegeding (2). (Wetboek van registratie-, hypotheek- en grif£lerechten, art. 162-6°bis, 279-1°, 279-2-1°
en 280;1°.) (Impliciete oplossing.)
(DELCOURT.)
ARREST.
RET HOF; - Overwegende dat eiser
zich bij akte van 28 februari 1972 in
cassatie heeft voorzien « tegen de beslissing van de heer Procureur des Konings
te Brussel van 26 februari 1972, genmnen
op aanvraag van de heer Procureur-generaal te Gent, en waardoor de terbeschikkingstelling van de regering voot een
(1) Men raadplege cass., 21 december 1971
en 20 juli 1972, (A.1-r. cass., 1972, blz. 406 en
1056).

termijn van tien jaar, uitgesproken op
17 maart 1965 door het Hof van beroep
te Gent, terug in uitvoering gebracht
werd ";
Overwegende dat eiser aldus een cassatieberoep instelt tegen een maatregel tot
uitvoering van een in kracht van gewijsde gegane arrest;
Overwegende dat naar luid van artikel 407 van het W etboek van strafvordering dergelijke beslissing niet het voorwerp van een voorziening kan uitmaken ;
Dat de voorziening dan ook niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op eisers memorie ingediend op
29 augustus 1972, hetzij buiten de termijn bepaald door artikel 420bis van het
W etboek van strafvordering, verwerpt.
de voorziening.
26 september 1972. -

2e kamer. -

Voorzitte1' en Ve1·slaggever, de H. Louveaux, voorzitter. Gelijkluiclende concl/usie, de H. Colard, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

26 september 1972.

SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. VERVOLGING WEGENS OVERTREDING
VAN DE ARTIKELEN 418 EN 419 OF
420 VAN HET 8TRAFWETBOEK EN VAN
ARTIKEL 34, 1°, OF 35 VAN DE WET'
OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER.
0VERTREDINGEN BESTAANDE UIT'
EEN ENKEL STRAFBAAR FElT, - TWEE
STRAFFEN UITGESPROKEN. - 0NWETTELIJKHEID.

De st1'aj1'echtet·, bij wie aanhangig is een.
vet·volging wegens ove1't1'eding van de
aTtikelen 418 en 419 van het Stmfwetboek en van m·tilcel 34, 1°, of 35 van de
wet op de politie ovet• het wegve1'kee1'
(coordinatie van 16 rnaart 1968), lean
zonde1' strijdigheid met en zonder schending van a1'tilcel 65 van het Stmjwetboelc
niet twee onde1'scheiden st1'atfen uitsp1'eken, wanneer hij vaststelt dat de
vet·schillende rnisdrijven bestaan uit een
(2) Cass., 12 oktober 1970 en 15 februari
1971 (A.1·r. cass., 1971, blz. 141 en 576).

_I
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en lwtzelfde strajbaar jeit (1). (Grandwet, art. 97; S.W., art. 65.)

aan eiser ten laste gelegde misdrijven had
opgeleverd verplicht was een enkele straf
uit te spreken, overeenkomstig artikel 65
van het Strafwetboek ;

(DECABOOTER.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 mei 1972 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Overwegende dat eiser zijn voorziening
beperkt tot de beslissing over de strafvordering;
Over het middel van ambtswege afgeleid uit de schending van de artikelen 97
van de Grondwet en 65 van het Strafwetboek:
Overwegende dat eiser vervolgd was
wegens onopzettelijk doden en om een
voertuig op de openbare weg te hebben
bestuurd in staat van dronkenschap alsook wegens alcoholintoxicatie en inbreuk
op artikel 27 van het wegverkeersreglement;
Overwegende dat de eerste rechter afzonderlijke straffen heeft uitgesproken
wat, enerzijds, het onopzettelijk doden (A) en de overdreven snelheid (D)
betreft en, anderzijds, wat de staat van
dronkenschap aan het stuur (B) en de
alcoholintoxicatie (G) aangaat;
Overwegende dat het hof van beroep
dienaangaande in zijn arrest laat opmerken dat de eerste rechter « te recht het
artikel 65 van het Strafwetboek toepaste
ten aanzien, enerzijds, van de feiten
sub A en D en, anderzijds, ten aanzien
van deze aangeduid onder litteris C en B,
dat het hof van beroep er echter aan toevoegt dat het duidelijk wenst te kennen
te geven dat het uitspreken van afzonderlijke straffen geenszins betekent dat er
enige twijfel zou voorhanden zijn omtrent
het oorzakelijk verband tussen de door
beklaagde begane aanrijding en de toestand waarin hij verkeerde " ;
Over_wegende dat het hof van beroep
aldus te kennen geeft dat het onopzettelijk doden en de overdreven snell1eid te
wijten zijn aan de dronken toestand en
alcoholintoxicatie van eiser; dat het hof
van beroep na aldus te hebben vastgesteld dat een zelfde feit de verscheidene
(1) l\fen raadpiege cass., 2 februari 1970
(A1'1'. cass., 1970, biz. 509) en 11 maart
1971 (ibid., 1971, biz. 669) met de noten onder
dit tw'eede arrest.

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet
over de strafvordering en de kosten
ervan ; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
26 september 1972. - 2• kamer. Voorzitter en Ve1·slaggever, de H. Louveaux, voorzitter. - Gelijklttidende conclttsie, de H. Colard, advocaat-generaal.

3e KA,llmR. -

ro

27 september 1972;

CASSATIEMIDDELEN. -DIENSTPLICHT. - MIDDEL AFGELEID UIT DE
ONMOGELIJKHEID WAARIN DE ElSER
ZICH BEVOND OM ZIJN VOORZIENING
MET VOLLE KEJ\TNIS VAN ZAKEN TE MOTIVEREN. - MIDDEL VREElVID AAN DE
BESTREDEN BESLISSING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL. - BEGINSEL DAT DE WETGEVER
NIET VERBIEDT DE UITOEFINING VAN
HET RECHT OP VERDEDIGING IN EEN
BEPAALDE MATERIE SPECIAAL TE REGELEN.

3° DIENSTPLICHT. - HERKEURINGSRAAD. - INOBSERVATIESTELLING BEVOLEN NA VERSCHIJNING VAN DE
DIENSTPLICHTIGE. BESLISSING NA
DE BESLUITEN VAN DE GENEESHEERDESKUNDIGE. NIEUWE VERSCHIJNING NODELOOS GEACHT. - DIENSTPLICHTIGE MOET NIET MEER WORDEN
OPGEROEPEN.

4o INTERNATIONALE VERDRAGEN.
· - 0VEREENKOMST TOT BESCHERMING
VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN
DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6 . - BEPALINGEN NIET VAN TOEPASSING OP DE RECHTSPLEGING INZAKE
DIENSTPLICHT.

-

106-

I 0 N iet ontvankelijk tot staving van een

voo1·ziening tegen een beslissing van
een militiege1·echt is het middel afgeleid uit de onmogelijlcheid waaTin de
eiseT zich bevond om zijn voo1·ziening
met valle kennis van zaken te motiveren,
gezien deze gTief vTeemd is aan de
best1·eden beslissing (1). (Gecoi:irdineerde dienstplichtwetten van 20 april
196.2, art. 50.)

2° Het algemeen beginsel van het Techt op
ve1·dediging ve1·biedt de wetgeveT niet de
uitoejening van dit 1·echt in een bepaalde
mateTie, zoals de dienstplicht, speciaal
te Tegelen (2).
3° W anneeT de he1·keuJ·ings1·aad, na ve1'schijning van de dienstplichtige, diens
inobse1·vatiestelling heejt bevolen, .kan
hij op de besl1titen van de geneesheeJ·deshtndige uitspTaak doen zonde1· de
dienstplichtige te laten op?'Oepen, indien hij een nieuwe ve1·schijning nodelaos acht (3). (Gecoi:irdineerde dienstplichtwetten van 20 april 1962, art. 45,
§ 3.)
4° De bepalingen van artikel 6 van het
Ve1·drag tot besche1·ming van de 1·echten
van de mens en de Jundamentele v1·ij •
heden zijn niet van toepassing op de
J'echtspleging inzalce dienstplicht (4).
(HONDERMAROQ.)
ARREST

(veTtaling).

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 27 april 1972 gewezen door
de Herkeuringsraad van de provincie
Henegouwen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 51 van de dienstplichtwetten, gecoi:irdineerd op 30 april
1962,
dooTdat het voor eiser door overmacht
onmogelijk is gemaakt zijn voorziening
met volle kennis van zaken te motiveren,
(1) Men raadplege inzake de middelen die
enkel betrekking hebben op de betekening
van de bestreden beslissing : cass., 17 oktober
1955 (Bttll. en PAsrc., 1956, I, 129), 17 november 1911 (Arr. cass., 1972, blz. 272), of de uitvoering ervan: cass., 6 maart 1967 (ibid., 1967,
blz. 652).
De onmogelijkheid om de voorziening met
kennis van zaken te motiveren kan een verlenging van de wettelijke voorzieningstermijn tot gevolg bebben, wanneer deze onmogelijkheid overmacht oplevert (men raadplege cass., 11 maart 1957, twee arresten,

daar het provinciebestuur van Henegouwen het dossier naar het Ministerie van
Landsverdediging heeft gestuurd, alvorens eiser kennisgeving van de bestreden
beslissing heeft gekregen ;
Overwegende enerzijds dat de grief
vreemd is aan de wettelijkheid van de
bestreden beslissing ;
Overwegende anderzijds dat niet blijkt
dat eiser in de door hem aangevoerde
onmogelijkheid zou hebben verkeerd, vermits het dossier op 16 mei 1972 naar het
provinciebestuur werd teruggestuurd en
de voorziening op 20 mei werd ingesteld,
al kon dit geschieden tot op 25 mei ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 14 en 44, lid I,
van de dienstplichtwetten, gecoi:irdineerd
op 30 april 1962, en van de rechten der
verdediging,

dooTdat de deskundige die door de herkeuringsraad aangewezen werd, geen
kennis heeft gekregen van het geneeskcmdig dossier dat op eisers verzoek qoor
het Instituut Pasteur te Rijsel werd samengesteld, en de herkeuringsraad uitspraak heeft gedaan zonder kennis te
hebben gehad van die stukken,
tm·wijl deze stukken door eiser regelmatig werden overgelegd :
Overwegende dat, blijkens de beslissingen van de herkeuringsraad en de
regelmatig aan het Hof overgelegde
stukken, de herkem·ingsraad en de ten gevolge van de inobservatiestelling aangewezen deskundige inzage hebben kunnen
nemen van de geneeskundige stukken
die de dienstplichtige bij zijn aanvraag
heeft overgelegd ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 14 en 44
van de dienstplichtwetten, gecoi:irdineerd
Bttll. en PAsrc., 1957, I, 824 en 826; 30 oktober 1961, ibid., 1962, I, 242; 17 oktober 1966,
A1·1·. cass., 1967, blz. 227; 16 en 23 oktober
1967, ibid., 1968, blz. 245 en 284.)
(2) en (3) Cass., 18 augustus 1970 (Arr. cass.,
1970, blz. 1046); 17 november 1971 (ibid.,
1972, blz. 272).

(4) Men raaclplege in belastingzaken, cass.,
29 oktober 1971, en in tuchtzaken, cass.,
10 maart 1972 (Arr. cass., 1972, blz. 227 en
653) alsmede de noot 6 onder het eerste arrest
en de noot onder het tweecle; verg. cass.,
8 maart 1972 (A1·r. cass., 1972, blz. 644).
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verdediging,
doordat de herkeuringsraad eiser na
het onderzoek door de geneesheer-deskundige niet heeft gehoord,
te1·wijlluidens artikel 44 van genoemde
wetten de dienstplichtige in geval van
aanvraag tot vrijstelling op lichamelijke
grond door de Raad moet worden gehoord :
Overwegende dat het algemeen beginsel
van het recht op verdediging voor elk
eigenlijk gerecht de wetgever niet verbiedt de uitoefening van dit recht in een
bepaalde materie, zoals de dienstplicht,
speciaal te regelen ;
Overwegende dat, krachtens artikel45,
§ 3, van de op 30 april 1962 .gecoordineerde dienstplichtwetten, de herkeut'ingsraad, wanneer hij, na verschijning
van de dienstplichtige, diens inobservatiestelling heeft bevolen, kan uitspraak
·doen op de besluiten van de geneesheerdeskundige zonder de dienstplichtige
te laten oproepen, indien hij een nieuwe
verschijning nodeloos acht;
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat eiser, alvorens hij in
observatie werd geplaatst, reeds voor de
herkeuringsraad was verschenen en er
was gehoord en dat een nieuwe verschijning derhalve nodeloos wordt geacht;
Dat daaruit volgt dat geen enkele
miskenning van de door de wet geregelde
rechten der verdediging wordt bewezen ;
Dat het middel niet lmu worden aangenomen;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de rechten der verdediging en van artikel 6 van het Verdrag
tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden,
ondertekend op 4 november 1950 te
Rome en goedgekeurd bij de wet van
13 mei 1955,
doordat het verslag van het onderzoek
van de geneesheer-deskundige aan eiser
nooit werd medegedeeld :
Overwe'gende dat de bepalingen van de
op 30 april 1962 gecoordineerde dienstplichtwetten niet de verplichting opleggen het verslag van het geneeskundig
onderzoek mee te delen aan de dienstplichtige die reeds was gehoord voordat
hij in observatie werd gesteld en wiens
verschijning voor de herkeuringsraad,
na het deskundigenonderzoek, nodeloos
wordt geacht ;
Overwegende dat artikel 6 van het
.Verdrag tot bescherming van de rech-

ten van de mens en de fundamentele vrijheden niet van toepassing is op
de rechtspleging in dienstplichtzaken,
vermits volgens de bewoordingen zelf
van dat artikel de toepassing ervan
beperkt blijft tot de zaken waarin de
rechtbank burgerlijke rechten en verplichtingen moet vaststellen of de gegrondheid van elke strafvervolging bepalen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
27 september 1972. - 3e kamer. Voorzitter en Verslaggevet, de H. Polet,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Paul
Mahaux, eerste advocaat-generaal. Pleiter, de H. Roland (van de balie te
Bergen).

2e K.A,MER (VOLTALL. TERECHTZ.).

27 september 1972.
1a

VOORLOPIGE HECHTENIS.
WET V.A,N 20 APRIL 1874, ARTIKEL 5. HANDHAVING VAN DE HECHTENIS IN
HET OPENBAAR BEL.A,NG VEREIST. VEREISTE SOEVEREIN IN FEITE BE·
OORDEELD DOOR DE ONDERZOEKSGERECHTEN.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS.
.ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT BESLIST
DAT DE VOORLOPIGE HECHTENIS IN HET
ALGEJ\'I:EEN BELANG MOET GEH.A,NDHAAFD WORDEN.- CONCLUSIE VAN DE
VERDACHTE. REDENGEVING VAN
RET ARREST.
3° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- VOORLOPIGE HECHTENIS.SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE
VERDEDIGING. - MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT HET OPENBAAR MINISTERIE
TER TERECHTZITTING VAN DE KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING STUKKEN HEEFT OVERGELEGD, DIE BIJ RET
DOSSIER ZIJN GEVOEGD, HOEWEL ZIJ
NIET GEDURENDE TEN MINSTE TWEE
DAGEN VOOR DE ZITTING TER BESCHIKKING VAN DE BEKLAAGDE ZIJN
GEWEEST. MIDDEL NIET VOORGELEGD AA,N DE FEITENRECHTER .
MIDDEL NIET ONTV.A,NKELIJK.
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VOORLOPIGE
HECHTENIS.
WET VA.N 20 A.PRIL 1874, A.RTIKEL 5.VERSCHIJNING VAN DE VERDACHTE IN
RA.A,DKA.MER VOOR DE HA,NDHA VING
VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS. BERICHTGEVING DOOR DE GRIFFIER
AA,N
DE
RA.A,DKAMER
VEREIST.
BERICHTGEVING AA,N DE RAADSMA.L"f DIE
DE ONDERZOEKSRECHTER BEKEND IS.

5o

6~

VOORLOPIGE HECHTENIS.
BESCHIKKING VAN DE KAlVIER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING
DIE
RET
BEVEL TOT A,ANHOUDING BEVESTIGT.BESLISSING WAA.RTEGEN GEEN RECHTSMIDDEL WERD AANGEWEND. GEI,DIGHEID VAN HET BEVEL TOT AANROUDING
KAN NIET MEER WORDEN BETWIST.
VOORLOPIGE
HECHTENIS.
HANDHAVING V A.N DE HECHTENIS VOOR
LANGER DA.N EEN MA,A,ND. MEDEDELING VAN HET DOSSIER AAN DE RAADSMAN VAN DE VERDACHTE.- BERICHTGEVING DOOR DE GRIFFIER VEREIST.0GENBLIK WAAROP HIJ DIT l\'WET DOEN.

7°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.CONCLUSIE VOOR DE RECHTER IN HOGER
BEROEP.- BESLISSING VAN DE EERSTE
RECHTER DIE EEN PASSEND ANTWOORD
BEVAT OP DEZE CONCLUSIE. RECHTER IN HOGER BEROEP DIE VERWIJST
NAAR DE REDENEN VAN DE EERSTE
RECHTER. REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

8°

VOORLOPIGE
HECHTENIS.
ARREST VAN DE KAJ\'IER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DA.T EEN BESCHIKKING VAN DE RA,ADKAJ\'IER TOT
HANDHAVING
VAN
DE
VOORLOPIGE
HECHTENIS BEVESTIGT. VOORZIENING TEGEN DIT ARREST.- HoF VAN
CASSATIE DAT VOOR HET EINDE VAN DE
MAAND OP DE VOORZIENING GEEN UITSPRAA.K HE;ElFT GEDAAN. BESCHIKKING VAN DE RAADKAl\iER TOT HAND-

HAVING VAN DE HECHTENIS VOOR EEN
NIEUWE TERMIJN VAN EEN MA.AND.
WETTELIJKHEID.

1° De onderzoeksgerechten beoordelen soeve?"ein in feite of de handhavi'IJ,g van de
voo1·lopige hechtenis al dan niet in het
openbaar belang is vereist (1). (Wet
van 20 april 1874, art. 5.)

2° Wannee1· cle ve1·dachte in zijn

concl~tsie

voor de kame1· van inbeschuldigingstelling, die te beslissen heeft over de handhaving van de voo1·lopige hechtenis met
toepassing van de artikelen 5 en 19
van de wet van 20 april 1874, geen
exceptie van onbevoegdheid of enige
andeTe exceptie opwe1·pt en niet betoogt
clat het hern veTweten feit, al stand het
vast, geen stmfbcta1" misd1·ijf is, beantwooTdt de kame1· van inbesch1tldigingstelling op passende en voldoende wijze
de conclusie van de venlachte, die het
bestactn van 1·edenen van openbaa1·
belang betwist, door de vaststelling dat
de1·gelijlce 1·edenen aanwezig zijn (2).
3° N iet ontvcmkelijk is het middel dat niet
aan de .feitenrechte1· is vo01·gelegd en
hierttit is aJgeleicl dat de 1·echten van
de ve1"!lecliging zijn geschonden omdat
het openbaar ministerie ter terechtzitting
van de kame1· van inbeschuldigingstelling
stuklcen hee.ft oveTgelegd, die bij het dossie1· zijn gevoegd, hoewel zij niet gedurende ten minste twee dagen v66r de
zittinq te1· beschikking van de beklaagde
en zijn raaclsman zijn geweest (3).
4° Het vooTschTi.ft van aTtikel 5, lid 3, van
de wet vcm 20 april 1874· is in acht genamen wannee1· de qriffier bij aangetekende
b1·iej aan de Taadsman van de ve1·dachte,
die de onde1·zoeksTechter belcend is, be1·icht geeft van de versch~jning in raadkarne1· en oolc hie1·van dat het dossier
geduTende ten mi11Bte twee dagen v66r
de ve1·schijning op de (]Ti(fie ter beschilcking van de verdecliging is nee1·gelegd.
(Wet van 20 april 1874, art. 5.)

(1) Cass., 11 mei 1914 (Bull. en PAsrc., 1914,

I, 220); 9 maart 1920 (ibid., 1920, I, 81);
14 mei 1923 (ibid., 1923, I, 308); 30 juni 1930
(Rev. dr. penal, 1930, biz. 901) ; 7 januari
1935 (ibid., 1935, I, 100); 27 mei 1935 (Bull.
en PAsrc., 1935, I, 259); 29 november 1937
(ibicl., 1937, I, 358); 3 november 1941 (ibicl.
1941, I, 413); 1 april1946 (ibid., 1946, I, 124);
30 juni 1947 (ibid., 1947, I, 310); 8 mei 1950
(ibid., 1950, I, 628); 20 juli 1951 (ibid., 1951
I, 799); 5 januari 1953 (ibid., 1953, I, 305);
30 mei 1960 (ibid., 1960, I, 1109); 23 oktober
1967 (Ar1·. cass., 1968, biz. 293); 4 december

1967 (ibid., 1968, biz. 4-88); 20 maart 1972
(ibid., 1972, blz. 687); R.. HAYOIT DE TER~II
COURT, « Propos sur la detention preventive "•
Re?J. clr. penal, 1924, biz. 390.
(2) Cass., 29 november 1937 (Bull. en PAsrn.,
1937, I, 358); 4 december 1967 en 1 ap1•il 1968
(Ar1·. cass., 1968, biz. 488 en 1008) ; 20 maart
1972 (ibid., 1972, blz. 687); vergl. cass.,
14 maart 1972 (ibid., 1972, blz. 661 en noot 1).
(3) Men raadplege cass., 1 december 1970
(Arr. cass., 1971, blz. 320); 30 november
1971 (ibid., 1972, biz. 318).

-- 109 5° De geldigheid van lwt door de raadkamer
bevestigd bevel tot aanhouding waartegen
geen Techtsmiddel is aangewend, lean
niet mem· wo1·den betwist op de latere
debatten oveT de handhaving van de
vooTlopige hechtenis (I). (Wet van
20 april 1874, art. 4 en 5.)

6° De Techtspleging inzake handhaving
van de voorlopige hechtenis vooT langer
dan een maand, is slechts regelmatig indien, v661· de veTschijning in 1·aadkamer
of in kameT van inbeschuldigingstelling
het dossie1· geduTende , ten minste twee
dagen op de gTiffie teT beschikking van
de Taadsman van de ve1·dachte is geweest
en de g1·iffie1· hiervan aan de 1·aadsman
beTicht heeft gegeven bij aangetekende
bTief, die is verzonden ten laatste daags
vooT de teTmijn van twee werlcdagen die
aan de verschijning van de gevangene
vooT het ge1·echt zijn voomfgegaan (2).
(Wet van 20 april 1874, art. 5 en 20.)
7o De 1·echteT in hoge1· be1·oep die venvijst
naaT de Tedenen van de ee1·ste Techter,
beantwo01·dt de vooT hem genomen conclusie, wanneeT deze 1·edenen een passend
antwooTd bevatten op de in hager beroep
vooTgelegde eisen of veTweermiddelen (3).
(Grondwet, art. 97.)
go W anneer tegen een aTTest van de kame1·
van inbeschuldigingstelling, dat een
beschiklcing van de madlcameT tot handhaving van de voorlopige hechtenis bevestigt, een vooTziening in cassatie wo1·dt
ingesteld, belet de omstandigheid dat het
H of van cassatie binnen een maand na
de beschilclcing op deze voo1·ziening geen
uitspmalc heeft gedaan, niet dat de 1'aadlcamer beslist dat de hechtenis voor een
nieuwe termijn van een maand w01·dt
gehandhaafd (4). (Wet van 20 april
1874, art. 5 en 20.)
(MEEUSEN.)
ARREST.

RET HOF ; Gelet op de bevelschriften van 31 augustus en 8 september 1972 van de eerste voorzitter van het
Hof van cassatie respectievelijk gegeven
in de zaken nrs. 1596 en 1602 waarbij
(1) Cass., 9 maart 1920 (Bull. en PAsiC.,
1920, I, 81); 26 september 1955 (ibid., 1956,
I, 36); 1 april1968 (A1·1·. cass., 1968, biz. 1008);
5 oktober 1971 (ibid., 1972, biz. 137).
(2) Cass., 20 juni 1966 (Bull. en PAsrc., 1966,
I, 1340); men raadpiege cass., 20 maart
1972 (ibid., 1972, biz. 687 en noot 3 op
biz. 689).

voornoemde zaken op de rol van de
tweede kamer van het Hof gebra.cht
wordt om er in vo1tallige terechtzitting
behandeld te worden ;
Overwegende dat de voorzieningen
tegen de arresten van het Hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigi.TLgstelling, respectievelijk gewezen op 2 en
30 augustus 1972 samenhangend zijn en
dat zij samen dienen behandeld te worden;
Wat de voorziening betreft tegen het
arrest van 2 augustus 1972 (zaak 1596) :
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
clo01·dat de beschikking van de raadkam.er en het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling enkel als motief
de toepassing van de wet aanhalen,
terwijl die gerechten gehouden waren
te antwoorden op de conclusie van eiser
die in co1w1·eto de gronden tot handhaving van de voorlopige hechtenis betwistte :
Overwegende dat wanne'er zij bij toepassing van artikel 5 van de wet van
20 april 1874, na het verstrijken van een
maand, over de handhaving van de voorhechtenis te beslissen hebben, noch de
raadkamer noch de kamer van inbeschuldigingstelling de zwaarwichtige en uitzonderlijke omstandigheden die de aflevering van het aanhoudingsmandaat
hebben gewettigd, nader moeten bepalen;
dat het volstaat dat zij vaststellen dat
het openbaar belang de handhaving van
de voorhechtenis eist ;
Overwegende dat de wetgever aan de
onderzoeksgerechten overgelaten heeft de
noodwendigheden van het openbav,r belang, naar hun geweten en met voorzichtigheid te beoordelen ;
Overwegende dat op de conclusie van
eiser, die de noodwendigheid van de handhaving van zijn voorhechtenis in feite
betwistte, de kamer van inbeschuldigingstelling heeft geantwoord door in feite te
beslissen dat het openbaar belang die
handhaving eiste " zoals de beschikking
van de raadkamer zeer duidelijk had
gesteld ";
(3) Cass., 26 september 1968 (Arr.
1969, biz. 107 ; vergl. in burg. zaken,
22 december 1971 (ibid., 1972, biz. 414)
militiezaken, cass., 8 maart 1972 (ibid.,
biz. 644).
(4) .Men raadplege cass., 8 januari
(Bull. en PASIC., 1951, I, 287).

cass.,
cass.,
en in
1972,
1951

-
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Dat derhalve het arrest, dat vaststelt
dat de noodwendigheden van het openbaar belang de handhaving van de voorhechtenis eisen, regelmatig gemotiveerd
is;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 5, lid 3, van de wet
van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis,
doordat ter zitting van de kamer van
inbeschuldigingstelling, van 2 augustus
1972, stukken in zake nitlevering door
het openbaar ministerie werden overgelegd en door het hof van beroep bij het
dossier gevoegd,
terwijl deze stukken, hoewel zij aan
de verdediging vertoond werden, niet
gednrende ten minste'twee dagen ter beschikking en ter inzage zijn geweest van
de verdediging, die geen afstand heeft
gedaan van dit recht en deze niet naar
behoren heeft kunnen onderzoeken noch
weerleggen,
en terwijl de verdediging het ontbreken
van het uitleveringsdossier (enig bewijs
van de regehnatigheid van de nitleveringsprocedure en van het wederkerigheidsbeginsel van artikel 1 van de wet
van 15 maart 1874 en het enig artikel
van de wet van 22 februari 1956) inriep,
en terwijl de rechten van de verdediging aldns geschonden W\)rden :
Overwegende dat nit geen stnk, waarop
het Hof acht mag slaan, blijkt dat eiser
het in het middel aangehaalde verweer
voor het Hof van beroep opgeworpen
heeft;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van artikel 4, lid 2, van de
wet van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis,
doordat slechts een raadsman van eiser
verwittigd werd van de oproeping van de
zaak op de zitting van de raadkamer van
de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde,
te1·wijl eiser meer dan een raadsman
had en het niet volstaat slechts een raadsman te verwittigen wanneer zich een
tweede aangemeld had en de verwittigingsplicht bestaat, zelfs indien de termijn van twee dagen niet meer kon geeerbiedigd worden; zodat de zaak niet
mocht afgehandeld worden zonder de
aanwezigheid van de verwittigde en van
de niet verwittigde raadsman ; en terwijl
zodoende de rechten van de verdediging
geschonden werden :

Overwegende dat nit de stukken waarop het Hof acht mag slaan blijkt dat aan
de enige aan de onderzoeksrechter bekendgemaakte raadsman van verdachte,
Mr. De Doncker, advocaat te Antwerpen,
tijdig en bij aangetekende brief kennis
werd gegeven van de verschijning in de
raadkamer van de rechtbank van eerste
aanleg te Dendermonde op 24 juli 1972,
alsmede van de neerlegging van h,et dossier op de griffie, ter beschikking van de
verdediging twee dagen v66r de verschijning,
Dat aldus aan het voorschrift van het
ten deze aileen toepa~selijk lid 3 van
artikel 5 van de wet van 20 april 1874
werd voldaan ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgelei<L nit de
schending van artikel 2 van de wet van
20 april 1874 op de voorhechtenis,
do01·dat het arrest beslist dat de geldigheid van het aanhondingsbevel niet moet
nagegaan worden bij het beoordelen van
de beschikking tot handhaving van de
voorhechtenis,
terwijl deze beschikking uitdrukkelijk
inhondt dat de gronden waarop het bevel
tot aanhouding berust nog voorhanden
zijn en het zich aldus deze gronden eigen
maakt, en terwijl het motief dat verdachte zijn verblijf in Belgie niet heeft,
maar voortvluchtig is en zich versteekt,
niet met de werkelijkheid overeenstemt,
nn verdachte steeds ingeschreven is op
zijn onderlijk Belgisch adres te Merksem
en, sedert hij in het buitenland werd aangehonder, hij zich in voorhechtenis bevindt,
en terwijl artikel 2 van de wet op de
voorhechtenis nitdrukkelijk voorschrijft
dat de ernstige en iuitzonderlijke omstandigheden, die de openbare veiligheid
raken en waarop de aanhonding gegrond
is, moeten omschreven worden, zodat
de gemeenplaatsformnle dat het openbaar belang de handhaving der hechtenis
eist geenszins aan dat voorschrift voldoet :
Overwegende dat de beschikking van
de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde van I 0 april
1972 het voorwerp niet nitmaakte van
enig rechtsmiddel ; dat de geldigheid ervan bij de handhaving van de voorlopige hechtenis bij toepassing van artikel 5 van dezelfde wet waarbij het aanhondingsbevel bij toepassing van artikel 4
van voormelde wet bevestigd werd, niet
meer kan betwist worden ;
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Dat het middel niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantiele of
of straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
W at de :voorziening betreft tegen het
arrest van 30 augustus 1972 (zaak
nr. 1602) :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het arrest op de conclusie van
eiser enkel antwoordt door te verwijzen
naar de motieven van de beschikking
van de eerste rechter,
terwijl een dergelijke ver"j¥ijzing geenszins een passend antwoord uitmaakt, nu
eiser liet gelden dat de raadkamer de uitspraak nopens de laatste handhaving van
de voorlopige hechtenis wegens aanhangigheid kon op~chorten, en dat het ontbreken van het gerechtelijk uitleveringsdossier al dan niet een essentiele onvolledigheid van het strafdossier uitmaakte :
Overwegende dat het arrest, door verwijzing naar de motieven van de eerste
rechter, beslist dat de voorziening de
uitvoering van de beschikking van de
raadkamer van 24 juli 1972 en van de
kamer van inbeschuldigingstelling van
2 augustus 1972 niet schorst; dat het op
dezelfde wijze beslist dat de overige
argumenten van verdachte, onder meer
het ontbreken van het gerechtelijk uitleveringsdossier, in de huidige stand van
de rechtspleging niet ter zake dienend
zijn;
Dat het arrest aldus de conclusies van
eiser passend beantwoordt en aan de
vormvereiste van artikel 97 van de
Grondwet voldoet ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 5 van de wet
van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis,
doordat het arrest beslist dat, nu de
raadslieden van verdachte bij aangetekend schrijven van 16 augustus 1972
verwittigd werden van de behandeling
van de zaak op 21 augustus 1972, zij
twee werkdagen tijd kregen om het dossier in te zien,
terwijl niet-de datum van afgifte van de
oproepingsbrief aan de post, maar de
datum van de bestelling aan de geaclresseerde client in aanmerking te worden
genomen,

en terwijl derhalve het dossier geen
twee dagen v66r de zitting ter beschikking van de raadkamer is geweest :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof acht mag slaan blijkt dat het
dossier ter beschikking van de raadsman
van eiser werd gesteld vanaf 16 augustus
1972 met het oog op de zitting van
21 augustus 1972; dat zulks hem ter
kennis werd gebracht bij aangetekende
brief van 16 augustus 1972;
Overwegende dat luidens artike1 1 van
de wet van 23 augustus 1919 het dossier
gedurende twee dagen ter beschikking
van de raadsman moet gesteld worden ;
dat hieruit volgt dat de aangetekende
brief die de raadsman hiervan kennis
geeft, ten laatste daags· v66r de termijn
van twee dagen die de verschijning voor
het gerecht voorafgaan moet verzonden
worden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 526 van het Wetboek van strafvordering,
doordat het arrest de handhaving van
de voorlopige hechtenis van eiser beslist,
terwijl, aldus het algemeen geldend
rechtsbeginsel van de aanhangigheid geschonden wordt daar het gevaar bestaat
dat rechtsmachten van verschillende
graad (Hof van cassatie, kamer van inbeschuldigingstelling en raadkamer) tegenstrijdige gerechtelijke beslissingen zouden
treffen, vooraleer het Hof van cassatie in
dezelfde zaak en ten overstaan van dezelfde verdedigingsmiddelen definitief
uitspraak zou doen :
Overwegende dat spijts het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer van 24 juli 1972 en spijts de voorziening in cassatie tegen het arrest van
het hof van beroep van 2 augustus 1972,
de voorhechtenis behouden blijft ingevolge de titel die voorheen afgeleverd
werd ; dat het derhalve in de bevoegdheid
van de raadkamer ligt, tijdens de behandeling van de rechtsmiddelen, opnieuw
van maand tot maand uitspraak te doen
over de voorhechtenis, zoals bepaald
wordt in artikel 5 van de wet van 20 april
1874;
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, voegt samen de zaken
1 nurmner 1596 en nummer 1602; verwerpt

-112beide voorzieningen ; veroordeelt eiser in
de kosten.

arrest, op 6 april 1971 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

27 september 1972. - 2e kamer (valtall. terechtz.).- Vom·zitter, de H. Louveaux, voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiter, de H. U. Schepens (van de balie
te Gent).

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 2073 van het Burgerlijk Wetboek, 13, 20, inzonderheid 3o
en 5°, 23, i:nzonderheid lid 1, vervat in
artikel 1 van de wet van 16 december
1851 houdende herziening van de wet
over de hypotheken, welk artikel 20, 5o,
gewijzigd is bij artikel l van de wet van
29 juli 1957, 546 van het Wetboek van
koophandel (wet van 18 april 1851 inzake faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling), gewijzigd bij het enige
artikel van de wet van 27 juli 1934 en
artikel 2 van de wet van 29 juli 1957, 1
van de wet van 5 mei 1872 houdende
herziening van de bepalingen van het
Wetboek van koophandel betreffende
het pand en de commissie, 4, 8, 9 van de
wet van 25 oktober 1919 betreffende het
in pand geven van een handelszaak,
die gewijzigd zijn bij artikel 2 van het
koninklijk besluit nr. 282 van 30 maart
1936, en 97 van de Grondwet,

'1 e

KAMER. -

28 september 1972.

(TWEE ARRESTEN}.

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN.
VOORRECHT VAN DE VERKOPER VAN
BEDRIJFSUITRUSTINGSMATERIEEL.
VOORRECHT DAT TEGEN DE ANDERE
SCHULDEISERS KAN WORDEN OPGEWORPEN. VooRwAARDEN.

Hl!t voor1·echt van de verkoper van machines, toestellen, gereedschappen en ande1·
doo1·dat verweerster de handelszaak
bedrijfsuitrustingsmaterieel, gebruikt in
nijverheids-, handels of ambachtsonder- van de vennootschap Manura in pand
nemingen, lean tegen andere schuldeisers had krachtens een akte van 21 oktober
worden opgewo1pen en, onder meer, ' 1964, die de 30e van dezelfde maand
tegen de schuldeiser die een pand heeft werd ingeschreven en eiseres aan die
op de handelszaak van de schuldenaar, vennootschap, in termijnen voor de bewannee1· deze schuldeisers weten dat de taling van de prijs, een machine had verprijs van het verlcochte voorwerp niet is kocht waarvan de factuur, opgemaakt
betaald, daar het bewijs hiervan lean op 12 augustus 1966, dit is de dag van de
voo1·tvloeien uit de neerlegging op de verzending, de 19e van dezelfde maand
gritfie van de 1'echtbank van koophandel in afschrift ter griffie van de rechtbank
van het afschrift van de factuur, OVB1'- van koophandel werd neergelegd, en het
eenkomstig de bepalingen van artilcel 20, arrest beschikt dat het voorrecht van
5°, van de hypotheekwet, zonder dat verweerster voorrang heeft boven dat van
een onderscheid moet worden gemaalct eiseres, en dat verweerster bij voorrang
naargelang de jactuu1· v66r of na de hoven eiseres moet worden betaald
inschrijving van het pand is nee1·ge- uit de prijs van de openbare verkoop
legd (1). (Wet van 16 december 1851 van de machine, die op 24 juni 1967 door
houdende herziening van de wet over verweerder als curator van het failliesede hypotheken, art. 20, 5°, en 23.) ment van de vennootschap Mam1ra werd
gehouden, op grand « dat wanneer de
verkoop van bedrijfsuitrustingsmateriEerste zaalc.
eel werd gesloten na de inschrijving van
het pand, de pandhoudende schuldeiser
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « HILAIRE
voorrang heeft, tenzij de verkoper hem
VANDER HAEGHE "' T. NAAMLOZE VENvan zijn voorrecht op de hoogte heeft
NOOTSCHAP « WERKEN EN DISOONTOgebracht alvorens het geed in de zaak
BANK "• EN MR. VERTESSEN, q.q.)
te brengen ... ; dat de wet van 29 juli
1957 ... aan de verkoper van niet betaalde
ARREST (vertaling).
roerende goederen geen voorrecht heeft
toegekencl, doch hem enkel het mid del
HET HOF ; - Gelet op het bestreden heeft gegeven ter vermijding van twee
oorzaken die het voorrecht in gevaar
(1) Men raadplege de conclusie van het
kunnen brengen dat deze verkoper
openbaar ministerie verschenen in Bull. en
krachtens artikel 20, 5°, van de hypoPAsrc., 1973, blz. 103.
theekwet bezit, namelijk twee oorzaken
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verkoop, doch die in de toekomst de verkoper kunnen ru'ineren : het onroerend
worden door hestemming en het faillissement; dat de wet van 29 juli I957 zich
niet heeft heziggehouden met een ander
risico, namelijk het vooraf hestaan van
een hevoorrechte pandhoudende schuld·eiser ; dat deze wet daarover niet diende
te handelen, daar de wet van 25 oktoher
I9I9 dat reeds had gedaan en ervoor
had gezorgd dat dit gevaar kon worden ontdekt door een hypothecaire inschrijving te eisen, dat men, derhalve,
deze hedreiging reeds kan kennen vooraleer er over de verkochte zaak heschikt
wordt, terwijl de andere twee hedreigingen pas later tot uitdrukking komen ;
... dat ze het voorrecht van de verkoper
van roerende goederen dat v66r de for=aliteit hestaat niet heeft ingevoerd en
dat de wet van I957 geen andere draagwijdte heeft dan de regeling van de verdediging van dit voorrecht tegen de
heide verhorgen gevaren als hierhoven
vermeld ; dat de wet dus een vooraf
hestaand recht heeft doen voortduren
zonder een nieuw recht te doen ontstaan ;
dat ze evenmin tot gevolg of tot· doel
heeft aari dit vooraf hestaand recht een
rangverhoging toe te kennen ; dat het
voorrecht van artikel20, 5°, hlijft wat het
was en de rang wordt bepaald door de
plaats die artikel 23, lid I, eraan toewijst,
dat wil zeggen na de pandhoudende
schuldeiser, hehalve indien deze wist voordat of op het ogenhlik dat de machine
in de in pand gegeven zaak is gekomen dat dit goed niet was hetaald ; ... dat het
hewijs van deze omstandigheid een vrij
hewijs is dat niet aan enige wettelijke
regeling inzake openhaarheid is onderworpen, doch dat het een volledig en
onhetwisthaar hewijs moet zijn; dat de
wetgever van 29 juli I957 een uitstekende
gelegenheid had om dienaangaande een
wettelijk vermoeden te vestigen, doch
dat hij zulks niet heeft gedaan, zodat het
hof, dat vaststelt dat het hewijs van de
exceptie van artikel 23, lid I, niet is geleverd, ze enkel kan verwerpen en zich
moet heroepen op het algemeen heginsel
dat voorrang geeft aan de pandhouder
boven de verkoper, dat wil zeggen hier
en in feite aan degene van heiden die als
eerste een heroep heeft gedaan op de te
zijner heschikking gestelde wijze van
openbaai'heid ; ... dat de argumenten van
de eerste rechter en van de eerste gedaagde in hoger heroep (thans eiseres)
gewis hijzonder pertinent zijn, doch enkel
vanaf het ogenhlik dat men ertoe ge-

hracht wordt aan te nemen- quod nondat de wet van 29 juli I957 een nieuw
voorrecht heeft doen ontstaan of nog dat
deze wet een regeling van openhaarheid
heeft ingevoerd die voorrang heeft hoven
de regeling van de wet van 25 oktoher
I9I9; dat, wanneer men deze heslissing
en die gevolgtrekkingen in die zin zou
volgen, aan de wet hewoordingen worden
toegevoegd die er niet in voorkomen ;
. . . dat deze rechtsdwaling er trouwens
noodzakelijk toe leidt, zoals de eerste
rechter dat waarschijnlijk heeft gedaan,
zonder uitdrukkelijke tekst een openhaarheid met terugwerkende kracht te
aanvaarden; dat indien de wetgever deze
verwonderlijke toestand die zo ver verwijderd staat van de door hem nagestreefde zekerheid had gewild, het geen
twijfel lijdt dat hij zulks uitdrukkelijk
had verklaard; ... dat het hof, dat te
maken heeft met twee voorrechten die
wettelijk ontstaan en regelmatig hehouden zijn, met toepassing van artikel 23,
lid I, van de hypotheekwet, moet vaststellen dat de pandhoudende schuldeiser, die niet tijdig wist dat er in de
handelszaak van zijn schuldenaar een
niet hetaalde machine kwam, de voorrang moet hehhen hoven de verkoper;
... dat, zo het normaal kan zijn een pandhoudende schuldeiser te verplichten, v66r
de opening van het krediet, op de hevoegde griffie inlichtingen in te winnen
omtrent de werkelijke omvang van zijn
pand, toegegeven moet worden dat de
wetgever hem niet heeft gedwongen
dagelijks te informeren naar de nieuwe
risico's die zijn voorrecht kan lopen ;
dat a contra1·io de verkoper zo voorzichtig moet zijn op de hewaring der
hypotheken inlichtingen in te winnen
alvorens in een, wellicht hezwaard, vermogen een roerend goed over te dragen
dat hem eerst maanden later zal worden
hetaald n,
terwijl, indien het machines, toestellen,
gereedschappen en ander hedrijfsuitrustingsmaterieel hetreft, gehruikt in
nijverheids-, handels- of amhachtsondernemingen, het voorrecht van de verkoper
hlijft hestaan gedurende vijf jaren te
rekenen van de levering, niettegenstaande het onroerend worden door
hestennning, de incorporatie van de goederen of het faillissement van de koper,
en het gevolg hlijft hehouden voor zover,
hinnen vijftien dagen na deze levering,
een eensluidend afschrift van de factuur
of van elke ander akte waaruit de verkoop
hlijkt, op de griffie van de rechthank
van koophandel wordt neergelegd (arti-
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kelen 20, 5°, vervat in artikel 1 van de
wet van 16 december 1851, gewijzigd
bij artikel1 van de wet van 29 juli 1957,
en 546 van het W etboek van koophandel
- wet van 18 april 1851, gewijzigd bij
het enige artikel van de wet van 27 juli
1934 en artikel 2 van de wet van 24 juli
1957); de pandhoudende sclruldeiser,
met name op de handelszaak, de voorrang heeft hoven de verkoper van het
roerend goed dat hem tot pand strekt,
tenzij het bewijs wordt geleverd dat hij
bij de ontvangst van het goed wist dat
de prijs ervan nog verschuldigd was
(artikel 23, lid 1, vervat in artikel 1 van
de wet van 16 december 1851); war,meer
het pand betrekking heeft op een handelszaak dit bewijs voortvloeit uit de
neerlegging, binnen de wettelijke termijn, van het afschrift van de factuur
van verkoop van een bedrijfsuitrustingsgoed en zulks des te meer het geval is
daar de pandschuldenaar, die eenvoudig
bewaarder van de bestanddelen van het
pand is (artikel 8 van de wet van 25 oktober 1919, gewijzigd bij artikel2 van het
koninklijk besluit nr. 282 van 30 maart
1936), het goed voor de pandhoudende
schuldeiser ontvangt en uiteraard Weet
dat de prijs ervan nog verschuldigd is,
waaruit volgt dat het arrest de respectieve rechten van de pandhoudende
schuldeiser van een handelszaak en van
de verkoper van bedrijfsuitrustingsmaterieel miskent door aan de eerste onwettelijk een voorrang te verlenen die hij ten
aanzien van de tweede niet bezit (artikelen 2073 van lhet Burgerlijk Wetboek,
13, 20, 3° en 5°, 23, lid 1, vervat in artikel 1 van de wet van 16 december 1851,
welk artikel 20, 5°, gewijzigd is bij artikel I van de wet van 29 juli 1957, 546
van het Wetboek van koophandel- wet
van 18 april 1851 - , gewijzigd bij het
enige artikel van de wet van 27 juli 1934
en 2 van de wet van 29 juli 1957, 1 van
de wet van 5 mei 1872, 4 en 9 van de wet
van 25 oktober 1919, die gewijzigd zijn bij
artikel 2 van het koninklijk besluit nr 282
van 30 maart 1936) en, in elk geval, niet
behoorlijk met redenen is omkleed, daar
het niet preciseert of het afschrift van de
factuur v66r of na de levering van het
verkochte goed werd neergelegd (artikel
97 van de Grondwet, 23, lid l, 20, 5°,
vervat in artikel 1 van de wet van 16 december 1851, welk artikel 20, 5o, gewijzigd is bij artikel 1 van de wet van 29
juli 1957, 546 van het Wetboek van koophandel- wet van 18 april1851, gewijzigd
bij het enige artikel van de wet van 27
juli 1934 en artike1 2 van de wet van
29 juli 1957) :

Overwegende dat het middel het arrestniet bekritiseert in zover het beslist da;t,
de pandhoudende schuldeiser van een
handelszaak, met toepassing van artikel
23, lid 1, van de wet van 16 december
1851, de voorrang moet hebben. hoven
de verkoper van een bedrijfsuitrustings-machine, tenzij laatstgenoemde bewijst
dat de . pandhoudende schuldeiser bij
de ontvangst van de machine wist dat de
prijs ervan nog verschuldigd was ;
Overwegende dat artikel 20, 5°, van
de hypotheekwet, gewijzigd bij de wet
van 29 juli 1957, artikel 1, voorziet in
een bijzondere openbaarheid die bestaat
in de neerlegging, binnen vijftien dagen
na de levering van de machine, van een
door de verkoper eensluidend verklaard
afschrift van de al dan niet aanvaarde
factum· of van elke andere akte waaruit de verkoop blijkt, op de griffie van de
rechtbank van koophandel van het.arrondissement waarin de schuldenaar zij:ri.
woonplaats of, bij gebreke hie1·van, zijn
verblijfplaats heeft ;
Dat het bewijs dat de pandhoudende
schuldeiser wist dat de prijs niet betaald
was kan voortvloeien uit de neerlegging
op de griffie van het afschrift van de factuur;
Dat de wetgever deze openbaarheid .
voldoende acht en dat hij geen onderscheid maakt naargelang de factuur v66r
of na de inschrijving van het panel is
neergelegd ;
Dat het arrest, door in het onderhavige
geval te beslissen dat het op de verkoper
rustend bewijs niet is geleverd, na te
hebben vastgesteld dat het afschrift van
de factuur binnen de bij de wet gestelde
termijn werd neergelegd, de in het middel
vermelde wettelijke bepalingen heeft geschonden;
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.
28 september 1972. - 1e kamer.
Voorzitte?·, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Ligot. - Gelijklttidende conclttsie,
de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleiters, de HR. Fally en De Bruyn.

--
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·commanditaire vennootschap naar Duits
recht " Bohm en Kruse ,,, t. naamloze
venriootschap "Werken- en Discontobank" en Mr. VertesEen, q.q., op een
voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel van 6 april
1971.

Tweede zaak.

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «CREDIT INDUSTRIEL ET AUTOMOBILE DE CHARLEROI "• T. BORN EN «CAISSE DE CREDIT
PROFESSIONNEL ET DE DEPOTS DU HAINAUT "··)

ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 december 1970 door het Hof
van beroep te Brusse1 gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 2073 van het
Burgerlijk Wetboek, 13, 20 (inzonderheid 3o en 5°, 23 (inzonderheid lid 1),
vervat in artikel 1 van de wet van 16 december 1851 houdende herziening van
de wet over de hypotheken, welk artikel
20-5° gewijzigd is bij artikel 1 van de
wet van 29 juli 1957 van het Wetboek
van koophandel (wet van 18 april 185I
inzake faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling), zoals het gewijzigd
is bij het enige artikel van de wet van
27 juli I934 en artikel 2 van de wet van
29 juli I957, I van de wet van 5 rnei
I872 houdende herziening van de bepalingen van het W etboek van koophandel
betreffende het pand en de commissie,
I, 2 (inzonderheid lid 2), 4, 8, 9 van de
wet van 25 oktober I9I9 betreffende het
in pand geven van een handelszaak,
welke artikelen 2, 4, 8, 9 gewi]zigd zijn
bij artikel 2 van het koninklijk besluit
nr. 282 van 30 rnaart 1936, dat bevestigd
is bij het enige artikel van de wet van
4 mei 1936, en 97 van de Grondwet,

doo1·dat, nu het diende vast te stellen
hoe de voorrang geregeld moet worden
tussen, enerzijds, de schuldvordering van
de eerste eiseres, die gewaarborgd is door
het voorrecht ingesteld ten voordele van
de verkoper van bedrijfsuitrustingsrna-

terieel, en, anderzijds, de schuldvordering
van de tweede verweerster, pandhoudende schuldeisereB van een handelszaak,
het hof van beroep, bij het best.reden
arrest, met verandering dienaangaande
van de beslissing van de eerste rechter,
beslist dat het voo.rrecht van de tweede
verweerster rang heeft v66r dat van de
eerste eiseres, en zulks op ' grond dat
"de schuldeiser die een handelszaak in
pand heeft de voorrang moet hebben
boven de verkoper van een in het pand
begrepen roerend goed, tenzij hij bij de
vestiging van het pand wist dat de prijs
ervan nog verschuldigd was ; dat in het
geval van een verkoper van bedrijfsuitrustingsmaterieel, zoals ten deze, het
bewijs van de niet-betaling van de koopprijs kan voortvloeien uit de neerlegging
op de griffie van de .rechtbank van koophandel van het afschrift van de factuur ;
... (dat) evenwel ... om doeltreffend te
zijn deze neerlegging, evenals elk ander
middel om aan de pandhoudende schuldeiser de niet-betaling van de prijs kenbaar te maken, moet geschieden v66r
of althans op het ogenblik dat het verkocht roerend goed in de in pand gegeven
handelszaak kornt ... ; . . . dat het contract van verkoop op afbetaling van de
schaafmachine voor de in pand gegeven
handelszaak dateert van 5 maart I966;
dat het afschrift van de factuur eerst op
17 maart I966 op de griffie van de Rechtbank van koophandel te Charleroi werd
neergelegd ; dat niet is aangevoerd dat
de " Caisse de credit professionnel et de
depots du Hainaut "• voordat het goed
in de handelszaak is gekomen, op enige
andere wijze van de niet-betaling van
die machine kennis heeft gek.regen "•

terwijl het voorrecht van de verkoper
van een niet betaald roerend goed de
voorrang heeft boven dat van de pandhoudende schuldeiser, wanneer laatstgenoemde kennis draagt van de niet-betaling van de prijs op het ogenblik van
de ontvangst van het roerend goed dat
hem tot pand strekt ; zo moet worden
aangenomen dat de pandhoudende
schuldeiser van een handelszaak het door
zijn schuldenaar gekochte goed ontvangt
wanneer het in de handelszaak kornt,
deze ontvangst niet geschiedt op het
ogenblik dat de schuldenaar de verkoop
sluit, doch pas wanneer het verkochte
goed werkelijk in de bestanddelen van
de zaak wordt gebracht die het pand
vormen, wat niet kan plaatshebben v66r
de levering door de ve.rkoper, waaruit
volgt dat op grond van de omstandig-
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heid dat de factuur twaalf dagen na het
sluiten van de koop op de griffie van de
rechtbank van koophandel werd neergelegd niet kan worden beslist · dat de
schuldeiser aan wie de handelszaak in
panel was gegeven, op het ogenblik dat
hij het goed heeft ontvangen, niet had
geweten dat de prijs van het verkochte
goed niet betaald was, of aan zijn voorrecht geen voorrang kan worden verleend boven dat van de niet betaalde
verkoper (schending van alle in het
middel aangeduide bepal:i:n.gen);

doo1·dat het bestreden arrest althans
niet regelmatig met redenen is omkleed,
daar het niet preciseert of de levering op
het ogenblik van de neerlegging van de
factuur reeds al dan niet had plaatsgehad
(inzonderheid schencling van artikel 97
van de Grondwet) :
Overwegende dat het voorrecht van
de verkoper van bedrijfsuitrustingsmaterieel kan worden aangevoerd tegen de
echuldeiser die de ha.ndelszaak van de
schulclenaar in panel heeft wmmeer deze
schuldeiser kennis draagt van de nietbetaling van de prijs van het verkcchte
goed, en het bewijs van deze kennis,
krachtens artikel 20, 5°, van de hypotheekwet, gewijzigd bij de wet van 29 juli
1957, artikel 1, kan voortvloeien uit
de neerlegging op de griffie van de rechtbank van kocphanclel, binnen vijftien
dagen na de levering van dit materieel,
van het afschrift van de factuur ; dat het
zonder belang is dat die neerlegging v66r
of na de inschrijving van het panel geschiedt;
Overwegende dat het arrest niettemin
beslist, zonder deswege te worden bekritiseerd, dat om doeltreffend te zijn deze
neerlegging, evenals elk ander middel om
aan de pandhoudende schuldeiser de
niet-betaling van de prijs kenbaar te
m'1ken, moet g(:lschieden v66r of althans
op het ogenblik dat het verkocht roerend goed in de in panel gegeven handelszaak komt;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat, ten deze, het contract van verkoop
van de schaafmach:i:ne voor de in panel
gegeven handelszaak clateert van 5 maart
1966, clat het a£gchrift van de factuur
eerst op 17 maart 1966 op de griffl,e wercl
neergelegd, en clat niet is aangevoerd
dat verweerster, voordat het goed in de
hanclelszaak is gekomen, op enige andere
wijze van de niet-beta.ling van die machine kennis heeft gekregen ; dat het arrest
hierU:it afleiclt clat het voorrecht van
verweerster, schuldeiser die een handels-

zaak in panel heeft, rang moet hebben
v66r dat van eiseres, verkoper van het
bedrijfsgereedschap;
Overwegende dat het arrest in het.
onzekere laat of het aan de pandhoudende schuldeiser de voorrang verleent op
grond dat de neerlegging van de factuur·
na de verkoop doch v66r de levering van
het verkochte goed zou hebben plaatsgehad, dan wel omdat die neerlegging
eerst na die levering zou hebben plaatsgehad;
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.
28 september 1972. 1 e kamer.
Voorzitter, de H. Valentin, raaclsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
Ridder de Schaetzen. Gelijlcluidende
conclttsie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Faures en Philips.

1e

KAMER. -

29 september 1972.

1°

CHEQUE. NIET-BETALING.
VERPLICHTINGEN VAN DE HOUDER.
VRIJ'STELLING.

2°

CHEQUE. .A..\NBIEDING .A,AN DE
BETROKKENE. CHEQUE TERUGGEZONDEN MET BEDE HEM WEER AAN TE
BIEDEN « IN NA-INNING ll, VER·
PLICHTINGEN VAN ,DE HOUDER.

1° De hottder van een cheque, die ten tijde

van de aanbieding aan de betrolclcene
niet betaald is, moet de weige1·ing van
betaling do01· een authentielce alcte of
door een daarmee gelijlcstaande verlcla1'ing doen vaststellen v66r het einde van
de aanbiedingstermijn van acht dagen
en hie1·van lcennis geven aan zijn endossant of aan de trelclce1· binnen de vier
dagen volgende op de dag van het protest
of de daannee gelijlcstaande vaststelling,
tenzij de endossant of de t1·elclce1· hem van
deze formaliteiten en te1'1nijnen heeft

---
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m·ijgesteld (I). (Wet van I maart I96I,
art. 40, 4I, 42 en 29.)
2° Wanneer een aan de betrokkene aangeboden cheque door deze aan de houder
« in ·na-inning " is teTuggezonden, moet
deze de weigm·ing van betaling doen
vaststellen overeenlcomstig de aTtikelen 40
en 4.1 van de wet van 1 rnaa1·t 1961 en
hiervan kennis geven aan de endossant
of aan de trekkeT ove1·eenkornstig a?·tikel 42 van deze wet, tenzij de endossant
of de trekkeT hem hie1·van heeft vTijgesteld (2).
(DECAPMAKER, T. BANK VAN ROESELAERE
EN WEST-VLAANDEREN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op I3 mei I97l door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 28, 29, 40, 4I en 42
van de wet van I maart I96I betreffende
de invoering in de nationale wetgeving
van de eenvonnige wet op de cheque en
de inwerkingtred:ing van deze wet,
dooTdat, na geconstateerd te hebben dat
de genaamde C.B. op zijn bankier, de
naamloze vennootschap Kredietbank,
aan order van eiser twee cheques uitschreef, respectievelijk op 6 januari 1969
ten bedrage van I07.600 frank en op
l l februari I969 ten bedrage van
86.170 frank, betaalbaar op het agentschap van de Kredietbank te Poelkapelle,
dat eiser deze cheques aan zijn bankier,
namelijk verweerster, ter inning endosseerde, dat de rekening van eiser bij verweerster gecrediteerd werd met de tegenwaarde van de cheques, dat verweerster
deze cheques een eerste maal bij de
Kredietbank aanbood respectievelijk op
7 januari 1969 en I2 februari 1969, dat
zij aan verweerster onbetaald teruggestuurd werden met het verzoek ze terug
in te geven « in na-inning "• dat verweerster aan eiser hiervan geen kennis gaf
doch op 15 januari en 19 februari 1969 de
cheques terug aan de Kredietbank overmaakte, dat deze laatste ze op 30 april
I969 terugstuurde, ditmaal met de melding « geen dekking "• dat dit bericht bij
verweerster op 3 mei I969 binnenkwam,
(1) en (2} Men raadplege cass., 20 februari
1970, redenen (Arr. aass., 1970, blz. 584).

en dat bij brief van 5 mei I969 verweerster daarvan kennis gaf aan eiser en diens
rekening met de bedragen van de cheques
debiteerde, het bestreden arrest de vordering van eiser ongegrond verklaart, welke
ertoe strekte te horen bevelen dat door
een kredietinschrijving op zijn rekening
bij verweerster voormelde debetinschrijving ongedaan zou worden gemaakt, of
minstens verweerster te horen veroordelen als schadevergoeding aan eiser het
bedrag van de cheques te betalen met
de vergoedende en gerechtelijke interesten, en welke onder meer steunde op het
feit dat, door de nalatigheid van verweerster, zowel de constatering van nietbetaling als het bericht van niet-betaling
laattijdig waren gebeurd, en doordat het
arrest deze beslissing steunt op de beschouwing dat verweerster geen fout
heeft begaan, dat, onder meer, gezien
het bericht van de Kredietbank van
30 aprili969, hetwelk een met een protest
gelijkwaard:ige constatering van nietbetaling uitmaakte, pas op 3 mei 1969
bij verweerster was binnengekomen, haar
kennisgeving van 5 mei 1969 aan eiser
tijdig was gebeurd, dat indien de cheques
een eerste maal respectievelijk op 13 januari en I7 februari I969 onbetaald teruggestuurd werden, dit geen protest of
gelijkwaardige akte uitmaakte aangezien
de cheques op die datums teruggestuurd
werden met verzoek ze weer aan te bieden
voor na-inning, dat dienvolgens voor
verweerster op dat ogenblik geen verplichting tot kennisgeving van de nietbetaling bestond, en dat verweerster
evenmin op dat ogenblik reeds de weigering van betaling had kunnen doen vaststollen,
teTwijl, ee1·ste onderdeel, luidens artikel 28 van voormelde wet een cheque op
zicht betaalbaar is,
luidens artikel 29 van voormelde wet
de in Belgie uitgegeven en betaalbare
litigieuze cheques binnen acht dagen ter
betaling aangeboden moesten worden,
dit is, ten deze, ten laatste op I4 januari
1969 en 19 februari I969,
luidens de artikelen 40 en 41 van voormelde wet verweerster, als houder van
de cheques, het protest of een gelijkwaardige constatering kon en moest laten
opstellen v66r het verstrijken van de
termijn van aanbieding ;
te1·wijl, tweede onde1·deel, hier verder uit
volgt dat, luidens de bepalingen van de
artikelen 28, 29, 40, 41 en 42 van voormelde wet, het bericht van niet-betaling,
dat pas op 5 mei 1969 aan eiser werd
gegeven, eveneens laatt:ijdig was :
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Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser twee cheques, respectievelijk op
6 januari en 11 februari 1969 aan zijn
order uitgeschreven, aan verweerster ter
inning heeft geendosseerd en dat zijn
rekening bij verweerster met de tegenwaarde van de cheques wercl gecrediteerd ; dat de cheques door verweerster
op 7 januari en 12 februari 1969 tijclig ter
betaling werden aangeboclen, maar op
13 januari en 17 februari 1969 door de
betrokkene, de Kredietbank, onbetaald
werden teruggestuurcl met verzcek ze
terug in te geven « in na-inning "; dat
verweereter, zonder daarvan aan eiser
kennis te geven, de cheques op 15 januari
en 19 februari 1969 aan de Kredietbank
terug overmaakte; dat deze laatste ze op
30 april 1969 terugstuurde met de melding« geen dekking" en dat deze zending
op 3 mei 1969 bij verweerster binnenkwam ; dat verweerster daarvan op
5 mei 1969 aan eiser kennis gaf en tevens
zijn rekening met de overeenstemmende
bedragen van de cheques debiteercle ;
Overwegencle clat verweerster in haar
conclusie in hager beroep erop gewezen
had dat in cle bankterminologie cle melding op een cheque « gelieve terug te
sturen in na-inning » beduidt dat de
cheque opnieuw mag ingegeven worden
en zal betaald worden wanneer er opnieuw provisie aanwezig is op de rekening
van cle ldant ;
Overwegende dat, luiclens artikel 23
van cle wet van 1 maart 1961 betreffencle
de invoering in de nationale wetgeving
van de eenvormige wet op de cheque,
wanneer het enclossement een vermelding
bevat die niets meer clan een opdracht tot
inning in zich sluit, de houder aile uit de
cheque voortvloeiende rechten kan uitoefenen, behalve dat hij hem niet anders
kan enclosseren clan als lastgeving ;
Dat artikel 40 van dezelfcle wet bepaalt
dat de houder zijn recht van regres op de
endossanten, de trekker en de andere
chequeschuldenaars kan uitoefenen, indien de cheque, tijclig aangeboclen, niet
wordt betaalcl en indien cle weigering van
betaling door een protest of een daarmee
gelijkstaancle verldaring worclt vastgesteld;
Dat, naar luid van artikel 41 van voormelde wet, het protest of de claarmee
gelijkstaande verklaring moet worden
gedaan v66r het eincle van de aanbiedingstermijn, die bij artikel 29 op acht
clagen is bepaalcl ;
Dat, krachtens artikel 42, cle houder
kennis van de niet- betaling moet geven
aan zijn enclossant en aan de trekker

binnen de vier werkdagen volgende op cle
dag van het protest of cle daarmee gelijkstaande verklaring en verantwoorclelijk
is voor de door zijn nalatigheid veroorzaakte schacle ;
Overwegencle dat het arrest beslist dat
verweerster geen fout heeft begaan om
de redenen dat de cheques haar teruggestuurcl werclen met verzoek ze terug in te
geven «in na-inning "en dat verweerster
op dat ogenblik de weigering van betaling
niet had kunnen doen vaststellen ;
Overwegende nochtans dat uit cle
vaststellingen van het arrest blijkt dat de
cheques, tijclig aangeboden, niet werclen
betaalcl; dat uit de bovenaangehaalde
conclusie van verweerster :ielf voortvloeit dat het terugsturen van een cheque
met verzoek hem terug in te geven « in
na-inning " becluiclt dat er, bij cle aanbiecling ervan, geen provisie is ;
Overwegencle clerhalve dat verweerster, overeenkomstig de artikelen 40 en 41
van voor1nelde wet, cle weigering van
betaling binnen cle door de wet bepaalde
termijn had lmnnen en Ii:weten cloen
vaststellen, behalve inclien eiser haar had
vrijgestelcl van het naleven van cle door
deze wetsbepalingen voorgeschreven vormen en termijnen;
Overwegende dat verweerster ten onrechte aanvoert dat het middel, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is
omdat, luidens artikel 40, lid 2, 'van
bedoelde wet, de houder zijn recht van
regres op de trekker nog kan uitoefenen,
onder 1neer wanneer de weigering van
betaling te laat is vastgesteld, behalve
indien het beschikbaar fonds na het
einde van de aanbiedingstermijn mocht
zijn verdwenen ten gevolge van een feit
waaraan de treldmr vreemd is, en omdat
deze laatste omstandigheid door eiser
noch bewezen, noch gestelcl werd ;
Overwegende innners dat uit deze bepaling niet volgt dat verweerster geen
schadeverwekkende fout heeft kunnen
plegen door de weigering van betaling
niet 1overeenkomstig de wet v66r het
einde van de aanbiedingstermijn te doen
vaststellen en door, ingevolge dit verzuim, aan eiser geen kennis te geven van
de binnen dez;e termijn vastgestelde
weigering van betaling van de cheques,
met inachtneming van de door artikel 42
van bedoelde wet bepaalde termijn ;
Overwegende dat het arrest, dat niet
vaststelt dat eiser aan verweerster vrijstelling heeft verleend van het naleven
van de door de wet voorgeschreven vormen en termijnen, zijn beslissing niet
wettelijk rechtvaardigt ;
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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 Brussel.
29 september 1972. - 1• kamer.
Voorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter.
Verslaggever, de H. Meeus. Gelijkluidende
conclusie, de H. Paul Mahaux, eerste
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH.
Bayart en van Heeke.

1e KAMER. -

29 september 1972.

BEZIT. BEZITSVORDERING. RECRTSVORDERING GEGROND OP EEN
DOOR FEITELIJKREDEN VEROORZAAKTE
BEZITSSTOORNIS. ElSER MOET IN
DIT GEVAL NIET BEWIJZEN DAT RET
BEZIT DE VOORWAARDEN VERVULT VAN
DE ARTIKELEN 2228 TOT 2235 VAN RET
BURGERLIJK WETBOEK.

lngeval de bezitsvordering gegrond is op
een door jeitelijkheden veroorzaakte bezitsstoornis, moet de eiser niet bewijzen
dat het bezit de eigenschappen heeft
ve1·eist bij de artikelen 2228 tot 2235
van het Burgerlijlc Wetboek (1). (G.W.,
art. 1370, lid 2.)
(vAN DER STRAETEN,
T. VANDENDAELE EN DE CUYPER.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 mei 1971 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Oudenaarde ;
(1) l\'len raadplege DE PAGE, Traite de
droit civil belge, d. V, nrs. 885 en 886 ; Rep.
pmt. dtt dr. belge, v 0 Possession, nr. 155 ;
KLUYSKENS, Beginselen van burgerlijk ?"echt,
d. V, Zalcem·echt. nr. 62 ; de noot get. W.G.
onder cass" 6 maart 1970 (A?T. cass., 1970,
olz. 630).

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1319, 1320, 1322, .2229 van het
Burgerlijk Wetboek, 807, 809 en 1370
van het Gerechtelijk W etboek,
doo1·dat het bestreden vonnis de vordering van eiser verwerpt, welke ertoe
strekt weer in het bezit gesteld te worden
van de tussen de erven van partijen
bestaande doorgang en de verweerders
tot schadevergoeding te horen veroordelen wegens stoornis van dit bezit, zulks
na geconstateerd te hebben dat eiser zich
erover beldaagt dat de verweerders de
betwiste doorgang hebben versperd en
dus feitelijkheden hebben begaan in de
zin van artikel 1370, laatste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, en doordat het
vonnis zijn beslissing ·laat stetmen op de
beschouwing dat het bezit van eiser niet
voortdurend, ondubbelzinnig en openbaar is, zoals vereist door artikel 2229
van het Burgerlijk Wetboek, dat de bedding van een uitweg niet bij verjaring
verworven kan worden wanneer, zoals
ten deze, het gaat om een erf dat niet
ingesloten is, dat een bezitsvordering
betreffende een uitweg ingesteld mag
worden wanneer de eiser een eigendomstitel bezit, hetgeen ten deze het geval
niet is, dat het in rechte onmogelijk is
bij verjaring enig recht van erfdienstbaarheid van toegang te verkrijgen, dat
eiser niet bewijst door verjaring een
eigendomsrecht of een medeeigendomsrecht op de betwiste strook te hebben
verworven, dat het recht van uitweg
waarop eiser zijn vordering steunt noch
voortdurend noch zichtbaar is, en dat
zijn eventueel gedeeltelijk gebruik van
de uitweg van de gebuur dubbelzinnig is,

te1·wijl, ee1·ste onderdeel, voor zover het
vonnis de bezitsvordering verwerpt omdat zij ertoe strekt het bezit te beschermen van een recht van doorgang, hetgeen
niet door verjaring verlu;egen kan worden, hierdoor de bewijsh:racht wordt miskend welke krachtens de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
aan de inleidende dagvaarding van
6 maart 1970 en aan de door eiser voor de
eerste rechter genomen conclusie wordt
gehecht ; dat namelijk eiser in zijn inleid~nde dagvaarding liet gelden dat hij
De artikelen 1370 en 1371 van het Gerechtelijk Wetboek hebben niets gew"ijzigd in de
regels van de artikelen 4 en 5 van de wet van
25 maart ·1876 (Verslag van de Koninklijke
Commissaris voor de rechterlijke hervorming,
Gedr. St. Senaat, 1963-1964, nr. 60, biz. 293).
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het rustig 'bezit had van de betwiste
doorgang, waarvan hij trouwens de eigenaar was voor wat betreft de bedding,
zoniet bij titel, dan minstens door verkrijgende verjaring; dat, daarbij, in zijn
voor de eerste rechter genomen conclusie,
eiser liet gelden dat hij de betwiste doorgang als zijn eigendom had beschouwd en
gebmikte; waaruit volgt dat, in strijd
met wat het vonnis beslist, de vordering
van eiser, zoals ingeEteld in. de inleidende
dagvaarding, er niet toe strekte het bezit
van een erfdienstbaarheid van doorgang
te laten beschermen, maar een bezit als
eigenaar van de litigieuze doorgang ;
minstens, door uitbreiding van zijn vordering overeenkomstig de artikelen 807
en 809 van het Gerechtelijk Wetboek, de
vordering van eiser zoals in zijn conclusie
voor de eerste rechter geformuleercl, in
strijcl met wat het vonnis beslist, tot
bescherm.ing strekte, niet van een bezit
van een erfclienstbaarheicl van doorgang,
maar van een bezit als eigenaar van de
litigieuze doorgang ; zodat de voorwaarden gesteld door artikel 1370, meer
bepaald 1°, van het Gerechtelijk W etboek
voor het inclienen van een bezitsvordering
ten deze vervuld waren;
tweecle onclercleel, nu eiser in zijn in
hager beroep genomen conclusie erop
wees dat hij reeds in eerste aanleg had
1aten gelden dat hij de betwiste doorgang
als zijn eigenclom had beschouwd en
gebruikt, de beschouwingen van het vonnis, luidens welke de bezitsvordering van
eiser strekt tot bescherming van het
bezit van een erfclienstbaarheid van doorgang, geen passend antwoord uitmaken
op gezegde conclusie, welk gebrek aan
passend antwoord gelijkstaat met een
gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering ;
clet·cle ondercleel, nu, zoals het vonnis
constateert, de verweerders de betwiste
doorgang op een breedte van ongeveer
2,40 meter hadden afgesloten, en nu
zodoende de verweerders feitelijkheden
hadden gepleegd zoals bedoelcl in het
laatste lid van artikel 1370 van het
Gerechtelijk Wetboek, het, overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, niet
vereist was, opdat de bezitsvordering van
eiser ontvankelijk en gegroncl zou zijn,
dat eiser door titel of verjaring een eigendon1.srecht of een medeeigenclomsrecht op
de betwiste doorgang zou hebben verkregen, noch dat het bezit, dat hij op de betwiste strook grand uitoefende, voortdurend, ondubbelzinnig of openbaar zou
zijn zoals voorzien in artikel 2229 van het
Burgerlijk ·wetboek ;

vieTcle oncle1·cleel, het vonnis geen enkele
beschouwing of constatatie inhoudt betreffende het aanwezig of afwezig zijn
van de voorwaarden voor het instellen
van een bezitsvordering zoals voorzien
in het laatste lid van artikel 1370 van
het Gerechtelijk Wetboek, zodat het
vonnis niet afdoende gemotiveerd is zoals
vereist wordt door artikel 97 van de
Grondwet:

Overwegende dat nit de vaststellingen
van het vonnis blijkt dat langs de grenslijn tussen de eigendommen van de partijen, op ieder van cleze eigendommen,
een uitweg ligt, die in zijn geheel een
breeclte van 3, 90 meter heeft, dat de
grenslijn tus8en die eigendommen onzeker
is en dat eiser zich erover beklaagt dat
doze in- en uitweg door de verweerclers op
een breedte van ongeveer 2,40 meter
werd afgesloten; dat het vonnis de
door eiser ingestelde bezitsvordering als
reclintegrancla bestempelt ;
Overwegende dat het vonnis, afgezien
van de bekritiseerde beschouwingen nopens het bezit van een erfdienstbaarheid
van doorgang, enerzijds releveert dat
eiser stelt " dat hij het rustig bezit van
de toegang tot zijn eigendom over de
ganse breedte gehad heeft en dat hij
eigenaar van de zate geworden is, minstens bij verkrijgende verjaring », en
anderzijcls beschouwt dat eiser " wei bij
verjaring een eigendomsrecht op het erf
van zijn gebuur zou kunnen verkrijgen,
maar dat, buiten een loutere veronderstelling desaangaande gemaakt door de
deskundige, hieromtrent niets wordt bewezen » ; dat het middel derhalve, in
zover het de miskenning van de bewijskracht van de in het middel aangeduide
procedurestukken en de schending van de
artikelen 807 en 809 van het Gerechtelijk
W etboek aanvoert, feitelijke grondslag
mist;
Overwegende dat, nu het vonnis aanneemt dat eiser "bij verjaring een. eigendomsrecht op het erf van zijn gebuur zou
kunnen verkrijgen », het meteen vaststelt
dat het ten deze ging om een onrcerend
goed dat overeenkomstig artikell370, 1°,
van het Gerechtelijk Wetboek door verjaring kan worden verkregen, vermits de
wet het eigendomsrecht met het onroerend goed, dat het voorwerp ervan uitmaakt, vereenzelvigt ;
Overwegende dat eiser, die een bezitsvordering instelde op grand van de stoornis van bezit door feitelijkheden van de
verweerders veroorzaakt, 1net name de
gedeeltelijke afsluiting van de tussen
beide erven gelegen in- en uitweg, over-
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eenkomstig artikel 1370, laatste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek een burgerrechtelijk bezit met de eigenschappen
vereist bij de artikelen 2228 en volgende
van het Burgerlijk Wetboek over de
betwiste doorgang niet diende te bewijzen; dat de vordering tot herstel in het
bezit, die tot doel heeft de handhaving
van de openbare rust te verzekeren en te
dien einde de stelregel spoliatus ante
omnia restituend~ts toepast, voor om het
even welke houder ook van het goed
open staat;
Dat, door te beslissen dat « om een
dergelijke bezitsvordering te kunnen inleiden, eiser, bij toepassing van artikel 2229 van het Burgerlijk Wetboek,
een voortdurend, niet dubbelzinnig en
openbaar bezit had moeten inroepen " en
dat eiser niets bewees betreffende een
eigendomsrecht op het erf van zijn gebuur, het vonnis artikel 1370 van het
Gerechtelijk Wetboek schendt en tevens
zijn beslissing niet regelmatig motiveert ;
dat het middel desbetreffend gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zover het de
tegeneisen van de verweerders niet ontvankelijk verklaart; beveelt dat melding
van dit arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; houdt de kosten aan en zegt dat
hierover door de feitenrechter zal worden
beslist; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Gent, zitting houdende in boger beroep.
29 september 1972. - 1e kamer. Voo1·zitter, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Sury. Gelijkluidende conclusie,
de H. Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. Bayart en
Houtekier.
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1°

OPENBARE ORDE.- AQUILISORE
AANSPRAKELIJKREID. BURGERLIJK
WETBOEK, AR'l'IKEL 1382 EN 1383. BEPALINGEN DIE DE OPENBARE ORDE
NIET RAKEN.

2o

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). BuRGERLIJK
WETBOEK, ARTIKEL 1382 EN 1383. BEPALINGEN DIE DE OPENBARE ORDE
NIET RAKEN.

3°

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).
0VEREENKOMST DIE AFWIJKT VAN DE BEPALINGEN VAN DE AR'HKELEN 1382 EN 1383
VAN RET BURGERLIJK WETBOEK.
GELDIGREID.- VooRWAARDE.

4°

HUUR VAN WERK.- HuUR VAN
DIENSTEN. AANNEMINGSOONTRAOT.
BEPALING DAT DE AANNEMER AANSPRAKELIJK IS VOOR ELK ONGEVAL DAT
BIJ DE UITVOERING VAN DE WERKEN
OVERKOMT, ZELFS AAN RET PERSONEEL
VAN DE OPDRAORTGEVER, BEROUDENS
IN GEVAL VAN EEN OPZET'l'ELIJKE FOUT
VAN DEZES AANGESTELDEN.- GELDIGREID.

5°

HUUR VAN WERK.- HuuR VAN
DIENSTEN. AANNEl\HNGSOONTRAOT.
WEDERKERIGE OVEREENKOMST.

6°

HUUR VAN WERK.- HuUR VAN
DIENSTEN. AANNEMINGSOONTRAOT.
BEPALING DAT DE AANNEMER AANSPRAKELIJK IS VOOR DE ONGEVALLEN
DIE BIJ DE UITVOERING VAN DE WER:KEN AAN RET PERSONEEL VAN PE OPDRAORTGEVER OVERKOMEN, ZELFS IN
GEVAL AAN DEZES AANGESTELDEN EEN
NIET-OPZETTELIJKE FOUT KAN WORDEN
TEN LASTE GELEGD. 00RZAAK VAN
DE ALDUS VASTGESTELDE VERPLIORTING.

7°

TUSSENKOMST. BURGERLIJKE
ZAKEN. CASSATIEGEDING. EIS
TOT BINDENDVERKLARING VAN RET
ARREST INGESTELD DOOR DE ElSER TOT
OASSATIE. VERWERPING VAN DE
VOORZIENING.- EIS ZONDER BELANG.

1° en 2° De bepalingen van de artikelen 1382 en 1383 van het Bu1·gerlijk
Wetboek bet?-eflende de aquilische aanspmkelijkheid raken de openbare orde
niet (1).
3° Een overeenkomst lean op geldige wijze
ajwijlcen van de bepalingen van de
a1·tilcelen 1382 en 1383 van het Burgerlijlc
Wetboelc betreflende de aquilische aanspralcelijlcheid, voo1· zoveT zij de plegeT
van een schadelijlce daad niet m·ijstelt
van zijn opzettelijlce fout (2).
(1) Cass., 21 februari 1907 (Bull. en PABIO.,
1907, I, 135); DE PAGE, Tmite de d1·oit civil
belge, d. II, nr. 911. De regel is anders in
Frankrijk (DE PAGE, t.z.p., noten 5 en 6).
(2) Cass., 22 februari 1900 (Bull. en PAsiC.,
1900, I, 159); 3 april1959 (ibid., 1959, I, 773);
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4o De ove1·eenkomst waarin wordt bepaald

dat de aannemer aansp1·akelijk is voor
elk ongeval dat bij de uitvoering van de
werken ove1·komt, zelfs aan het personeel
van de opdrachtgever, behoudens in geval
van een opzettelijke fout van dezes aangestelden, is niet st1·ijdig met de openbare o1·de en evenmin met artikel 1147
van het Bu1·ge1'lijk W etboek.
5° Het aannemingscont1·act waaruit voor de
cont1·actanten wede1·kerige ve1vplichtingen
voortvloeien, is een wede?'lce?·ige overeenkomst (1). (B.W., art. 1102 en 1710.)
6° W anneer een aannemingscontract be-

paalt dat de aannemer acmsp1·akelijk is
voor de ongevallen die bij de uitvoe1·ing
van de werken overlcomen, zelfs ingeval
aan dezes aangestelden een niet-opzettelijlce fo~tt kan worden ten laste gelegd,
vindt de ald~ts vastgestelde verplichting
haa1· oo1·zaak in de verbintenissen die de
opdrachtgeve1· ten gunste van de aanneme?' heeft aangegaan. (B.W., art. 1102
en 1131.)
7o De venverping van de voorziening ont-

neemt alle belang aan de eis tot bindendverklaring van het arrest die de eiser tot
cassatie heeft ingesteld (2).

(VAN
DE WIELE,
WWe DE
OUYPER,
T. NATIONALE MAATSOHAPPIJ DER BELGISOHE SPOORWEGEN, IN TEGENWOORDIGHEID VAN OOOQUYT, VAN BEVER
EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « DE
FEDERALE VERZEKERINGEN ».)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 april 1971 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, 1131, 1147,
1148, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek .en 97 van de Grondwet,

do01·dctt, na vastgeEteld te hebben clat,
wat betreft het kwestieus ongeval voorgekomen tijclens de uitvoering van de
werken waarmede aannemer De Cuyper
25 september 1959 en de conclusie van het
openbaar ministerie (ibid., 1960, I, 113);
DE PAGE, t.z.p., nrs. 1052 en vlg.
(1) DE PAGE, t.z.p., nrs. 854 en 858.
(2) Cass., 26 mei 1972 (A1·r. cass., 1972,
biz. 907).

voor rekening van verweerster, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegens, belast was, de aansprakelijkheid
van gezegde aannemer De Cuyper, van
wie de eisers de erfgenamen zijn, en die
van Van Bever, welke de onderaannemer
van De Cuyper was of clie.aan cleze laatste
zijn diensten had verhuurd, uitgesloten
zijn, zonder te ontkennen dat Cocquyt,
de aangestelde van de Nationals Maatschappij der Belgische Spoorwegen, een
font had begaan door aan de bevelen en
aanmaningen om de spoorweg te verlaten
geen gevolg te geven en door, . ondanks
het in het arbeidsreglement ingelast verbod, op de te laden wagen te blijven
staan tijdenR het laden door middel van
de hijskraan, en na ten slotte nitdrnkkelijk vastgesteld te hebben dat het aan
Cocquyt behoorde zich buiten het bereik
van de kraan te houden en aldus impliciet
doch duidelijk aangenomen te hebben
dat gezegde Cocquyt een font begaan
had in oorzakelijk verband met het ongeval waarvan hij het slachtoffer werd, het
bestreden arrest beslist dat de eisers,
erfgenamen van wijlen De Cnyper, het
bedrag van de door verweerster N ationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen
geleden schade, zijnde 452.432 frank,
aan deze laatste moeten betalen, en deze
beslissing enkel en aileen steunt op
artikel l van de algemene voorwaarden
van het tussen De Cuyper en de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen
gesloten aannemingscontract, waarbij bedongen werd dat " tenzij bij een opzettelijke font te wijten aan de organen van
de N ationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen, de aannemer, tot voile antlasting van de Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen die hij tegen
aile eventneel verhaal vrijwaart, aileen
aile en om het even welke schadelijke
gevolgen draa.gt, voortvloeiende uit de
ongevailen of elke oorzaak, die naar aanleiding van de aanneming aan de aannemer zelf, aan zijn aangestelden, aan
derden of aan de N ationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen zelf mochten
overkomen "• en op de overweging dat de
toepassing van dit artikel geen font van
de aannemer of van zijn aangestelde
vereist,

terwijl, ee1wte onderdeel, deze beslissing,
evenals bedoeld artikel I van de overeenkomst, regelrecht indruist tegen de
rechtsregel van openbare orde lnidens
welke in het Belgisch recht geen aansprakelijkheid en geen verplichting om
schade te vergoeden kunnen bestaan
zonder font van de zogezegde aansprake-
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1147, 1382 van het Burgerlijk Wetboek);

tweede onderdeel, het minstens intrinsiek tegenstrijdig is en in strijd met de
openbare orde, enerzijds, te__beslissen dat
De Cuyper niet aansprakehJk IS voor de
schadelijke gevolgen van het ongeval om
de reden dat hij geen fout heeft begaan,
dat de kraan op normale wijze gebruikt
werd, dat deze kraan niet ongeschikt
was voor de werken die dienden uitgevoerd te worden en dat het ongeval te
wijten is aan het feit dat « het niet
mogelijk is dergelijk tuig met een volstrekte nauwkeurigheid te bedienen » en
aan het feit dat Cocquyt zich niet « buiten
het bereik van de kraan gehouden heeft »,
en anderzijds te beslissen dat de erfgenamen van De Cuyper het bedrag van de
door de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen geleden schade aan
deze laatste moeten betalen (schending
van de artikelen 97 van de Grondwet, 6,
1131 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, door vast te steilen
dat het ongeval te wijten is aan de
« onmogelijkheid » de kraan met een'volstrekte nauwkeurigheid te bedienen, het
arrest impliciet doch duidelijk vaststelt
dat het niet-nitvoeren van de verbintenis
van De Cuyper en het overkomen van het
ongeval het gevolg zijn van een vreemde
oorzaak die hem niet kon toegerekend
worden, zodat de rechter de erfgenamen
van De Cnyper niet tot schadevergoeding
kon vero.ordelen zonder de artikelen 114 7,
en 1148 van het Burgerlijk Wetboek te
schenden;
vierde ondm·deel, een beding waarbij
een handelaar zich verbindt tegenover
zijn medecontractant de schadelijke gevolgen te betalen van een ongeval waarvoor hij geenszins aansprakelijk is daar
hij of zijn aangestelden geen enkele fout
begaan hebben, en zich daartoe verplicht
zelfs indien het bewezen is dat de medecontractant of zijn aangestelden een fout
begaan hebben in oorzakelijk verband
met het ongeval, een verplichting inhoudt zonder tegenprestatie· en zonder
wettige oorzaak, die luidens artikel 1131
van het Burgerlijk W etboek nietig en
van generlei waarde is; bij gebrek aan
tegenprestatie, een dergelijke verplichting slechts als oorzaak zou kunnen hebben een inzicht van vrijgevigheid of
animus donandi dat ten deze naar de
geest en volgens de tekst van de kwestieuze aannemingsovereenkomst ondenkbaar is en aileszins door de rechter niet
werd. vastgesteld, zodat het arrest geen

toepassing kon maken van het bedoeld
beding en zijn beslissing niet wettelijk
gemotiveerd voorkomt ; minstens het
Hof in de onmogelijkheid wordt gesteld
uit de motivering van het arrest op te
maken welke de oorzaak is van de verbintenis van wijlen De Cuyper om de
schade te vergoeden die . niet door zijn
eigen font zou veroorzaakt zijn doch die
te wijten is aan overmacht en aan de font
van de aangestelde van zijn medecontractant, zodat deze dubbelzinnigheid en
onduidelijkheid in de motivering met het
gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering gelijkstaat :
Wat het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat de bepalingen van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek de openbare orde niet raken
en men er dns bij overeenkomst mag van
afwijken, behalve dat niemand vrijstelling van aansprakelijkheid mag bedingen
voor zijn opzettelijke font ;
Overwegende dat het arrest de aansprakelijkheid van wijlen De Cnyper, de
rechtsvoorganger van de eisers, steunt
op de tussen hem en de verweerster
N ationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen gesloten overeenkomst ;
Overwegende dat luidens het litigieus
beding, behalve in geval van opzettelijke
font van de " organen " van de N ationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen,
wijlen De Cuyper tot voiledige outlasting
van voormelde maatschappij aile schadelijke gevolgen op zich nam, voortvloeiend
uit ongevailen of welke oorzaak ook, die
naar aanleiding van de uitvoering van de
overeenkomst, zelfs aan de N ationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen
en aan haar personeelsleden konden
overkomen;
Overwegende dat dit beding, al nam
wijlen De Cnyper daardoor aile schade
op zich die naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst onder meer
aan de personeelsleden van de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen
kon overkomen, zelfs indien geen enkele
fout te zijnen laste of ten laste van zijn
aangestelden zou worden bewezen, en
zelfs indien die schade te wijten was aan
een niet opzettelijke font van het slachtoffer, aangestelde van de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen,
niet strijdig is met de openbare orde en
evenmin door artikel ll47 van het Bnrgerlijk W etboek verboden is ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
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Overwegende dat het arrest weliswaar,
de quasi-delictuele aansprakelijkheid van
wijlen De Cuyper op grond van de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek onderzoekend, vaststelt dat
noch hij noch zijn aangestelden een fout
hebben begaan en dat het ongeval onder
meer te wijten is aan het feit dat het
slachtoffer zich niet buiten het bereik
van de kraan heeft gehouden ;
Dat het echter niet tegenstrijdig is en
evenmin in strijd is met de openbare orde,
enerzijds vast te stellen dat wijlen De
Cuyper en zijn aangestelden geen fout
hebben begaan en dat De Cuyper dus
niet aansprakelijk is op grond van de
artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, en anderzijds te beslissen dat de eisers, als erfgenamen van
wijlen De Cuyper, de door de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen
ingevolge het ongeval geleden schade
moeten vergoeden op grond van hogervermelde overeenkomst, al heeft het
slachtoffer, lid van het personeel van
voormelde maatschappij, een font begaan
door zich niet buiten het bereik van de
kraan te houden ;

Dat het middel in geen van zijn onderdelen kan worden aangenomen ;
Over het tweecle middel, afgeleid nit
cle schending van artikel 97 van de
Grondwet,
En overwegende dat, ten gevolge van
de verwerping van de voorziening, de
vorderingen tot verbindendverklaring
van het arrest door de eisers tegen Cocquyt, Van Bever en de Federale Verzekeringen ingesteld niet ontvankelijk worden
bij gebrek aan belang ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en cle oproepingen tot tussenkomst ;
veroordeelt cle eisers in de kosten.
29 september 1972. 1e kamer.
Voor·zitter, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever·,
de H. de Vreese. Gelijkluidende conclusie, de H., Paul Mahaux, eerste advocaat-generaa~. Pleiter·s, de HH. Struyfl
en VanRyn.

W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, door te
beschouwen dat het niet mogelijk is de
kraan met een volstrekte nauwkeurigheid
te bedienen, enkel wil aantonen dat het
voorkomen van het ongeval niet bewijst
dat de kraanman een font zou hebben
begaan;
Dat het arrest daardoor geenszins
impliciet vaststelt dat het ongeval aan
een vreemde oorzaak te wijten is ;
W at het viercle ondercleel betreft :
Overwegende dat het arrest de veroordeling van de eisers ondubbelzinnig
steunt op hogervermeld heeling en vaststelt dat bet beding op het door wijlen De
Cuyper met de Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen gesloten aannemingscontract toepasselijk is;
Overwegende dat dit aannemingscontract een wederkerig contract is, daar het
voor beide contracterende partijen over
en weder verbintenissen doet ontstaan ;
Dat wijlen De Cuyper, door voormelcl
beding, hetwelk van het wederkerig aannemingscontract niet mag worden gescheiden, geenszins een verbintenis zoncler wettige oorzaak heeft aangegaan,
doch een verbinteriis die haar tegenprestatie en haar oorzaak vindt in de door de
Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen aangegane verbintenissen ;
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2 oktober 1972.

1° VERJARING. STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING.
OvERTREDING
VAN HET WEGVERKEERSREGLEJ\IENT.GEEN OORZAAK VAN SOHORSING VAN DE
VERJARING. - NooDzAKELIJKE VERJARING NA VERLOOP VAN TWEE JAREN.

2° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. VERNIETIGING VAN
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
WE GENS VERVAL VAN DEZE REOHTSVORDERING. KOSTEN VAN DEZE
REOHTSVORDERING l\IOETEN TEN LASTE
VAN DE STAAT BLIJVEN.- VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.
1° De str·ajvordering volgend uit een over·treding van het wegverkeersreglement is,
bij ontstentenis van oor·zaak van schorsing van de verjar·ing, noodzakelijlc ver·jaar·d, wanneer· twee jaren zijn verlopen
sinds de dag waarop de feiten zijn
gepleegd (1). (Wet betreffende de politic over het wegverkeer, coordinatie
(1) Cass., 15 mei 1972 (.Arr. cass., 1972,
biz. 852).
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van 16 maart 1968, art. 68; wet van
17 april 1878, art. 22, 24 en 25.)

2° W anneer de beslissing op de strajvordering vernietigd wordt wegens ve1·val
van deze rechtsvordering en de kosten
van deze rechtsvordering ten laste van
de Staat moeten blijven, geschiedt de
vernietiging zonder ve1·wijzing ( 1).
{PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT, T.
BERNARD.)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak
doet op de strafvordering; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; zegt dat er geen
grond bestaat tot verwijzing.
2 oktober 1972.- 2e kamer.- Voorzitter en Verslaggever, de H. Legros,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay, advocaat-generaal.

ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 december 1971 in hoger
beroep door de Correctionele Rechtbank
te Dinant gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 68 van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer (gecoordineerd op 16 maart 1968),
22 tot 25 van de wet van 17 april 1878,
gewijzigd bij artikel 1 van de wet van
30 mei 1961,
doordat het bestreden vonnis bevestigend heeft beschikt op de beslissing
waarbij verweerder door de eerste rechter
tot straf werd veroordeeld wegens overtreding van artikel 16-2 van het konink1ijk besluit van 14 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer,
terwijl op de dag van het vonnis de
strafvordering verjaard was, daar de
feiten op 7 oktober 1969 werden gepleegd
en sindsdien meer dan twee jaren zijn
verlopen :
Overwegende dat het vonnis verweerder veroordeelt wegens een op 7 oktober
1969 begane overtreding van het wegverkeersreglement ;
Overwegende dat, bij ontstentenis van
een reden tot schorsing, de strafvordering
wegens overtreding van genoemd reglement noodzakelijk verjaard was op
13 december 1971, datum van het-vonnis,
aangezien meer dan twee jaren waren
verlopen vanaf de dag waarop het Inisdrijf werd gepleegd ;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat in deze zaak de kosten van de strafvordering ten laste van
de Staat moesten worden gelaten;
(1) Cass., 24 april 1972 (Arr. cass., 1972,
biz. 797).

2e KAMER. -

2 oktober 1972.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN GASBATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN, VOORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE
TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE,
- NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
EENSTEMMIGHEID. WIJZIGING
DOOR DE CORRECTIONELE REOHTBANK
VAN EEN VRIJSPREKEND VONNIS VAN
DE POLITIERECHTBANK, - EENSTEMMIGHEID VEREIST.
3° CASSATIE. 0MVANG. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSINGEN OP
DE STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING DIE TEGEN HEM
ZIJN INGESTELD.- VERNIETIGING VAN
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING,
VERNIETIGING DIENTENGEVOLGE
VAN DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING.
4° VOORZIENING IN CASSATIE. VORM.- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE PARTIJ, EISERES. VoORZIENING
NIET BETEKEND. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1° Een beklaagde is niet bevoegd om zich
in cassatie te vo01"zien tegen de beslissing
op de st1·ajvo1·de1'ing die tegen een medebelclaagde is ingesteld (2).
2° Om een doo1· de politierechtbank vrijgesproken belclaagde te veroo1·delen
(2) Cass., 25 september 1972, supm, biz. 99.
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moet de correctionele rechtbank, in hager
beroep rcchtdoende, uitspraalc doen met
eenparige stemmen van haar leden (1).
(Sv., art. 21bis.)

met eenparige stemmen van de leden der
correctionele rechtbank ;
Dat de veroordeling derhalve door
nietigheid is aangetast ;

3° W annee1· de belclaagde zich in cassatie
heejt voorzien tegen de beslissing op de
strajvo1·dering en tegen de eindbeslissing
op de tegen hem ingestelde burge1·lijlce
rechtsvordering, b1·engt de ve1·nietiging
van de eerste beslissing de vernietiging
mede van de tweede beslissing die er het
gevolg van is (2).

II. Betreffende de voorziening van
eiser, in zoverre zij gericht is tegen de
beslissing op de civielrechtelijke vordering die tegen hem door de verweerder
is ingesteld :

4° Niet ontvanlcelijlc is . de voo1·ziening
van een burge1'lijlce partij die niet is
betekend aan de partij tegen wie zij is
ge1·icht (3). (Sv., art. 418.)
(FRANSSEN, T. LAUNOIS.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 maart 1972 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi ;

I. Betreffende de voorziening van eiser,
beldaagde, in zoverre zij gericht is tegen
de beslissing op de strafvordering ingesteld :
a) tegen verweerder
Overwegende dat eiser niet bevoegd
is om zich in cassatie te voorzien tegen
de beslissing waarbij een medebeklaagde
wordt vrijgesproken ;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
b) tegen eiser :

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 211 bis van
het Wetboek van strafvordering :
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, rechtdoende in hoger beroep,
eiser veroordeelt wegens overtrading van
artikel 15 van het wegverkeersreglement,
terwijl hij door de eerste rechter was
vrijgesproken;
Overwegende dat het vonnis niet vaststelt dat die veroordeling is uitgesproken
(1) Cass., 29 mei 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 917) en 5 september 1972, supra, blz. 12.
(2) Cass., 16 mei 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 864).
(3) Cass., 20 juni 1972 (A1'1'. cass., 1972,
blz. 999) en 11 september 1972, supm, blz. 44.

Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering de vernietiging meebrengt van de eindbeslissing op de burgerlijke rechtsvordering,
welke laatste beslissing het gevolg is van
de eerste;

III. Betreffende de voorziening van
eiser, burgerlijke partij, in zoverre zij
gericht is tegen de beslissing waarbij deze
in kosten van de tegen verweerder ingestelde strafvordering werd veroordeeld,
en tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering die door hem tegen verweerder werd ingesteld :
Overwegende dat nit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet.
blijkt dat de voorziening werd betekend
aan de partij tegen wie zij is gericht ;
Dat zij derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing, in zoverre zij uitspraak
doet op de strafvordering die tegen eiser
is ingesteld, en op de burgerlijke rechtsvordering die tegen hem is gericht ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiser in de helft van de kosten ;
laat de overige kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting houdende in hoger beroep_
2 oktober 1972. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Legros, raadsheer waarne·mend voorzitter. Verslaggever, de
H. Clason. Gelijlcluidende conclusie,
de H. Detournay, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

3 Oktober 1972.

1° ONDERWIJS. - ScHOOLPLICHT.
NALATIG GEZINSHOOFD. 0VERTREDING. - BEVOEGDHEID.
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, BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. SCHOOLPLICHT. NALA.TIG GEZINSI(OOFD.- OvERTREDING.
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en 2° Zelfs v66r de inwerlcingtreding
van artilcel 91, § 1, vervat in artilcel 3
van de wet van 10 olctober 1967, was de
politierechter bevoegd, zoals de lcinderrechter v66r de inwerlcingtreding van
artilcel 91, § 10, 6°, van de wet van
10 april 1965 bet1·efjende de jeugdbescherming en zoals de jettgdrechtbanlc
sinds deze inwe1·lcingt1·eding, om lce.nnis
te nemen van de ove1·tredingen bepaald
bij de artilcelen 5, 9 en 11 van de gecoordinee1·de wetten op het lager onderwijs
van 20 augustus 1957.

'(PROCUREUR DES KONINGS TE HASSELT,
T. WAUTERS.)
A.RREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 januari 1971 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
rechtbank te Hasselt ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel ll van het koninklijk
besluit :van 20 augustus 1957 houdende
co6rdinatie van de wetten op het lager
onderwijs,

doordat het bestreden vonnis een beslissing bevestigt; uitgesproken op 22 oktober 1970 door de politierechtbank te
Sint-Truiden, waarbij deze zich onbevoegd had verklaard om kennis te nemen
van de tegen verweerster aangevoerde
telastlegging te Sint-Truiden, in de maanden februari, maart en april 1970, als gezinshoofd dat aan zijn kinderen onderwijs doet geven in een school, nagelaten
te hebben er voor te zorgen dat deze de
lessen geregeld volgen, namelijk dat ze
niet zonder geldige reden afwezig blijven
(artikel 5, 10 en ll van de reeds geciteerde
gecoiirdineerde wetten), en dit om de redenen « dat de eerste rechter zich t,erecht
onbevoegd heeft verklaard op grond van
artikel 36 van de wet van 8 april 1965,
volgens hetwelk het in de dagvaarding
bedoelde misdrijf behoort tot de bevoegdheid van de jeugdrechtbank; dat
volgens artikel 11 van de gecoiirdineerde
wetten op het lager onderwijs van 20 augustus 1957 de inbreuken op artikel 5
van deze wet behoren tot de bevoegdheid
van de kinderrechter, thans jeugdrecht-

bank (artike1 91, § 10, 6° van de wet
van 8 april 1965) of tot deze van de
vrederechter, die echter in dit geval
client op te treden met tussenkomst van
de ambtenaar van het openbaar ministerie bij de politierechtbank; dat de politierechtbank echter ter zake niet bevoegd is noch ooit ·geweest is »,

tm·wijl de vrederechter wel degelijk
in zijn hoedanigheid van politierechter
bevoegd was om van de zaak kennis
te nemen :
Overwegende dat zo in artikel 36, 5o,
van de wet van 8 april 1965 betreffende
de jeugdbescherming uitdrukkelijk wordt
bepaald dat de jeugdrechtbank kennis
neemt « van de vorderingen van het
openbaar ministerie betreffende de overtredingen bedoeld in de artikelen I 0 en II
van de wetten op het lager onderwijs,
gecoiirdineerd op 20 augustus 1957 »,
daardoor geenszins een einde wordt gesteld aan de door laatstgenoemd artikel
11 aan de procureur des Konings gelaten
keus het aldaar bedoelde strafbaar feit
bij de vrederechter dan wel bij de jeugdrechtbank aanhangig te maken ;
Overwegende dat de politierechtbank
bevoegd was om kennis te nemen van de
vervolging; dat immers artikel 137 van
het 'IVetboek van strafvordering, v66r
het vervangen werd bij het op I november 1970 in werking getreden artikel 91,
§ I, vervat in artikel 3 van de wet van
10 oktober 1967, bepaalde dat de" vrederechter » als « politierechter " kennis nam
van de overtredingen ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Tongeren, zitting houdende
in hoger beroep.
3 oktober 1972.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, de H.
Versee. Gelijlclttidende conclusie, de
H. Depelchin, advocaat-generaal.
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3 oktober 1972.

WEGVERKEER. VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STUREN. EENDAADSE SAMENLOOP VAN
OVERTREDINGEN VAN DE WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET wEGVERKEER. 0VERTREDINGEN DIE ELKE
VAN
HET
VERVALLENVERKLARING
RECHT TOT STUREN TOT GEVOLG KUNNEN HEBBEN. EEN STRAF. EEN
ENKELE VERVALLENVERKI·ARING.

zo

EENDAADSE SAMENLOOP VAN
MISDRIJVEN. WEGVERKEER. VERVALLENVERKLARING
VAN
HET
RECHT TOT STUREN. EENDAADSE
SAMENLOOP VAN OVERTREDINGEN VAN
DE WET BETREFFENDE DE POLITIE
OVER HET WEGVERKEER. 0VERTREDINGEN DIE ELK VERV ALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STUREN
TOT GEVOLG KUNNEN HEBBEN. EEN
STRAF. EEN ENKELE VERVALLENVERKLARING.

1° en 2° W anneer de rechter vaststelt dat
verschillende overtredingen van de wet
betreffende de politie over het wegverlceM', die elk veTvallenve1·klaring van het
1·echt tot sturen tot gevolg ktmnen hebben,
eenzeljde jeit vm·men en bi}gevolg de
belclaagde tot een enlcele straj, nameliJlc
de zwaarste st1·aj, ve1'0o1·deelt, lean hij
hem slechts ve1·vallen ve1·klaTen van het
recht tot sturen, zoals zulks is bepaald
voo1· de met deze st1·af strajbare overtreding. (Sv., art. 65.)
(WELLENS EN PAS.)

mengde telastleggingen B (inbrenk op
artikel 21 van de wegverkeerswet), C (inbrenk op artikel 34-1 van dezelfde wet) en
D (inbreuk op de artikelen 35 en 36 van
dezelfde wet) tot een enkele geldboete
en hem ontzet uit het recht een motorvoertnig te besturen gedurende een termijn van twee maand hoofdens 0 en
een termijn van twee jaar hoofdens D,
anderzijds, tweede eiser veroordeelt wegens de vermengde telastleggingen F
(inbreuk op artikel · 21 van reeds genoemde wet), G (inbrenk op artikel 27-1
van het wegverkeersreglement), H (inbrenk op artikel 34-1 van de wegverkeerswet) en I (inbrenk op artikel 35·
van evengenoemde wet) tot een enkele
geldboete en hem ontzet nit het recht
een motorvoertuig te bestnren gedurende een termijn van twee maand hoofdens H en een termijn van vier maand
hoofdens I;
Overwegende dat de rechter, na te
hebben vastgesteld dat hoger genoemde
feiten ideeel samenlopen, ten laste van
ieder beklaagde slechts een enkele
straf, de zwaarste, kon uitspreken ;
Overwegende dat, nn de ontzetting uit
het recht een motorvoertuig te besturen
ten deze een straf is, de rechter niet vermocht benevens de enkele geldboete,
enerzijds, ten laste van eerste eiser, een
ontzetting uit te spreken hoofdens C en
een andere hoofdens D, anderzijds, ten
laste van tweede eiser, een ontzetting uit
te spreken hoofdens Hen een andere hoofdens I;
Overwegende dat de bepaling van
artikel 39 van de wet betreffende de
politic over het wegverkeer niet afwijkt,
in geval van eendaadse samenloop tussen
twee misdrijven bij deze wet bepaald,
van de regel van artikel 65 van het Strafwetboek :

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 mei 1972 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
nit de schending van artikel 65 van het
Strafwetboek :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
na bij bevestiging van het beroepen
vonnis te hebben vastgesteld dat, in de
mate hierna aangeduid, er ideele samenloop bestaat zodat slechts een straf,
de zwaarste, client uitgesproken te worden
ten laste van ieder beklaagde, enerzijds,
eerste eiser veroordeelt wegens de ver-

En overwegende, wat de telastleggingen A en E betreft, 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 dat er
reden is tot het onderzoeken van de door
eiseres aangevoerde middelen, die slechts
betrel<::king hebben op de telastleggingen
B, C, D, F, G, Hen I en niet tot de vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het bestreden vonnis in
zoverre het uitspraak doet over de
telastleggingen B, C enD (eerste eiser),
F, G, H en I (tweede eiser); beveelt dat
melding van dit arrest zal gemaakt wor-
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den op de kant van bet gedeeltelijk vernietigde vonnis ; veroordeelt elk van de
eisers in een derde van de .kosten; laat
bet overige derde ten laste van de Staat;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Antwerpen,
zitting houdende in boger beroep.
3 oktober 1972. - 2• kamer. - Voorzitter en Verslaggever, de H. Delahaye,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclttsie, de H. Depelchin,
advocaat-generaal. Pleiter, de H.
Van Schoubroeck (van de balie te Turnhout).

2° De nietigheid waardoor, ten aanzien
van m·tikel 31 van de wet van 15 juni
1935 op het geb1·uik der talen in gerechts.
zaken, het Tela.as, in een proces-verbaal
van een voomnderzoek, van een verklaring van de ve1·dachte is aangetast,
leidt niet tot de nietigheid van de andere
veTmeldingen van het proces-verbaal of
van de ande?"e p?"ocesstuklcen en staat de
Techte?" niet toe te weigeren uitspTaak
te doen over de gegrondheid van de ve?'volging.
(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE GENT, T. NIOLOT EN RA]\'1:MAOH.)
ARREST.

28

KAJ\1ER. -

3 Oktober 1972.

1o TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER-

LANDSE

EN

DE

FRANSE).

STRAFZAKEN.- VooRONDERZOEK.VERDAOTITE DIE ZIOH UITDRUKT IN
EEN ANDERE TAAL DAN DIE WAARIN
HET PROOES-VERBAAL IS OPGEJ\1AAKT.
MET HET ONDERZOEK BELASTE
AGENT DIE DEZE TAAL KENT. GEEN
BEROEP OP EEN BEEDIGD VERTALER. VERKLARING OPGETEKEND IN DE TAAL
VAN HET PROOES-VERBAAL.- 0NWETTELIJKHEID.

2° TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN DE FRANSE).
s~'RAFZAKEN. VooRONDERZOEK. VERKLARI~G VAN DE VERDAOHTE ON-

REGELJ\1ATIG IN EEN PROOES-VERBAAL
OPGETEKEND.
NIETIGHEID. GEVOLGEN.

1° TVanneer de agent, die met een vooronderzoel~ in strafzaken belast is, de
taal lcent waaTin de verdachte zich ttitdTulct en deze taal een andere taal is dan
die waarin het proces-ve1·baal is opgemaakt, ove1·eenkomstig artikel 11 van
de wet van 15 juni 1935, moet hij, indien hij de verklm·ing opneemt zonder
een beroep te doen op de medeweTlcing
van een beedigd ve1·taler, deze optekenen
in de taal van de verdachte (1). (Wet
van 15 juni 1935, art. 11 en 31).
(1) Zie cass. 25 februari 1963 (Bull en
1963, I, 708) : de met een vooronderzoek belaste agent is niet verplicht een beroep
te doen op een tolk.
PASIC.,

CASSATIE,

1973. -

5

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 10 maart 1972 door bet Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen ll, 31, 40 van de
wet van 15 juni 1935 op bet gebruikder
talen in gerechtszaken, 154, 189, 190 :en
211 van bet Wetboek van strafvordering,
doo1·dat het bestreden arrest de strafprocedure in haar geheel nietig verldaart, om de reden dnt tijdens het vooronderzoek de politiecommissaris, in strijd
met artikel 31 van de wet van 15. jt1ni
1935, de verklaring van tweede verwfjer~
der, die in de Franse taal word afgelegd,
in het N ederlands heeft opgeiwmen in
het proces-verbaal nr. 4064 van 19 juli
1970 zonder beroep te hebben gedaa:Yop
eon beedigd vertaler,
·
ter·wijl, ee1·ste ondeTdeel, de politi!JCO~
missaris in bedoeld proces-verbaal. beve.stigt de in hot Frans afgelegde verklaring
te hebben verstaan en zo getrouw moge•
lijk to hebben weergegeven, zodat el' ten
doze geen verplichting bestond om op
eon beedigd vertaler beroep to doen ;
tweede onde1·deel, zelfs indien het beroep op eon beedigd vertaler ten deze
vereist was, de bij artikel 40 van de wet
van 15 juni 1935 voorgeschreven nietig•
heid enkel de nietigheid van de om.vet:
telijk opgenomen verldaring, doch niet
die van hot ganse proces-verbaal ten
gevolge kon hebben, en die verklaring
steeds waarde als inlichting kon hebben·i
de1·de onderdeel, bedoelde nietigheid
evenmin de nietigheicl van de gause
strafprocedure kon medebrengen, cloch
enkel kon leiden tot het verwijderen
van de onwettelijk opgenomen verkla-'
ring uit hot debat en tot een nieuw onder~
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zoek ter terechtzitting van het hof van
beroep:
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende da.t, krachtens artikel 31
van de wet van 15 juni 1935, de verdachte
de taal gebruikt die hij verkiest voor
al zijn verklaringen in al de stadia van
de strafprocedure en dat, indien de agent,
die de verdachte ondervraagt, de door
· deze laatste gebruikte taal niet begrijpt,
hij beroep client te doen op een beedigd
vertaler;
Overwegende dat, zo hieruit volgt dat,
wanneer de verbalisant verldaart de door
de verdachte gebruikte taal te begrijpen,
hij er niet toe verplicht is op een beedigd
vertaler beroep te doen, hij nochtans,
in zulk geval, de verldaring van de verdachte in die taal client op te tekenen,
zonder zelf de vertaling ervan te mogen
doen;
Dat het onderdeel naar recht faalt;
W at het tweede en derde onderdeel
betreft :
Overwegende dat het arrest de ganse
strafprocedure nietig verklaart en beslist
dat de eerste rechter zich terecht ervan
onthouden heeft de grond van de telastleggingen te onderzoeken, om de reden
dat de. verklaring van Rammach rechtstreeks en essentieel gediend heeft tot
het tot stand komen van de telastleggingen en de andere elementen van het
strafdossier hun bewijswaarde verliezen
wanneer zij niet getoetst kunnen worden
aan hetgeen Rammach heeft gezegd en
toegegeven ;
Overwegende, eensdeels, dat zelfs indien het proces-verbaal na vertaling opgetekend nietig is bij toepassing van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935, zulks
de nietigheid ten gevolge heeft noch van
de andere vermeldingen van bedoeld
proces-verbaal, noch van de andere processen-verbaal of elementen van het
strafdossier ;
Overwegende dat de omstandigheid,
dat een vaststelling of verhoor in de
loop van het vooronderzoek gedaan als
element van bewijsvoering zijn waarde
zou. verliezen, de rechter geen toelating·
geeft te weigeren de zaak te onderzoeken
en over de gegrondheid van de vervolging uitspraak te doen ;
Dat de onderdelen gegrond zijn ;
En overwegende dat door de voorziening van het openbaar ministerie
slechts de beslissing op- de strafvordering aan het toezicht van het Hof wordt
onderworpen ;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet
over de strafvordering doch behalve in
zoverre het beslist dat het verhoor van
tweede verweerder, in het proces-verbaal nr. 4064 opgetekend, nietig is;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt 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.
3 oktober 1972. - 2e kamer.- Voo1"zitter, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Naulaerts.- GBlijkluiclende conclusie,
de H. Depelchin, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

3 oktober 1972.

1° BELEDIGING EN SMAAD. - BELEDIGING BEPAALD BIJ ARTIKEL 448 VAN
HET STRAFWETBOEK. VEROORDELING TOT EEN GEVANGENISSTRAF VAN
DRIE MAANDEN.
0NWETTELIJKHEID.

2° STRAF.- GELDBOETE.- OPDECIEMEN.- WET VAN 22 DECEMBER 1969.
- 0NZEKERHEID OMTRENT HET FElT
OF HET MISDRIJF VOOR OF NA DE INWERKINGTREDING VAN DEZE WET IS
GEPLEEGD. NIET GERECHTVAABDIGDE TOEPASSING VAN DEZE WET.
1° OnwettBlijk is de ve1·oordBling van de beklaagde tot een gevangenisstraf van drie
maanden wegens belecliging hetzij cloor
daden hetzij door geschriften, prenten
of zinnebeelden in een van de omstandigheden in artikel 444 van het Strafwetboek bepaald. (S.W., art. 448.)

2° Niet wettelijk ge1·echtvaa1·digd is de
toepassing op een geldboete van de
verhoging met 290 deciwmen, ingevoe1·d
bij de wet van 22 decembe1· 1969, wanneer cle vaststellingen van de beslissing
in het onzekere laten - of het misd1·ijf
gepleegd is v661· of na de JOe januari
1970, dag waarop deze wet in ·werking
is get1·eden (1).
(1) Cass., 16 mei 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 863).

-

131-

(AOKEIN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op I6 juni I97l gewezen door
het Hof van beroep te Gent ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 448 van
het Strafwetboek :
Overwegende dat tegen eiser de telastlegging werd aangevoerd « te Zedelgem,
op verschillende stonden in de loop van
het jaar I970, hetzij door daden hetzij
door geschriften, prenten of zinnebeelden, T'Jaeckx Angele, Roose Willy en
Roose Eric te hebben beledigd in een
van de omstandigheden in artikel 444
van het Strafwetboek bepaald » ;
Overwegende dat het bestreden arrest eiser wegens deze telastlegging veroordeelt tot een gevangenisstraf van
drie maanden en tot een geldboete van
150 frank, verhoogd met 290 opdeciemen,
zonder trouwens vast te stellen, wat de
opdeciemen betreft, dat althans een der
bewezen verklaarde feiten gepleegd werd
na 9 januari I970;
Overwegende dat, naar luid van artikel
448 van het Strafwetboek, de ten laste
gelegde feiten bestraft worden met
gevangenis van acht dagen tot twee
maanden en met geldboete van 26 frank
tot 500 frank of met een van die straffen
aileen; dat de uitgesproken hoofdgevangenisstraf dus het maximum te boven
gaat, en dienvolgens onwettelijk is;
Om die redenen, en zonder dat er
reden is tot het onderzoek van de door
eis!)r aangevoerde middelen, die niet
tot de vernietiging zonder verwijzing
lmnnen leiden, vernietigt het bestreden
arrest ; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing ; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
3 oktober 1972.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Versee. Gelijlclnidende conclnsie,
de H. Depelchin., advocaat-generaal. Pleiter, de H. Moeykens (van de balie
te Brugge).

3e KAMER. -

4 oktober 1972.

I o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. DIENSTPLIOHT.
- CONOLUSIE VOOR DE REOHTER IN
HOGER BEROEP. BESLISSING VAN
DE EERSTE REOHTER DIE EEN PASSEND
ANTWOORD OP DEZE OONOLUSIE BEVAT.
REOHTER IN HOGER BEROEP DIE
NAAR DE REDENEN VAN DE EERSTE
REOHTER VERWIJST.- MET REDENEN
OMKLEDE BESLISSING.

2o DIENSTPLICHT. -

HoGE MILITIERAAD.- VERMELDING DAT DE DIENSTPLIOHTIGE OF ZIJN ADVOOAAT WERD
GEHOORD, NIET WETTELIJK VERPLIOHT.

I

0

De rechter in hager beroep, die naar de
redenen van de ee?'ste 1·echter vm·wijst,
beantwoordt de voor hem genomen conclusie, wanneer deze redenen een passend
antwoord op de in hager beroep voorgedragen eisen of verweermiddelen bevatten (I). (Grondwet, art. 97; dienstplichtwett!:)n, gecoordineerd cp 30 april
1962, art. 37, § 4.)

2° Wanneer de beslissing van de Hoge lJ!Iilitieraad vaststelt dat de dienstplichtige
we1·d opgeroepen om zijn verweermiddelen te laten gelden, zonder uitdrukkelijlc te vermelden dat de dienstplichtige of
zijn advocaat werd gehoord, is voldaan
aan het bepaalde in artilcel 37, § 1, van de
dienstplichtwetten,
gecoordineerd
op
30 april 1962, luidens hetwelk de hoge
militieraad geen uitspraalc mag doen
zonder de betrolclcene te hebben opgeroepen om hem, zijn advocaat of zijn gevolmachtigde te horen en het hem mogelijk
te malcen een memo1·ie of verwee?·schrift
in te dienen.

(VANDENSOHRIEOK.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op I7 mei I972 door de Hoge
Militieraad gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 37, § 4, van de gecodrdineerde dienstplichtwetten,
(1) Cass., 8 maart 1972 (A1-r. cass., 1972,
biz. 644).
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dooTdat de bestreden beslissing niet antwoordt op het betoog van eiser die in
zijn akte van beroep had laten gelden
dl).t zijn vader " geen inkomsten heeft "
en " werkonbekwaam is zoals blijkt uit
q<a geneeskundige attesten in het dosSier " :

Overwegende dat de bestreden beslissing erop wijst " dat de militieraad zijn
beslissing steunt op weloverwogen redenen waarbij de Hoge Militieraad zich
aansluit aangezien geen doeltreffende
opwerpingen naar voren gebracht werden";
Overwegende dat de beroepen beslissing de aanvraag tot vrijlating van eiser
weigert om de reden da t het toekennen
van een vrijlating krachtens de bepalingen van artikel 12, § l, 7°, afhankelijk is
onder meer van de voorwaarde dat de
vader van betrokkene de leeftijd van
60 jaar heeft bereikt of dat hij als verloren
voor het gezin kan beschouwd worden,
en dat uit het verslag opgesteld door
dokter Bara, door de militieraad aangesteld om de gezondheidstoestand van de
aanvrager te onderzoeken, blijkt clat hij
niet als verloren voor het gezin kan
beschouwd worden in de zin hieraan
gegeven in artikel l 7, § 2 ;
Overwegende dat de bestreden beslissing aldus het betoog van eiser in zijn
akte van beroep beantwoordt door, wat
de arbeidsongeschiktheid van de vader
van eiser betreft, in afwezigheid van
nieuwe elementen, naar de in de beroepen
beslissing gegeven reden te verwijzen
welke, op grand van het verslag van
dokter Bara, de in het dossier berustende
geneeskundige attesten niet bewijskrachtig oordeelde, en door, wat het gemis van
inkomsten van de vader betreft, clit
middel als niet terzake dienend en zonder
belang te verwerpen, vermits een andere
door de wet vereiste voorwaarde afwezig
is;
nat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 37, § l, van de
geco6rdineerde dienstplichtwetten,
dooTdat de bestreden beslissing niet
vermeldt dat eiser of zijn advocaat gehoord werd in de uiteenzetting van zijn
verweermiddelen :
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat " de dienstplichtige ontboden is geworden om zijn verweermiddelen te laten gelden en de heer Lindemans,
advocaat, ter zitting verschenen is " ;

Overwegende dat aldus aan de bepalingen van artikel 37, § l, lid 2, van de
geco6rdineerde wetten voldaan werd,
luidens welke de Hoge Militieraad geen
uitspraak mag doen zonder de betrokkene
te hebben opgeroepen om hem, zijn
advocaat of zijn gevolmachtigde te horen
en het hem mogelijk te maken een memode of verweerschrift in te dienen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
4 oktober 1972. - 3• kamer. - Voor·zittm· en Ve~·slaggever·, de H. Wauters,
raadsheer waarnen1.end voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts,
advocaa t- generaal.
.

l e KAMER. -

5 oktober 1972.

HUUR VAN WERK. -

Huun VAN
DIENSTEN. AANNEMINGSCONTRACT.
CONTRACT DAT ONDER DE TOEPASSING V ALT VAN HET ALGEMEEN BESTEK
VAN DE OVEREENKOMSTEN VAN DE
STAAT. NrET-INACHTNEMING VAN DE
BEPALINGEN VAN RET CONTRACT EN
TE LATE UITVOERING. BEWIJSMIDDELEN.

De niet-inachtneming van cle bepalingen
van een aannemingscontr·act, clat ondeT
de toepassiny valt van het algemeen bestele van· de oveTeenlcomsten van cle Staat,
en ondeT mee~· cle niet-voltooiing van
de wer·ken binnen cle over·eengelcomen
tm·mijn kunnen niet alleen wor·clen bewezen dooT het pr·oces-ver·baal als becloelcl
in ar·tilcel 4.7 van dit algemeen bestelc,
cloch oolc op ellce ander·e wijzc, voor· zover·
cle Techten van cle acbnnemeT ten valle
wor·clen gewaaTbor·gd (1).
(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
« ENTREPRISES
GENERALES RENE HERBIGNAT "• T. PROVINCIE LUIK.)

(1) FLAMME, Traite theorique et pr·atique des
marches publics, d. II, nr. 891, noot 1, biz. 558.
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(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 3 februari 1971 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
scbending van de artikelen ll34, ll35,
1319, 1320, 1322 en, voor zoveel als
nodig, ll46, ll52, 1226, 1229 en 1230
van bet Burgerlijk Wetboek, 97 van de
Grondwet en, voor zoveel als nodig, 46,
47 en 48, 0, van bet algemeen bestek
van de overeenkomsten van de Staat
(contractuele administratieve bepalingen), gevoegd bij bet koninklijk besluit
van 5 oktober 1955 tot regeling van de
overeenkomsten betreffende de aannemingen van werken, leveringen en transporten voor rekening van de Staat, en 1,
§ 1, van dit koninklijk besluit,
doordat, rechtdoende over de betwisting inzake de kortingen wegens te late
oplevering en op bet betoog van eiseres
in baar conclusie " dat . . . nooit enig
proces-verbaal werd opgemaakt tot vaststelling dat de werken na verloop van
de contractuele termijn niet voltooid
waren, zoals artikel 4 7 van het contract
voorschrijft, dat een proces-verbaal van
niet-goedkeuring dat vier maanden na
de opstelling ervan en drie 1naanden na
de ingebruikneming van de werken werd
verzonden niet kan dienen, evenmin als
een nooit aan de aannmner toegezonden
proces-verbaal waarbij. voor de tweecle
keer de voorlopige keuring op dattnn van
18 september 1964 wordt toegestaan ,,
bet arrest deze conclusie afwijst op grond
" dat gedaagde in hager beroep in een
aangetekencle brief van 3 augustus 1964
baar aannemer, eiseres in hoger beroep,
eraan heeft berinnerd dat de werken niet
voltooid waren binnen de overeengekomen termijnen; ... dat eiseres in hoger
beroep op 24 augustus 1964 op deze brief
beeft geantwoord en impliciet cleze nietvoltooiing heeft bekend; ... dat de werken
die zij dan toegaf te moeten verrichten zo
belangrijk waren dat ze de voorlopige
keuring van het geheel beletten ; . . . dat
gedaagde in hager beroep op 14 augustus
1965 nog wees op werken die nog moesten
worden uitgevoerd, waartegen eiseres in
hoger beroep evenmin heeft geprotesteerd ; dat, derbalve, gedaagde in boger
beroep, door de datum van 18 september
1964 naar voren te brengen om bet
ogenblik vast te stellen waarop zij het
werk als voorlopig gekeurd wil bescbouwen, aan haar tegenstander een gunstig
voorstel doet ; . . . dat de bekentenis van
deze laatste alle belang ontneemt aan de

middelen die zij afieidt uit de artikelen 46
en 4 7 van bet algemeen bestek of uit de
vertraging in het laten geworden van de
vorderingsstaten van het wcrk, waarvan
zij trouwens niet aantoont dat ze bedrieglijk zouden gewijzigd zijn ,,

te1·wijl artikel 4 7 van genoemd algemeen be~tek luidt : " Al de inbreuken op
de bepalmgen van het contract ... worden
vastgesteld bij een proces-verbaal, waarvan een afschrift zonder verwijl bij aangetekende brief aan de aannmner ~;vordt
gezonclen. Binn~n vijftien kalenderdagen
na de verzendn:tgsdatum volgens postmerk moet hij zijn verplichtingen volbrengen of zijn verweermiddelen cloen
gelden bij aangetekende brief, geadresseerd aan liet bestuur. Na verloop van
die termijn wordt het stilzwijgen van de
aannemer uitgelegd als een erkenning van
de geconstateerde feiten " ; uit deze bepaling, evenals uit de verbincling ervan
met artikel 46 van dit bestek, volgens
betwelk " De aannemer ter zake van de
uitvoering van zijn aanneming in gebreke
wordt gesteld .. . wanneer de werken in
om het even welk opzicht niet op zodanige
wijze worden voortgezet dat ze op de
vastgestelde tijdstippen geheel kunnen
worden voltooid ,, blijkt dat de vertraging van de aannemer, op grand waarvan
kortingen worden toegepast, evenals elke
andere inbreuk, moet worden vastgesteld bij een proces-verbaal dat wordt
opgemaakt en toegezonden op de wijze
als voorgeschreven in genoemd artikel 4 7,
waarmt volgt dat het arrest aan de overeenkomst van partijen niet de gevolgen
toekent die eraan verbonden zijn (schending van de artikelen ll34, ll35 en, voor
zoveel als nodig, 1146, ll52, 1226 en 1230
van het Burgerlijk 1Vetboek), de bierhoven bedoelde bepalingen van het algemeen bestek miskent (schending, voor
zoveel als nodig, van de artikelen 46, 47
en 48, 0, van bet algemeen bestek van
de overeenkomsten van de Staat, gevoegd
bij het koninklijk besluit van 5 oktober
1955, en 1, § 1, van dit koninklijk besluit),
alsook de bewijskracht ervan (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek) en, in elk
geval, niet regelmatig antwoordt op
voormelde conclusie van eiseres (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat de inbreuken op de
bepalingen van een aannemingscontract
die, onder meer, krachtens de overeenkomst van partijen, aan de artikelen 46,
en 4 7 van het algemeen bestek van de
overeenkomsten van de Staat onderwor-
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pen zijn, ten deze de niet-voltooiing
van de werken binnen de overeengekomen
termijn, niet alleen kunnen worden bewezen door het proces-verbaal als bedoeld
in genoemd artikel 4 7, doch ook op elke
andere wijze, voor zover de rechten van
de aannemer ten volle worden gewaarborgd;
Overwegende dat het arrest vaststelt,
zonder te worden bekritiseerd, dat eiseres
in een brief van 24 augustus 1964 heen
bekend dat de werken niet voltooid
waren binnen de overeengekomen termijnen, en dat de werken die zij dan toegaf nog te moeten verrichten zo belangrijk waren dat ze de voorlopige keuring
van het geheel beletten ;
Overwegende dat het arrest, derhalve,
wettelijk heeft kLmnen beslissen dat deze
bekentenis alle belang ontnam aan het
middel door eiseres afgeleid uit de schending van voormelde artikelen 46 eri 4 7
en aldus passend op dit middel heeft
geantwoord;
Dat hat middel niet kan worden aangenomen;
Over hat tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1135
van het Burgerlijk W etboek, 97 van de
Grondwet en, voor zoveel als nodig, 9, B,
43, 0 enD, van het algemeen bestek van
de overeenkomsten van de Staat (contractuele administratieve bepalingen),
gevoegd bij 'het koninklijk besluit
van 5 oktober 1955 tot regaling van
de
overeenkomsten
betreffende
de
aannemingen van werken, leveringen en
transporten vbor rekening van de Staat,
en 1, § 1, van genoemd koninklijk besluit,

rloordat, rechtdoende over de betwistinginzake de teruggavevan de borgtocht
en op het betoog van eiseres in haar
conclusie dat, ongeacht de datum waarop
de waarborgtermijn is ingegaan - dat
wil zeggen na 14 januari 1964 of 18 februari 1964 ofzelfs 18 september 1964-, « er
de:finitieve goedkeuring zonder opmerking is door het enkele feit dat de waarborgtermijn verstreken is ,, het arrest,
om de vordering tot terugbetaling van
de tweede helft van de borgtocht te verwerpen, erop wijst dat, volgens artikel 9
van het algemeen bestek, de terugbetaling moest worden gevraagd « binnen
vijftien kalenderdagen na de de:finitieve
goedkecrring of het verstrijken van de
waarborgtermijn; ... dat de de:finitieve
goedkeuring nooit heeft plaatsgehad en
dat ... volgens de bekentenis van eiseres
in hoger beroep v66r de dagvaarding geen
enkel verzoek werd ingediend ,,

terwijl : 1° deze gronden de beslissing
niet verantwoorden, daar de rechter niet
onderzoekt of, krachtens artikel 9 van
het algemeen bestek, volgens hetwelk
« de aannemer het verzoek om terugbetaling van de borgtocht, vergezeld van het
borgtochtbewijs, indient binnen vijftien
kalenderdagen na de dag van ... de definitieve goedkeuring of van het verstrijken
van de waarborgtermijn ,, de administratie, wanneer er geen de:finitieve goedkeuring heeft plaatsgehad, de borgtocht
moet terugbetalen wanneer de bij artikel 43, 0, van dit bestek vastgestelde
waarborgtermijn verstrijkt ; 2° de omstandigheid dat v66r de dagvaarding geen
enkel verzoek om terugbetaling werd ingediend zonder belang is, daar de dagvaarding een dergelijk verzoek bevat,
waaruit volgt dat het arrest aan de
overeenkomst van partijen niet de gevolgen toekent die eraan verbonden zijn
(schending van de artikelen 1134 en 1135
van het Burgerlijk Wetboek), eveneens
de hierboven bedoelde bepalingen van
het bestek miskent (schending, voor
zoveel als nodig, van de artikelen 9, B,
43, 0 enD, van het algemeen bestek van
de overeenkomsten van de Staat, gevoegd bij het koninklijk besluit van
5 oktober 1955, en 1, § 1, van dit koninklijk besluit) en, in elk geval, niet regelmatig op voormelde conclusie van eiseres
antwoordt (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat, enerzijds, het arrest
erop wijst, zonder te worden bekritiseerd,
dat de terugbetaling van de tweede helft
van de borgtocht door eiseres moest
worden gevraagd en dat zij erkende een
dergelijk verzoek niet te hebben ingediend v66r de dagvaarding ;
Overwegende dat het hof van beroep
derhalve niet meer moest onderzoeken of
die terugbetaling had kunnen gevraagcl
worden na het verstrijken van de waarborgtermijn, bij gebrek aan de:finitieve
goedkeuring ;
Overwegende dat, anderzijds, in tegenstelling met wat het middel aanvoert,
de dagvaarding van eiseres enkel strekte
tot betaling van verwijlinteresten wegens
de te late vrijmaking van de borgtocht
en niet tot teruggave van die borgtocht ;
dat eiseres in haar conclusie heeft gevraagd dat haar het in haar exploot van
dagvaarding gevorderde zou worden toegekend, onder a.ftrek van bepaalde bedragen;
Dat het middel dus niet kan worden
aangenomen ;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
5 oktober 1972.- Je kamer.- Voorzitter en Verslaggever, Baron Richard,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Delange,
advocaat-generaal.
Pleiters,
de
HH. Fally en Simont.

1e

KAMER.-

5 oktober 1972.

DERDENVERZET.- DIRECTE BELASTINGEN. MNSLAG TEN KOHIERE
GEBRACHT TEN LASTE VAN EEN GEHUWDE VROUW. AANSLAG NIETIG
VERKLAARD DOOR HET HOF VAN BEROEP. ARREST DAT DE RECHTEN
VAN DE MAN NIET BENADEELT, ZELF
INGEVAL LATER TE ZIJNEN LASTE EEN
NIEUWE AANSLAG WORDT TEN KOHIERE
GEBRACHT. DERDENVERZET NIETONTVANKELIJK.

Niet ontvankelijk is het derdenve1·zet van
de man tegen een arrest, dat een ten laste
van zijn vrouw ten kohie1·e gebrachte
aanslag nietig ve1·klaart en zijn 1·echten
niet benadeelt, zelfs indien vervolgens te
zijnen laste een nieuwe aanslag wordt
ten kohiere gebracht. (G.W., art. ll22;
gecoi:irdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 74bis; Wethoek van de inkomstenbel., art. 268.)

{CRABBE,
STAAT,

T. DE BLIECK EN BELGISCHE
MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST

(vertaling).

RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 5 oktober 1971 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ; (I)

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 2, 101, 603-l, ll22,
II24 van het Gerechtelijk Wetboek en
1319 van het Burgerlijk Wetboek en uit
de miskenning van,de bewijskracht van
de akten,

(1) Revue fiscale, 1972, biz. 131.

doordat het bestreden arrest, om het
derdenverzet van eiser niet ontvankelijk
te verklaren, van oordeel is, enerzijds,
dat de beslissing van 7 februari 1967 de
rechten van eiser niet benadeelt (eerste
voorwaarde voor ontvankelijkheid), op
grond « dat de nietigverklaring van sommige aanslagen ten laste van de echtgenote op zichzelf niet impliceert dat ze op
naam van de man zouden worden gevestigd ; dat het bestreden arrest - dat met
redenen omkleed moest zijn - slechts de
mogelijkheid ervan beschouwt wanneer
het spreekt van de « dag dat hij zou worden aangeslagen " ; dat deze aanslag, die
dan toch plaatshad, niet voortvloeide uit
het arrest doch uit een handeling van de
administratie die, wellicht aan de hand
van het arrest, enkel de wet toepaste;
dat hieruit volgt dat wat verzoeker een
nadeel noemt niet voortkomt uit de voor
het hof bestreden beslissing ,, en, anderzijds, dat de beslissing van 7 februari 1967
geen burgerlijke beslissing is (tweede
voorwaarde voor ontvankelijkheid), op
grond « dat de tweede voorwaarde eveneens ontbreekt, daar genoemde beslissing
een fiscale beslissing is en geen burgerlijke
beslissing of een beslissing die op bijkomende wijze over burgerlijke belangen
uitspraak doet ,,
terwijl, enerzijds, met toepassing van
de artikelen 2, 101, 603-l en ll22 van
het Gerechtelijk W etboek, het hof van
beroep, rechtdoende inzake directe belastingen, moet worden beschouwd als
een « burgerlijk gerecht " in de zin van
artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetbock voor het onderzoek der voorwaarden
van ontvankelijkheid van een derdenverzet;
terwijl, anderzijds, het arrest van
6 februari 1967 van het Hof van beroep
te Brussel, waartegen de procedure van
derdenverzet gericht was op verzoek van
eiser, de rechten van deze laatste benadeelde, in de zin van artikel ll22 van
het Gerechtelijk Wetboek, door de bewijskracht die aan deze beslissing verbonden was;
te~·wijl de beslissing van de directeur
van 13 februari 1970, die zich in het dossier van de rechtspleging bevindt en in
bijlage als eensluidend afschrift is overgelegd, uitspraak deed over een reclamatie van eiser tegen de te zijnen laste
gevestigde aanslag en de afwijzing ervan
als volgt motiveerde : « Overwegende dat
de bekritiseerde aanslag werd gevestigd
ingevolge het arrest van 6 februari 1967
van het Hof van beroep te Brussel,
12e kamer A, in zake De Blieck Ger-
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maine » en het bestreden arrest op .grond
van deze motivering niet kon overwegen
dat de aanslag niet voortvloeide uit het
arrest van 6 februari 1967, zonder de
bewijskracht van voormelde akte te miskennen:
Overwegende dat het arrest van
6 februari 1967, waartegen eiser derdenverzet heeft geclaan, ten name van verw:ee~·ster ten kohiere gebrachte aanslagen
n1et1g verklaart, de terugbeta1ing beveelt
van alle bedragen die op basis daarvan
zouden ge'ind zijn met de verzuimsinteresten, en verweerder in de kosten veroordeelt;
Overwegende dat dit arrest de rechten
van eiser helemaal niet benadeelde, zoals
het bestreden arrest zulks terecht beslist
om de in het middel overgenomen redenen;
Dat immers de bewijskracht die aan
dit arrest verbonden is alleen betrekking
he eft op de nietigheid van de ten las te
van verweerster ten kohiere gebrachte
aanslagen, cloch geen invloed heeft op het
recht van eiser om de ontvankelijkheid
en de gegronclheid te betwisten van een
aanslag die eventueel te zijnen laste wordt
gevestigd ;
Overwegende dat, hoewel ingevolge
. dit arrest ten nam.e van eiser een aanslag
ten kohiere werd gebracht, zoals de beslissing van de directeur der belastingen
van 13 februari 1970 erop wijst, de oorzaak ervan echter niet daarin te vinden
was;
Dat het bestreden arrest de bewijskracht van genoemde beslissing dus niet
heeft miskend ;
Dat het middel in zijn tweede en derde
onderdeel respectievelijk naar recht faalt
en feitelijke grondslag mist ;
Overwegende dat, nu de bestreden beslissing wettelijk verantwoord is door de
vaststelling dat het anest van· 6 februari 1967 geen afbreuk deed aan de rechten
van eiser, het middel, in zijn eerste onderdeel, slechts een ten overvloede gegeven
overweging bekritiseert en derhalve niet
ontvankelijk is bij gebrek aan belang ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
5 oktober 1972.- 1e kamer.- Voai'zittei" en Ve1·slaggever, Baron Richard,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Delange,
advocaat-generaal.- Pleite1·s, de HH. De
Kock, Bayart en Fally (de eerste van de
balie te Brussel).

1e

KAMER. -

6 oktober 1972.

1°

ELEKTRISCHE ENERGIE.- BEscHERMING VAN DE TELEGRAAF- EN
TELEFOONLIJNEN TEGEN DE GEVAREN
VAN CONTACT MET DE LIJNEN VOOR
ELEKTRISCHE ENERGIEVERDELING.

2°

ELEKTRISCHE ENERGIE.- INRICHTINGEN VOOR DE BESCHERMING
VAN DE TELEGRAAF- EN TELEFOONLIJNEN. TOT STAND BRENGEN EN
ONDERHOUDEN VAN DEZE BESCHERMINGSINRICHTINGEN DOOR EN OP EIGEN
KOSTEN VAN DE EIGENAARS VAN DE
ELEKTRISCHE ENERGIELIJNEN. ONGEVALLEN
EN
SCHADE
TEWEEGGEBRACHT WEGENS ONTOEREIKENDE BESCHERMING OF DOOR HET ONTBREKEN
HIERVAN.
AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE EIGENAARS VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIELIJNEN.

3°

ELEKTRISCHE
ENERGIE.
KONINKLIJK BESLUIT VAN 29 JUNI
1935.- STRAFRECHTELIJKE BETEUGELING. STRAFFEN DIE DE EIGENAARS
VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIELIJNEN
NIET ONTSLAAN VAN DE VERPLIOHTING
EEN
DOELTREFFENDE
BESCHERMING
VAN DE TELEGRAAF- EN TELEFOONLIJNEN TE VERZEKEREN.

4°

ELEKTRISCHE ENERGIE. - W E T
VAN 13 OKTOBER 1930, ARTIKEL 13. VERPLICHTING VOOR DE EIGENAARS
VAN DE LIJNEN BESTEMD VOOR HET'
OVERBRENGEN
EN
VERDELEN
VAN
ELEKTRISCHE ENERGIE, DE LIJNEN VAN
DE REGIE VAN TELEGRAAF EN TELEFOONDOELTREFFEND TE BESCHERMEN.
RESULTAATSVERBINTENIS.

1° De teleg1·aaj- en telefoonlijnen moeten

doelmatig besche1·md worden tegen de
gevm·en van toevallig contact met de
lijnen bestema voor het ovm·b1·engen envenlelen van elektTische eneTgie. (Wet
van 13 oktober 1930, art. 13.)
2° De 'im·ichtingen voo1· de beschenning vande boven- en onderg1·ondse telegraaf- en
telejoonlijnen wo1·den door de eigenaars
van de elektrische ene?"gielijnen, op eigen
kosten, tot stand gebracht en ondei·houden ; cle laatstbedoelden zijn aanspi'akelijk voo1' de ongevallen en de schade
teweeggebracht dooT ontoe1·eikende bescherming of doo1· het ontbreken hier-
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van (1). (Wet van 13 oktober 1930,
art. 13.)
3° De omstandigheid dat de inb1·euken op
de voorschrijten van het koninklijk besluit van 29 juni 1935 tot aanvulling van
de algemene ve?'o?·dening inzake elektrische installaties stmfrechtelijk wo1·den
beteugeld neemt niet weg dat de bij dit
besluit opgelegde voonvaa1·den geen minimummaat?·egelen zijn en ontslaat de
eigenaar van de elekt1·ische enm·gielijnen
niet van c.,e hem bij de wet van 13 olctobe?' 1930 opgelegde verplichting een
doelt1·efjende bescherming van de telegmaj- en telefoonlijnen tegen de geva1·en
van toevallig contact met de elekt1·ische
energielijnen te ve1·zeke1·en (2). (Wet van
13 oktober 1930, art. 13.)
4° Artikel 13 van de wet van 13 oktobe1·
1930 tot coordinatie van de wetsbepalingen op de teleg1·ajie en telefonie met d?·aden, dat aan de eigenaaTs van de lijnen
bestemd V001' het OVe?'b?·engen en ve1·delen
van elektrische ene1·gie de ve1·plichting
oplegt de lijnen van de Regie van Telegmaj en Telefoon doelt1·efjend te beschennen tegen een toevallig contact met
haar elglctrische ene·rgielijnen, vestigt ten
laste van deze eigenaars een resultaatsverbintenis,

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP " INTEECOM ll,
T.
NAAMLOZE
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ " DE VADERLANDSE ll, LOZIE
EN REGIE VAN TELEGRAAF EN TELEFOON.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het b.estreclen
arrest, op 12 november 1970 clo9r het
Hof van beroep te Gent gewezen;
Over het miclclel afgeleicl uit de scherrcling van de artikelen 13 en 29, alinea 2,
van de wet van 13 oktober 1930 tot
coiirclinatie van de wetsbepalin.gen op de
telegrafie en telefonie met draclen, 1, 16,
inzonclerheicl § 1, en 22 van het koninklijk
besluit van 29 juni 1935 tot aanvulling
van het algemeen reglement betreffencle
elektrische inrichtingen, vervat in het
koninklijk besluit van 28 december 1931,
zoals gewijzigcl door het koninklijk besluit van 16 september 1957, 9 en 97 van
de Grondwet,
(1) en (2) Men raadplege cass., 29 november
1967 (Ar1·. cass., 1968, blz. 454) en noot 1,
get. P. l\'L

dom·dat het bestreden arrest eiseres
volledig aansprakelijk stelt voor de elektrokutie van het paard van tweede verweerder ingevolge een toevallig contact
tussen haar elektrische leiding en afgebroken telefoondraden van dercle verweerster, om de reden dat, buiten iedere
aansprakelijkheid gesteund op artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek, het overkomen van het ongeval
aileen reeds wijst op een tekortkoming
van eiseres a an haar veiligheiclsverplichting, opgelegd door artikel 13 van de wet
van 13 oktober 1930, en die als een resultaatsverbintenis client ge!nterpreteercl te
worden,
tenvijl de veiligheiclsverplichting van
eiseres nader wordt bepaald door artikel 16 van het koninklijk besluit van
29 jtmi 1935 dat eiseres ervan vrijstelt
andere voorzorgsmaatregelen te nem.en
dan die welke door dit artikel uitdrukkelijk worden bepaald, zodat het arrest
artikel13 van de wet van 13 oktober 1930
verkeerdelijk als een resultaatsverbintenis heeft ge!nterpreteerd (schending van
alle artikelen) :
Overwegende dat, luidens de 1nemorie
van toelichting va.n de wet van 13 oktober 1930 tot coiirdinatie van de verschillende wetsbepalingen op de telegrafie en
telefonie met draad, de lijnen bestemd
voor het overbrengen van elektrische
energie, " die op zichzelf gevaarlijk zijn "'
door de eigenaar van die lijnen derwijze
dienen aangelegd, onderhouden en benuttigd te worden dat zij de ongevallen
voorkomen welke een toevallig contact
tussen bedoelde lijnen en de telegrafieen telefonielijnen zou kunnen veroorzaken;
Overwegende dat artikel 13 van voormelde wet bepaalt dat de hoven- en
ondergrondse telegraaf- en telefoonlijnen
doelmatig moeten worden beschermd
tegen de gevaren van toevallig contact
met de lijnen bestemd voor het overbrengen en verdelen van elektrische
energie; dat de beschermingsinrichtingen
door de eigenaars v:an de elektrische lijnen
op eigen kosten worden tot stand gebracht en onderhouden, en dat laatstbedoelden aansprake.lijk zijn voor de
ongevallen en de schade teweeggebracht
door ontoereikendheid of gemis van bescherming ... ;
Overwegende dat, zo de Nederlandse
tekst van dit artikel gewag maakt van
een '" doelmatige " bescherming van de
telegraaf- en telefoonlijnen, de Franse
tekst bepaalt dat deze lijnen " efficacement " (doeltreffend) moeten beschermd

-- 138worden; dat, gelet op de hierboven vermelde bewoordingen van de memorie
van toelichting van de wet, het geen
twijfel lijdt dat de wetgever de eigenaar
van de elektrische energielijnen een doeltreffende bescherming van de telegraafen telefoonlijnen tegen de gevaren va:J.
toevallig contact met bedoelde energielijnen heeft willen opleggen ;
Overwegende dat luidens de aanhef
van het koninklijk besluit van .29 juni
1935 ter uitvoering van de wet van
13 oktober 1930 en tot aanvulling van de
algemene verordening inzake elektrische
installaties vervat in het koninklijk besluit van .28 december 1931, de in het
besluit bepaalde voorwaarden voor kruising, nabijheid of evenwijdigheid van
elektrische energielijnen eensdeels en
van verschillende telecommunicatielijnen,
waaronder die van de Regie van Telegraaf en Telefoon, anclerdeels, "minimummaatregelen » zijn " welke clienen genamente worden tot vermindering van het
gevaar voor aanraking van de energielijnen ... »; clat artikel 16 van het besluit
clan ook bepaalt clat de voorschriften te:h
cloel hebben het aangeven van het minimum van veiligheiclsmaatregelen, welke
de exploitanten moeten in acht nemen ... ;
Overwegende clat de omstandigheid
dat de inbreuken op de voorschriften van
voormeld koninklijk besluit strafrechtelijk worden beteugelcl niet wegneemt clat
de opgelegcle voorwaarclen slechts minimummaatregelen uitmaken en de eigenaar van de elektrische energielijnen niet
ontslaat van de hem bij de wet van
13 oktober 1930 opgelegde verplichting
een cloeltreffende bescherming van de
telecommunica.tielijnen tegen de gevaren
van toevallig contact met de energielinen te verzekeren ;
Overwegende dat het arrest derhalve
wettelijk heeft . kunnen beslissen dat
eiseres voor het ongeval aansprakelijk is,
op groncl van artikel 13 van voormelcle
wet, wegens ondoeltreffende bescherming
van een telefoonlijn van de Regie van
Telegraaf en Telefoon tegen een toevallig
contact met haar elektrische energielijnen
en dienvolgens tekortkoming aan de
krachtens bedoelde wetsbepaling op haar
rustencle resultaatsverbintenis;
Dat het middel naar recht faalt ;

H. Ganshof van der Meersch, procureurgeneraa-1. - Pleiters, de HH. Van Ryn
en van Heeke.

16 KAMER.- 6 oktober 1972.
1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET GEBREK VAN EEN
ZAAK. - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
BEWAARDER. AARD VAN HET GEBREK. BEWIJS MOET DOOR RET
SLACHTOFFER WORDEN GELEVERD.
2° BEWIJS. - BuRGERLIJKE ZAKEN. SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET GEBREK VAN _EEN ZAAK. - BEWIJS VAN
DIT GEBREK. BEWIJS DOOR UITSCHAKELING. - VOLDOENDE BEWIJS.
1° en 2° De rechter die de oorzaak te beoordelen heeft van een ongeval tijdens het:
welk de schoen van een pe1·soon op· de
1'olt1·ap geklemd geraakt, kan, door uitschalceling van de andere oorzaken,
wettelijk beslissen dat het gebrek van de
zaak, i.e. van de rolt1·ap, de oorzaak van
het ongeval is (1). (B.W., art. 1384,
lid 1.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP <t INNOVATIONBON MARCHE », T. HYE EN NEIRINCKX.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 8 januari 1971 door het Hof
van beroep te Brusse1 gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1315, 1382, 1383
en 1384, inzonclerheid 1384, lid 1, van
het Burgerlijk Wetboek, 870 van het
Gerechtelijk Wetboek (wet van 10 oktober 1967) en 97 van de Grondwet,

doo1·dat het arrest, ter bevestiging van
de veroordelingen welke door de eerste
rechter ten voorclele van de verweerders

Om die redenen, verwerpt de voorzien:ing; veroordeelt eiseres in de kosten.

(Bull. en PASIC., 1943, I, 110).

6 oktober 1972.- 1 6 kamer.- Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggevm·, de
H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, de

Over het bewijs door uitschakeling, zie
DE PAGE, II, nr. 1007, noot 8, blz. 1045
en 1046 ; LAGASSE, Ohronique, Rev. crit. jur.
belge, 1963, blz. 16 ; R. DALCQ, Resp. civ., I,
nrs. 2156 en 2!161.

(1) Men raadplege cass., 25 maart 1943

-139en ten laste van eiseres waren uitgespro-_
ken, hoewel vaststellende dat de eerste
rechter constateerde dat het gebrek van
de roltrap als oorzaak van de schade
bewezen is, beslist dat uit de aan het hof
voorgelegde elementen client besloten te
worden dat, was de roltrap in perfect
normale staat geweest, de getroffene zich
aan haar voet niet had kunnen kwetsen
en dat het niet bewezen is dat het ongeval
aan een foutief of abnormaal gebruik
van de escalator door de getroffene te
wijten is ; dat hieruit volgt dat de eerste
rechter uit de gekende gegevens de juridische gevolgtrekkingen heeft gemaakt
die zich opdrongen,

tenvijl, om de aansprakelijkheid van
eiseres voor de schadelijke gevolgen van
het Iitigieuze ongeval met zich te ktmnen
brengen, het bestaan van een « gebrek »
van de roltrap door de verweerders, oorspronkelijke eisers, diende te worden
bewezen ; beslissen dat dergelijk bewijs
geleverd wordt door het feit dat, was de
roltrap in perfect normale staat geweest,
het ongeval niet zou hebben plaatsgegrepen, ermee gelijkstaat het bewijs van het
bestaan van een « gebrek » van de roltra.p
af te leiden nit het bestaan van de schade,
wat artikel 1384 van het Burgerlijk Wethoek niet toelaat ; de omstandigheid,
dat het niet bewezen is dat het ongeval
te wijten is aan een foutief of abnormaal
gebruik van de escalator door de getroffene evenmin het bewijs uitmaakt van
een « gebrek » in bedoelde escalator ; het
arrest overigens niet constateert dat het
ongeval aan een door eiseres of door haar
aangestelden begane fout of nalatigheid
zou te wijten zijn; het arrest derhalve
zijn beslissing, de aansprakelijkheid voor
dit ongeval ten Iaste van huidige eiseres
te Ieggen en haar ertoe te veroordelen de
schadelijke gevolgen ervan te vergoeden,
niet wettelijk rechtvaardigt :
Overwegende dat het arrest, door verwijzing naar de in het beroepen vonnis
opgenomen uiteenzetting van de omstandigheden van het ongeval, vaststelt dat
« de schoen van verweerster op de dalende
roltrap geklemd raakte », waardoor haar
voet ernstig gekwetst werd ;
Overwegende dat volgens de vaststellingen van bet arrest eiseres voor het hof
van beroep liet gelden dat « de roltrap in
perfecte staat van onderhoud was maar
(1) Cass., 14 december 1956 (Bttll. en
PAsrc., 1957, I, 400); 6 juni 1958 (ibid., 1958,
I, 1104); 26 september 1963 (ibid., 1964, I,
90) en 14 maart 1969 (A1·r. cass., 1969,

dat het ongeval aan een abnormaal of
foutief gebruik ervan door het slachtoffer
te wijten was » ;
Overwegende dat het arrest de beschouwing dat « was de roltrap in perfecte staat geweest, het slachtoffer zich
aan haar voet niet had kunnen kwetsen »
geenszins nit het !outer bestaan van de
schade afleidt doch op de aan het hof
van beroep voorgelegde elementen steunt,
waaronder de gegevens van het deskundigenonderzoek met zijn besluit dat de
roltrap niet in- orde was ;
Overwegende dat het hof van beroep,
na tevens het beweerd abnormaal of
foutief gebruik van de roltrap door het
slachtoffer verworpen te hebben, door
uitschakeling van de andere oorzaken,
wettelijk het gebrek van de zaak als de
oorzaak van het ongeval heeft kunnen
beschouwen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
6 oktober 1972.- 1e kamer.- Voorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Sury. Gelijlcluidende conclusie, de
H. Ganshof van der Meersch, procureurgeneraal. - Pleiters, de HH. Faures en
Fally.
-
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KAMER. -

6 oktober 1972.

VERZEKERINGEN. LANDVERZEKERINGEN. VRI.TSTELLING VAN DE
VERZEKERAAR. GROVE FOUT. DRONKENSCHAP VAN DE BESTUURDER.
0MSTANDIGHEDEN
WAARONDER
DEZE DRONKENSCHAP EEN GROVE FOUT
OPLEVERT.

Dronkenschap lean een grove jout opleveren
in de zin van aTtilcel 16 van de wet van
11 juni 1874-, dit wil zeggen een fout
die lean gelijlcgesteld wo1·den met een
opzettelijlce daad. Zij leve1·t slechts een
grove fout op, in de zin van deze wettelijlce bepaling, indien de verzelcerde zich
ervan bewust was of had moeten zijn dat
zij een verzwa1·ing van het gedekte risico
medebmcht (l).
biz. 657) en de noot. Zie oak de noot van professorS. FREDERICQ onder cass., 2 juni 1967,
Rev. crit. ju1·. belge, 1971, biz. 15 tot 75.
Men raadpiege cass., 12 januari 1967 en het
hiervoren geciteerde arrest van 2 juni 1967
(An·. cass., 1967, biz. 568 en 1206);

-
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(NAAMLOZE VENNOOTSCITAP « DE NOORDSTAR EN BOERITAAVE ll T. DEJ\'IESMAEKER
EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 december 1970 doc·r het Hof
van beroep te Brnssel gewezen ;
Over het middel afgeleid nit de schending van artikel 97 van de Grondwet,

doo1·dat het bestreden arrest, recht
sprekende over de regresvordering door
eiseres ingesbeld tegen wijlen Antoine
DmneSlnaeker, de rechtsvoorganger van
de verweerders, en strekkende tot terugbetaling van de door eiseres aan de naamloze vennootschap « Soamet " betaalde
vergoeclin.gen wegens een door wijlen
Antoine Demesmaeker veroorzaakt autoongeYal, die regresvordering verwerpt op
de groncl clat eiseres niet bewijst dat haar
verzekerde een grove font begaan heeft
daar nit de gegevens van het strafclossier
niet kan afgeleicl worden clat de verzekerde, die op het ogenblik van het ongeval onder de invloed van de drank verkeerde, bewnst was of bewust moest zijn
dat zijn bekwaamheicl om te stmen verminderd was,
tenuijl eiseres in haar conclusie tot
staving van haar vorclering niet alleen
had ingeroepen « de alcoholhaemie, als
zware font gelijkstaande met een intentionele font ,, mag,r ook « de dronkenschap aan het stuur ,, zoclat de beslissing
dater geen zware fout werd begaan geen
passencl antwoorcl kan vormen op een
conclnsie waarin ook de dronkenschap
als afzonclerlijke groncl worclt ingeroepen
en het arrest bijgevolg niet naar behorcn
met reclenen is omkleed :

gelijkgesteld worden met een opzettelijke
daacl en waarvan de verzekerde zich
bewust was of had moeten zijn clat zij
een verzwaring van het geclekte risico
medebracht;
Overwegencle clat, door te beschonwen
clat eiseres niet bewijst clat haar verzekerde een grove font heeft begaan, clat
er weliswaar ten deze client aangenomen
te worden clat de verzekerde op het
ogenblik van het ongeval onder de invloecl van de drank verkeerde en dat zijn
bekwaamheid om een wagen te besturen
in een zekere rnate venninclerd was, n1.aar
dat nit .de gegevens van het strafdossier
niet kon afgeleid worden clat hij zich
bewnst was of moest zijn clat zijn bekwamnheicl om te stnren verminclercl
was en clienvolgens het gewaarborgcl
risico verzwaarcl was, het arrest de hierbovenvermelcle conclnsie passend beantwoordt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt eiseres in de kosten.
6 oktober 1972.- 1e kamer.- Voorzittm·, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemencl voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Gerniers. Gelijkluidende conclusie,
de H. Ganshof van der Meersch, procureur-generaal. Pleiter, de H. van
Heeke.

2e KAMER. -

9 oktober 1972.

1° CASSATIE. BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN. VERSCHRIJVING IN
EEN PROCES-VERBAAL VAN HET VOORONDERZOEK. - BEVOEGDIIEID VAN RET
HOF ZE TE VERBETEREN.

Overwegencle dat eiseres in haar conclnsie de clronkenschap aan het stnnr en
de alcoholhaemie van Demesmaeker J.
inriep als zware font gelijkstaande met
een intentionele font, tot staving van
haar vordering tot terngbetaling van de
vergoeclingen, door haar gestort naar
aanleicling van het door voornoemcle veroorzaakte verkeersongeval ;
Overwegende dat dronkenschap inderdaad een grove font kan nitmaken in de
zin van artikel 16 van de wet van ll jnni
1874, dit wil zeggen een font die kan

2° WEGVERKEER.- VooRRANG.-

14 juni 196& (ibid., 1968, biz. 1249) en 7 november 1968 (ibid., 1969, biz. 269).

(1) Oass., 11 februari 1957 (Bttll. en PAsrc.,
1957, I, 695).

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN
14 MAART 1968, ARTIKEL 2, 1°quater,
EN 16-2, b. - AARDEWEG. - BEGRIP.
1° Het Hof heejt, tot beoo1·deling van een
cassatiemiddel, de bevoegdheid een ve1'schTijving te veTbeteTen die in een
p1'oces-ve1·baal van het voo1'ondeTzoek
voo1·komt, wannee1· die ve1·sch1·ijving
dttirlelijk blijkt uit het zinsve1·band van
het p1'0Ce8-Ve1·baal (1).

I--
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2° Voo1· de toepassing van de bepalingen
van het wegverkee?'S?'egleme?~t
van
:14 maart 1968, betekent de uitdrukking
" aardeweg " een weg die brer;ler is dan
een pad en die niet voor het voertuigenve?·keer in het algemeen is inge1·icht; de
aardeweg behottdt dit kenme1·lc zo hij
slechts bij zijn aansluiting met een ande?'e openbare weg lu,t uitzicht van een
1·ijbaa1~ heeft (1); de omstandigheid dat
hij met grint beclekt is sluit niet in dat hij
voo1· het voertuigenve?'keer in het algemeen is ingericht (2). (Wegverkeersreglement van 14 maart 1968, art. 2,
1oquate1·, en 16-2, b.)

(THOMAS, T. ROSl\'IAN.)

ARREST

(ve?'taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 februari 1972 in boger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Bergen ;
In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 2, 1°qttater, 16,
inzonderheid 2-b, van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, 1319, 1320, 1322, 1382 en
1383 van het Bmgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,

doo1·dat het bestreden vonnis eiser veroordeelt tot 7 5 frank geldboete wegens
inbreuk op artikel16-2-b van het wegverkeersreglement en tot betaling van:
15.196 frank schadevergoeding aan verweerder en de rechtbank onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de
civielrechtelijke vordering tegen verweerder, om de redenen dat verweerder
die door de rue du Chemin Vert te
Frameries in de richting van Genly reed,
in aanrijding is gekomen met eisers voerbuig, dat uit de Chemin Vert kwam gere(1} Cass., 7 september 1970 (A1·1·. cass., 1971,
blz. 18).
(2) Men raadplege cass., 22 januari en 24 augustus 1962 (Bull. en PAsrc., 1962, I, 587
en 1253) en 29 november 1962 (ibid., 1963, I,
403}.

den en links afsloeg in de rue dn Chemin
Vert ; dat de Chemin Vert een niet
berijdbare weg is (proces-verbaal nr. 1261
van de rijkswacht te Paturages), drie
meter breed en bedekt met rode sintel,
en niet ingericht is voor het voertuigenverkeer in het algemeen (proces-verbaal
nr. 1697 van de rijkswacht te Fran1.eries);
dat de Chemin Vert beantwocirdt aan dE)
bepaling van de aardeweg in artikel 2,
1°quate1·, van het koninklijk besluit van
14 maarb 1968, te weten een weg die
breder is dan een pad en die niet voor
het voertuigenverkeer in het algemeen is
ingericht ; dat de aardeweg zijn kenrnerk
behoudt zo hij slechts bij zijn aansluiting
met een andere weg het uitzicht van een
rijbaan heeft; dat de eerste rechter ten
onrechte heeft verklaard dat de ten laste
van verweerder gelegde overtreding van
artikel 16-1 van het wegverkeersreglement bewezen is en dat de ten laste van
eiser gelegde overtreding van artikel 16-2-b van hetzelfde reglement niet
bewezen is; dat aan verweerder geen
enkele rijfout kan worden verweten en
dat de gehele aansprakelijkheid voor <;I.e
schadelijke gevolgen van het ongeval op
eiser rust,
terwijl, eerste onclerdeel, heb proces-verbaal nr. 1261 van de rijkswacht te
Paturages, waarnaar het vonnis verwijst,
vermeldt dat de rue du Chemin Vert (en
niet de Chemin Vert) een niet berijdbare
weg is en derht>,lve, door naar dit stuk te
verwijzen om te beslissen dat de Chemin
Vert een niet berijdbare weg is, de rechters in hager beroep de bewijskracht van
dib stuk hebben miskend (schending inzonderheid van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk 'Vetboek);
anderzijds het proces-verbaal nr. 1680
van de rijkswacht te Frameries vermeldt,
zoals trouwens blijkt uit de situatieschets die bij het proces-verba,,l nr. 1261
is gevoegd, dat genoemde Chemin Vert
geplaveid is op een afsta.nd van l l m. 50
voor zijn samenloop met de rijweg waarop verweerder reed; het vonnis derhalve
ter staving van zijn beslissing dat de
Chemin Vert een aardeweg is, de over•
weging dat een dergelijke weg zijn keninerk behoudt, zo hij slechts bij zijn
aansluiting met een andere weg het uitzicht van een rijbaan heeft, niet kon
laten gelden dan met miskenning van de
bewijskracht van de processen-verbaal
nr. 1261 en 1680 en met schending van
de wettelijke bepaling, volgens welke de
aardeweg zijn kenmerk behoudt, zo hij
slechts bij zijn aansluiting met een andere
weg het uitzicht van een rijbaan heeft
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(schending van alle in het middel aangehaalde wettelijke bepalingen) ;

' en terwijl, tweede onderdeel, het tegenstrijdig is tegelijk te beslissen dat de
Chemin Vert een weg is die bedekt is met
rode sintel en dat hij niet voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht, aangezien sintel en grint, evenals
plaveisel, een wegdek vormen, dus de
inrichting van een weg voor voertuigenverkeer in het algemeen, en in elk geval
aan de hand van de vaststellingen van de
rechters in hoger beroep het Hof niet kan
nagaan of dezen de artikelen 2, 1°quater,
16-1 en 16-2-b van het koninklijk besluit
van 14 maart 1968 juist hebben toegepast
(schending inzonderheid van artikel 97
van de Grondwet) :
Overwegende dat uit het proces-verbaal nr. 1261 van de rijkswacht te
Paturages blijkt dat wei de Chemin Vert,
waaruit eiser kwmn gereden, en niet de
rue du Chemin Vert, waar verweerder
reed, door de verbalisanten als onberijdbaar is aangemerkt en ten gevolge van
een verschrijving, die duidelijk blijkt uit
het zinsverband van het proces-verbaal
en uit de eraan gevoegde schets, de rijkswachters de rue du Chemin Vert als
onberijdbaar hebben aangemerkt;
Overwegende overigens dat, na de
bepaling van de aardeweg te hebben
overgenomen, zoals die wordt gegeven in
artikel 2, 1°quater, van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968, alsmede de
nadere. omschrijving zoals gegeven in het
tweede lid van deze wetsbepaling, het
vonnis overweegt dat de Chemin Vert
aan deze bepaling beantwoordt ;
Dat, zonder de bewijskracht te rniskennen van het proces-verbaal nr. 1680
van de rijkswacht te Frarneries en van de
situatieschets die bij voornoemd procesverbaal nr. 1261 was gevoegd en waarin
werd vermeld dat de Chemin Vert op een
lengte van 11,50 meter voor zijn samenloop met de rue du Chemin Vert geplaveid
is, de rechters in hoger beroep door een
feitelijke en derhalve soevereine beoordeling wettelijk hebben beslist dat de
Chemin Vert een aardeweg is, die pas bij
zijn aansluiting met de rue du Chernin
Vert het uitzicht van een rijweg heeft ;
Wat het tweede onderdeel betreft :

hoger beroep bij soevereme beoordeling
wettelijk en zonder tegenstrijdigheid
hebben beslist dat de Chemin Vert, ofschoon met rode sintel bedekt, niet ingericht was voor h'et voertuigenverkeer jn
het algemeen ;
Dat geen enkel onclerdeel van het middel kan worden aangenornen ;
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 ;
In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering die tegen eiser is ingesteld :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert ;
In zoverre de voorziening door eiser,
burgerlijke partij, gericht is tegen verweerder:
Overwegende dat eiser geen bijzonder
mid del aan voert ;
Om die redJnen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 oktober 1972. - 2e karner.- Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnernend voorzitter. Verslaggever·, de
H. Legros. Gelijlcluidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Faures en Fally.

2" KAMER.. -

9 oktober 1972.

SAMENHANG.- STRAFZAKEN.- EEN
ENKELE DAGVAARDING VAN EEN BE·
KI.AAGDE VOOR DE POLITIERECHTBANK
WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN.
VONNISGERECHT DAT OVER ALLE
FElTEN TEN GRONDE UITSPRAAK DOET.
- IMPLIOIETE VASTSTELLING VAN DE
SAMENHANG TUSSEN DIE FElTEN·.

W anneer een belclaagde bij een en dezelfde
dagvam·ding wegens verschillende misdrijven voor de politie1·echtbanlc wo1·dt
gedagvaard, neemt het vonnisgerecht dat
over alle jeiten ten grande uitsp1·aak
doet, impliciet het bestaan aan van de
do01· de dagvaarding gelegde samenhang
tussen die feiten (1).

Overwegende dat, bij ontstentenis van
een wettelijke bepaling van het begrip
inrichting van een weg voor het voertui(1) Cass., 2 mei 1966 (Bull. en PASIC., 1966,
genverkeer in de zin van de artikelen 2,
1°, en 2, 1°quate1·, van het koninldijk I, 1107); men raadplege cass., 20 en 27 novembesluit van 14 maart 1968, de rechters in ' ber 1967 (A1-r. cass., 1968, blz. 395 en 448).
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(COUSIN.)
ARREST

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

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonuis, op 16 februari 1972 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Aarlen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 139 van het Wetboek van strafvordering,

doordat, na het door de politierechtbank te Etalle gewezen vonnis van
onbevoegdverklaring mtione loci te hebben te niet gedaan, het bestreden vonnis
een veroordeling uitspreekt tegen eiser
die vervolgd werd wegens misdrijven
gepleegd te Chatillon, gemeente van het
kanton Etalle, en elders in het gerechtelijk arrondissement Aarlen, zonder acht
te slaan op de exceptie van onbevoegdheid ratione loci, door eiser bij conclusie
opgeworpen op grond van het procesverbaal van de rijkswacht volgens hetwelk de feiten werden vastgesteld te
Meix-le-Tige, een gemeente van het kanton Messancy :
,
Overwegende dat de ambtenaar van
het openbaar ministerie bij de Politierechtbank te Etalle bij een en dezelfde
· vordering eiser heeft laten dagvaarden
wegens misdrijven gepleegd enerzijds te
Chatillon en eiders in het gerechtelijk
arrondissement Aarlen en anderzijds in
het gerechtelijk arrondissement Aarlen ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat de ten laste van eiser gelegde feiten gedeeltelijk gepleegd zijn te
Chatillon, welke gemeente gelegen is in
het kanton Etalle ;
Overwegende dat de rechters in hoger
beroep bij een en dezelfde beslis~ing uitspraak hebben gedaan over alle fe1tm• van
de telastlegging en aldus de door de dagvaarding gelegde samenhang tussen die
feiten impliciet hebben aangenomen;
Dat het bestreden vonnis terecht en
met een passend antwoord op de in het
middel overgenomen conclusie beslist dat
de rechtbank te Etalle bevoegd was om
kennis te nemen van alle tegen eiser aangevoerde feiten ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
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 ;

9 oktober 1972. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Legros. Gelijkluidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal. Pleiter, de H. J. Michel (van de balie
te Aarlen).

2•

KAMER. -

9 oktober 1972.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. VONNIS VAN DE
POLITIERECHTBANK
DAT,
MET TOEPASSING VAN DE WET OP HET GEBRUIK
DER TALEN IN GERECHTSZAKEN, DE
VERWIJZING NAAR EEN ANDERE RECHTBANK VAN DEZELFDE RANG BEVEELT·
RECHTBANK OP VERWIJZING DIE
BESLIST DAT ZIJ NIET HET BEVOEGDE
GERECHT IS. BESLISSINGEN DIE IN
KRACHT VAN GEWIJSDE ZIJN GEGAAN.
REGELING VAN RECHTSGEBIED.

W anneer, nadat een vonnis van de politierechtbanlc, met toepassing van artikel 23,
lid 3, van de wet van 15 juni 1935 op
het gebruik der talen in gerechtszaken,
een bij haar aanhangige zaalc naar een
ande1·e politierechtbanlc heejt verwezen,
deze 1·echtbank zich onbevoegd heejt
verlclam·d omdat zij niet het gerecht van
dezelfde mng was, dat het dichtst gelegen
was bij de 1'echtbanlc die de verwijzing
heeft bevolen, en beide beslissingen in
lcmcht van gewijsde zijn gegaan, dient
het rechtsgebied te wo1·den geregeld om
het bevoegde vonnisgerecht te bepalen (1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL,
IN ZAKE CHARTIER, LECOCQ, TARASSIOUK EN NATIONALE MAATSCHAPPIJ
DER BELGISCHE SPOORWEGEN.)
ARREST

HET HOF ; (1) Cass.,
PAsrc., 1963,
26 september
en 3 februari

(vertaling).
Gelet op het verzoek-

10 december 1962 (Bttll. en
I, 448); men raadplege eass.,
1966 (Arr. cass., 1967, biz. 112)
1969 (ibid., 1969, blz. 531).
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. schrift tot regeling van rechtsgebied dat
op 13 juni 1972 door de Procureur des
Konings bij de Rechtbank van eerste
~anleg te Brussel werd ingediend ;
Overwegende dat de ambtenaar van
het openbaar ministerie bij de politierechtbank te Nevele de volgende person en
voor dat gerecht heeft laten dagvaarden:
· 1° Raymond Chartier, geboren te Hamsur-Heure op 13 september 1951, aldaar
woonachtig, rue de Nalinnes, 33, 2° Philippe Lecocq, geboren te Jemappes op
23 februari 1949, gehuisvest te SintKruis, Brieversweg, 63, 3° Jean Boccalon, geboren te Peronnes-lez-Binche
op 1 mei 1951, woonachtig te Trivieres,
rue des Bois d'Huberbu, 37, en 4° Joseph Tarassiouk, geboren te Couillet
op 17 december 1950, woonachtig te
· Sint-Kruis, Brieversweg, 63, om te Aalter
op 23 november 1969 verschillende overtredingen te hebben gepleegd van het
koninklijk besluit van 4 april 1895 houdende voorschriften betrekkelijk de maatregelen na te komen voor het reizigersvervoer per staatsspoorweg en vergtmde
.spoorweg;
Dat .de Ne,tionale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen zich ter terechtzitting van de Politierechtbank te N evele
burgerlijke partij heeft gesteld tegen de
eerste beklaagde, en deze in het begin
van het geding verzocht had dat de procedure in het Frans zou worden gevoerd ;
dat, na vastgesteld te hebben dat de
yier beklaagden slechts Frans kenden en
trouwens vanaf hun eerste verhoor de
rechtspleging in deze taal hadden gekozen, deze rechtbank zich bij vonnis van
12 oktober 1970 onbevoegd heeft verklaard om van deze zaak kennis te nemen
en deze heeft verwezen naar de Politierechtbank te Brussel, Franse rol, met
toepassing van artikel 23 van de wet van
15 juni 1935;
Dat de beklaagden gedagvaard werden
om voor de Politierechtbank te Brussel
te verschijnen, met uitzondering van
Jean Boccalon, die op 16 januari 1971
overleden was te Strepy-Bracquegnies ;
Dat deze rechtbank zich bij vonnis
van 10 februari 1971 onbevoegd verklaarde om kennis te nemen van de zaak,
op grond dat de politierechtbank, met
het Frans als voertaal, waarvan de zetel
het dichtst bij de politierechtbank te
Nevele is gelegen, die te Lessen is;
Overwegende dat daarna de zaak voor
de politierechtbanken te Lessen en te
Moeskroen werd opgeroepen, maar dat
de zaak aldaar op onregelmatige wijze
aanhangig werd gemaakt; dat immers de ,

vonnissen van de politierechtbanken te
Nevele en te Brussel in kracht van gewijsde zijn gegaan en dat uit hun tegenstrijdigheid een· conflict van rechtsmacht
is ontstaan, dat de gang van het gerecht
belemmert;
Overwegende dat de politierechtbank
te Moeskroen het gerecht van dezelfde
rang is, met het Frs.ns als voertaal, waarvan de zetel het dichtst gelegen is bij die
van de politierechtbank te Nevele; dat
derhalve volgens genoemd artikel 23,
lid 3, door de politierechtbank te Nevele
de zaak naar dat gerecht moest worden
vervvezen;
Om die redenen, beslissende tot regsling van rechtsgebied, vernietigt de vonnissen van de politierechtbanken te
N evele en te Brussel, in zoverre die
beslissingen als gerecht waarnaar de zaak
wordt verwezen, respectievelijk de politierechtbank te Brussel e,n te Lessen
aanwijzen ;. beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissingen ; verwijst
de zaak, met betrekking tot de beklaagden Raymond Charlier, Philippe Lecocq
en Joseph Tarassiouk en de burgerlijke
partij, naar de politierechtbank te Moeskroen.
9 oktober 1972. - 2 8 kamer. - Voo?'zitte?', de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Closon. Gelijkluidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal.

2e KA.MER. -

9 oktober 1972.

1o VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN
DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPIJ" DIE DE INRICHTING
AANWIJ"ST WAARIN DE INTERNERING
ZAL PLAATSHEBBEN. VOORZIENING
NIET ONTVANKELIJ"K.
2o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - INVRIJ"HEIDSTELLING OP PROEF VAN DE GEINTERNEE~DE. NIEUWE RECHTERLIJ"KE BESLISSING TOT INTERNERING.
AANWIJ"ZING vAN DE INRICHTING
WAARIN DEZE ZAL PLAATSHEBBEN EN
BESLISSING OVER EEN NIEUW VERZOEK

~L
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TOT INVRIJHEIDSTELLING.- TERRITORlALE BEVOEGDHEID VAN DE C0l\1MISSIE
DIE DE INVRIJHEIDSTELLING OP PROEF
HAD BEVOLEN.

:3°

l

o

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. COMMISSIE ~TOT BESCHERMING VAN DE l\'IAATSCHAPPIJ.- VooRZIENING TEGEN EEN BESLISSING TOT
VERWERPING VAN EEN VERZOEK OM
INVRIJHEIDSTELLING.
MIDDEL
VREEJ\1D AAN DE BESTREDEN BESLISSING.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

De beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij, die
ter uitvoering van een 1·echterlijlce beslissing tot interne1·ing de inrichting aanwijst waarin deze inte1·nering zal plaatshebben, is niet vatbaa1· voor cassatiebe1'0ep (1). (G.W., art. 608; wet van
9 april 1930, vervangen bij die van
1 juli 1964, art. 14.)

2° De commissie tot besche1·ming van de
maatschappij die de inv1'ijheidstelling op
proef van een geinterneerde heeft bevolen,
blijjt ratione loci bevoegd om, ter uitvoe1'ing van een nie~twe rechterlijke
beslissing tot interneTing, de inrichting
aan te wijzen waarin deze zal plaatshebben en uitspraak te doen ove1· een nie~tw
veTzoek tot inV1·ijheidstelling (2).
3o Niet ontvankelijk is het middel geTicht
tegen een beslissing van de commissie
tot besche1'ming van de maatschappij,
waa1·bij een aan deze beslissing V1'eemd
verzoek om invTijheidstelling wo1·dt verwo?-pen (3).
(LAMAILLE.)
ARREST.

~ HET HOF ; Gelet op de bestreden
beslissing, op 27 juni 1972 gewezen door
de commissie tot bescherming van de
maatschappij bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Luik;

Overwegende dat de commissie tot
bescherming van de maatschappij zich
ratione loci bevoegd verldaart, het door
eiser op 1 maart 1972 ingecliencle verzoek
verwerpt om op proef in vrijheid te worden gesteld en de inrichting aanwijst
waarin eiser zal worden gei'nterneerd ;
(1) Cass., 20 juli 1972 (Arr. cass., 1972,
biz. 1056).

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing betreffende de aanwijzing van de inrichting tot bescherming
van de maatschappij waarin eiser zal
worden gei'nterneerd :

Overwegende dat tegen dergelijke beslissing geen cassatieberoep kan worden
i)lgesteld ;
Dat de voorziening te dien aanzien niet
ontvankelijk is;
II. Wat de overige punten vim de voorziening betreft :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de wet van 1 juli 1964
(wet tot bescherming van de maatschappij), inzonderheid artikel 29, lid 3,
doo1·dat, ee1·ste onder·deel, de commissie
tot bescherming van de maatschappij
bij de psychiatrische afdeling van de
gevangenis te Luik onbevoegd was 1·atione
loci, vermits eiser te Brussel woonachtig
was en gei'nterneerd werd ter uitvoering
van een beschikking van het Hof van
beroep te Brussel, waaruit volgt,
tweede onde1·deel, dat de bestreclen beslissing bovendien artikel 28 van genoemde wet schendt, vermits eisers
advocaat geen inzage van het dossier
heeft gekregen ten zetel van de bevoegde
commissie te Brussel :
Overwegende dat bij beslissing van
16 februari 1971 van de commissie tot
bescherming van de maatschappij bij de
psychiatrische afdeling van de gevangenis
te Luik eiser voor een duur van drie jaar
op proef werd vrijgelaten ;
Overwegende dat bij arrest van 28 december 1971 de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te
Brussel heeft bevolen eis~r opnieuw te
1nterneren;
Overwegende dat uit de algemene opzet
van de wet tot bescherming van de maatschappij en inzonderheid uit artikel 20
blijkt dat de commissie tot bescherming
van de maatschappij die de invrijheidstelling op proef heeft bevolen, bevoegd
blijft mtione loci om ter uitvoering van
een nieuwe rechterlijke beslissing tot
internering de inrichting waarin deze
maatregel zal uitgevoerd worden, aan te
wijzen en om uitspraak te doen op een
nieuw verzoek tot invrijheidstelling ;
(2)
1970,
{3)
1971,

Raadpi. cass., 21 april 1970 (Arr. cass.,
biz. 782).
Cass., 23 november 1970 (Arr. cass.,
biz. 268).

-146Dat artikel 29, lid 3, van de wet tot
bescherming van de maatschappij, verre
van af te wij ken van deze regel, de kennisnemende commissie toestaat zelf een
voorlopige bewindvoerder aan te wijzen
en de territoriale bevoegdheid slechts
bepaalt ten opzichte van de vrederechter
die om die aanwijzing werd verzocht of
ambtshalve daartoe is overgegaan ;
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat eisers raadsman inzage
van het dossier heeft gekregen vier dagen
v66r de datum van de bijeenkomst van
de commissie tot bescherming van de
maatschappij bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Luik ;
Dat alle onderdelen van het middel
naar recht falen ;

den nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
' Om die redenen, verwerpt de voorziening.
9 oktober 1972. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Legros. Gelijkluidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Wynants (van de balie
te Brussel).

2e
Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 5, § 4, van het
verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij de wet van 13 mei
1955,
doo1·dat, ee1·ste onderdeel, de wet tot
bescherming van de maatschappij niet
voorziet in een hogere aanleg in geval
van verwerping van een verzoek tot invrijheidstelling ;
tweede onderdeel, het openbaar ministerie bij de hoge commissie tot bescherming
van de maatschappij zich tegen de tenuitvoerlegging van de beslissing tot invrijheidstelling kan verzetten,
terwijl voor de gei:nterneerde geen
gelijkwaardig rechtsmiddel tegen de verwerping van zijn verzoek .tot invrijheidstelling openstaat :
Overwegende dat eisers grieven vreemd
zijn aan de bestreden .beslissing;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, buiten de hierboven
onderzochte middelen, eiser in zijn memorie een aantal feitelijke overwegingen
geeft ter staving van zijn voorziening;
Dat het onderzoek hiervan niet tot de
bevoegdheid van het Hof behoort ;
En overwegende dat voor het overige
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen wer(1) MAzEAUD, Tmite theorique et pmtique
de la ?"esponsabilite civile delictuelle et contract•wlle, 5• uitg., d. III, nr. 2365 ; 6• uitg.
d. I, nr. 314, blz. 407 en noot 314; id., d. II,
nr. 1868, blz. 942-943; DALCQ, Novelles,

Droit civil, d. I, 2, nrs. 3428 en 3429 ; Fou-

KAMER.-

10 oktober 1972.

AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST). RECHTSVORDERING TOT SCHADEVERGOEDING WEGENS MORELE SCHADE. - DOEL.

Daar de rechtsvordering tot schadev~?·goe
ding wegens mo1·ele schade niet tot doel
heeft de partij, die voor .de schade aansprakelijk werd gesteld, een p1·ivate straf
op te leggen, kan de vergoeding niet
evenredig zijn aan de zwaarwichtigheid van de jeiten; deze vergoeding
heeft tot doel de pijn, de smart of enig
ander· moreel leed te lenigen en in die
mate de schade te he1·stellen (1). (B.W.,
art. 1382 en 1383.)
(DERUMEAUX E., T. DERUMEAUX A. ;
DERUMEAUX A., T, DERUMEAUX E.)

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 juni 1971 door het Hof van
beroep te Brussel op verwijzing gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof van
l l mei 1970 (2) ;
I. N opens de voorziening van Derumeaux Ernest :

Over het middel afgeleid uit de schenGERE, conclusie v66r het arrest van de Franse
Raad van State van 22 oktober 1954, Dalloz,
1954, blz. 767, 2• kol.; vgl. LAURENT, d. XX,
nr. 530; DE PAGE, d. V. nr. 567, blz. 546,
noot 2.
(2) Arr. cass., 1970, blz. 840.

-147ding van de artikelen 205 tot 207, 371,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek, 3 en 4 van de wet van 17 april
1878 bevattende de voorafgaande titel
van het Wetboek van strafvordering en
97 van de Grondwet, en van bet algemeen rechtsprincipe dat een rechtsmisbruik niet mag toegelaten worden,

1

doo1·dat het arrest - ondanks de vast·stelling dat verweerder, optredend in
eigen naam en als beheerder van de goederen van zijn minderjarige kinderen,
zijn eis tot vergoeding wegens morele
schade richtte tegen eiser, zijn eigen
vader, -laatstvernoemde veroordeelt tot
de betaling uit dien hoofde van een vergoeding van 85.000 frank voor eiser in
eigen naam, van 35.000 frank voor elk
van de kinderen, en van 20.000 frank
wegens schadevergoeding ex haeTede ;
dat luidens de beslissende redenen van
het arrest, de door eiser vermelde familiebanden slechts een ideaal beeld van de
familie uitmaken en niet veel steun vinden in bet huidig positief recht, integendeel gekenmerkt door een toenemend individualisme; dat voor alle familieleden,
ten opzichte van elkaar, de persoonlijke
aansprakelijkheid op voet van artikel
1382 van bet Hmgerlijk Wetboek geldt;
dat indien bet wenselijk klimaat van
samenhorigheid, genegenheid en wederzijdse achting van een echte familie
slechts in stand kan gehouden worden
in de mate waarin de familieleden er in
slagen conflictsituaties te voorkomen 'of
vrijwillig van de uitoefening van zekere
rechten afzien, zulks echter niet betekent dat indien zij hun rechten toch
zouden uitoefenen, ze zodoende een
immorele daad zouden stellen of een misbruik zouden begaan, vooral daar de
gebruikelijke of verplichte verzekering
het motief om·. de schuldenaar van een.
schadegeval te sparen laat wegvallen;
dat eiser bijgevolg door zijn recht uit te
oefenen en het integraal uit te oefenen
noch immoreel handelt, noch een misbruik van recht begaat, noch tekortschiet aan deferentie ; dat het niet opgaat
voor te houden dat het leed aan de zoon
en de kleinkinderen overkomen geneutraliseerd of gekompenseerd zou zijn door
bet verdriet dat eiser, als vader en groatvader, persoonlijk lijdt ; dat de eis
toch ingesteld wordt door iemand die
veel verschuldigd is aan de verwezene
en het moreel leed van verweerder in zijn
persoon en in zijn kinderen in een zekere
mate gemilderd wordt door de rechtzinnige spijt en het verdriet van eiser, zodat
bet past de gebruikelijke toekenningen

voor morele schade met ongeveer een
derde te verminderen,
te1·wijl, eeTste ondeTdeel, het niet verenigbaar is enerzijds te erkennen dat
een echte familie slechts kan bestaan in
de mate waarin de familieleden er in
slagen conflictsituaties te voorkomen of
vrijwillig de uitoefening van zekere rechten te verzaken, en anderzijds het integraal uitoefenen van bet recht tot vergoeding wegens morele schade door een
zoon tegen zijn vader wettig te verklaren ·
terwijl . evenmifol verenigbaar zijn d~
mot1verrl?-g dat mzake aansprakelijkheid
de ·fam1heleden ten opzichte van elkaar
juist dezelfde rechten genieten als ten
opzichte van derden, en de motivering
dat in de verhoudingen tussen zoon en
vader de gebruikelijke toekenningen
voor morele schade dienen verminderd
te worden ten gevolge van het feit dat
een zoon veel verschuldigd is aan zijn
vader en deze laatste zelf spijt en verdriet lijdt ; en terwijl die tegenstrijdighe~~n met een ge~rek aan motivering
gehJkstaan (schendmg van artikel 97
van de Grondwet);
tweede ondeTdeel, de familie een wettelijke instelling vormt, door de wet gegrond
op de ba~den van genegenheid en solidariteit bestaande tussen haar leden en
waarmede elk lid wettelijk verplicht is
rekening te houden, ten minste waar
het gaat, niet meer om loutere stoffelijke
schade, maar wel om morele schade ;
dat desaangaande een familielid verplicht is zich te onthouden van aanspraken die de gevoelens en de morele
toestand van een ander familielid zouden
aantasten; dat in bet bijzonder een zoon
die tegen zijn vader, onopzettelijke
dader van de dood van zijn schoondochter, een vordering tot herstel van
zijn morele schade instelt, zelf tekort
komt aan de gevoelens van eerbied en
ontzag door hem verschuldigd en zelf
de spijt en het verdriet van zijn vader
daardoor aantast ; dat zulke vordering
aldus geen wettig karakter kan vertonen
(schending van al de aangehaalde wetsbepalingen);
deTde onde1·deel, het overgaan tot zulke
tegeldemaking door een zoon tegen zijn
vader op zichzelf het bewijs levert dat
de vordering niet werkelijk gegrond is op
de ingeroepen smart; dat de zoon daardoor ten minste geen acht geeft op de
g~voelens van zij!l vader noch op zijn
e1gen morele phchten tegenover die
vader; dat hij zich aldus schuldig
maakt aan een rechtsmisbruik (schending
van al de aangehaalde wetsbepalingen

-148en van het algemeen rechtsprincipe dat
een rechts1nisbruik niet mag toegelaten
worden) :
W at het tweede en het derde onderdeel
samen betreft :
Overwegende dat de rechtsvordering
tot schadevergoeding wegens morale
schade geenszins tot doel heeft de partij
die voor de schade aansprakelijk werd
aesteld een private straf op te leggen;
dat de vergoecling onder meer niet in verhoucling mag gebracht worden rnet de
lichte aarcl of de zwaarwichtigheid van
de gepleegde feiten ; dat zij echter tot
cloel heeft de pijn, de smart of enig ancler
moreel leed te' lenigen en in die mate de
schacle te herstellen ;
Overwegende derhalve clat het instellen
van een vordering die tot doel heeft de
smart van de zoon te lenigen, op zichzelf,
in strijd met wat het middel beweert,
geen tekortkoming uitrn,aakt op de gevoelens van eerbied en ontzag die hij aan
zijn vader verschuldigd is. en als d~~
danig evenmin het verdnet van ZlJn
vader kan aantasten ;
Dat de rechter dan ook wettelijk
mocht beslissen dat het instellen van
deze vordering oak niet als de tegeldemaking van de s1nart kan beschouwd
worden en clus geen rechtsmisbruik uitmaakt;
Dat beide onderdelen niet kunnen aangenomen worden ;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu de vordering tot
het bekomen van een vergoecling wegens
morale schade geen private straf uitmaakt en tot doel 'heeft de pijn en de
smart te lenigen, het niet tegenstrijdig is
te beslissen, enerzijds, dat een echte
familia slechts kan bestaan voor zover
conflictsituaties voorkomen worden door
de uitoefening van zekere rechten te verzaken en, anderzijds, te beslissen dat
een zoon een vergoeding wegens 1norele
schade aan zijn vader mag vragen ; dat
het evenmin tegenstrijdig is te beslissen
dat hoewel de familieleden tegenover
elkaar juist dezelfde rechten als ten
opzichte ve.n darden genieten er niet.temin bij de bepe.ling van de vergoedmg
rekening client gehouden te worde~ m~t
het feit dat de zoon veel verschuld1gd 1s
aan zijn vader en deze laatste zelf spijt
en verdriet lijdt; dat de rechter inderdaad in feite, en derhalve soeverein, mag
oordelen dat het medelijden van de vader
bijdraagt in de mildering van de smart
van zijn zoon en dat hiermede rekening

1

mag gehouden worden bij de begroting
van de vergoeding ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
II. N opens de voorziening van Derulneaux Antoon :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383 van
het Burgerlijk vVetboek en 97 van de
Grandwet,
doonlat, nate hebben aangenomen dat
ingevolge het toevallig overlijden van
Desmet Anne-Marie, echtgenote van
eiser en moeder van zijn kinderen, dat te
wijten is aan de schuld van verweerder,
scl~oonvader van het slachtoffer, eiser en
zijn kinderen een 1norele schade hebben
gel eden waarvoor verweerder hen client te
vergoeden, het arrest de door de eerste
rechter toegekende schaclevergoedmg .ve~
mindert, om de red en " dat ... de e1s m
vero·oeding van morele schade gesteld
wor~lt door iemand die, op 1noreel vlak,
veel verschuldigd is aan de verwezene,
en dat het moreel leed waardoor de
burgerlijke partij in haar persoon en ~
haar kinderen getroffen worclt oak 1n
zekere mate gemilderd wordt door de
rechtzinnige spijt en het verdriet van
verwezene op wie de gevolgen van zijn
ongelukkige daad blijven wegen; ... clat,
ten overstaan van zulke speciale verhoudingen tussen de .partijen, het ~an
ook niet aangewezen 1s de gebrmkehJke
toekenningen van morele schade toe
te passen, maar dat deze tnet ~~ge
veer een de1•de te reduceren ZlJn n,
tm·w,ijl de alclus doo~ de recl~ter in
't licht gestelde omstand1gheden met van
aard zijn een vermindering van de .aan
eiser en aan zijn kinderen verschuld1g.de
schadevergoeding te rechtvaarchgen ; mclerdaad, evenmin als andere hefde- of
vriendschapsbanclen, vermindert verwantschap tussen de schuldige dacler en
de persoon wiens rechten of belangen
werden benadeelcl, geenszins de door
laatstgenoemde onderga~e ~chade en,
vermits de morele verphchtmg van de
benadeelde partij jegens de schuldige en
de spijt of het leedwezen van laatstgenoemdei eleme1~ten zijn .~velke a~n de
schade vreen1d ziJn, laat ZlJ even1n1n een
afwijking toe van de regel volgens welke
de benadeelde partij de volledige vergoeding van haa~ schade, zov:r~l stoffelijk als morele, d1ent te verkriJgen :
Overwegende dat het arrest geenszins
beslist dat omwille van de verwantschap
tussen de' partijen, de morele verplich-

-149tingen van de burgerlijke partij jegens
de schuldige en de spijt en het leed die
laatstgenoemde ondergaat, de schacle
niet volleclig client te worden vergoed ;
Dat de rechter enkel in feite vasts-belt
clat bedoelde schade, ten deze het moreel
leecl, ingevolge bedoelde omstancligheden
gemilclerd is en ermede rekening houdt
bij de begroting van de vergoeding;
Dat het middel dienvolgens feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorz.ieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
10 oktober 1972.- 2e kamer.- Voorzitte?', de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Chatel. - Gelijkluidende concl1tsie, de
H. Krings, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Philips en Fally.

2e KAMER.- 10 oktober 1972.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- CoNOLUSIE.- BESOHOUWING IN DE VORM
VAN EEN LOUTERE ONDERSTELLING.GEEN VERPLIOHTING VOOR DE REOHTER
EROP TE ANTWOORDEN.

De ?"echter is niet vmplicht te antwoorden
op beschouwingen d1:e in een conclusie
zijn gegeven in de vorm van een loute?"e
onde1·stelling (1). (Grondwet, art. 97.)
(FENEUIL EN NAAlVILOZE VENNOOTSOHAP
:< WELVAART, » T. VAN LOOY.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het_ bestreden
arrest, op 6 maart 1972 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
I. Wat betreft de voorziening van
Feneuil Fran<;ois, beklaagde :

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

dat volgens de door de werkgever van
het slachtoffer verstrekte gegevens Van
Goubergen, voorheen echtgenoot van
verweerster, over het jaar 1968 in totaal
als salacissen en vergoedingen een bedrag
van 178.625 frank optrok, dam·in begrepen een eindejaarsgratificatie van 25.000
frank, zonder te antwoorden op de conclusie van eiser volgens welke de verldaring van de werkgever, ten deze een
kleine vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan het slachtoffer
de enige technieker was, niet zonder m.eer
kon worden aanvaard, "omdat in clergelijke kleine zaken de verhouding werkgever-aangestelde soms zoclanig ke,n zijn
dat het afleveren. von " certificats de complaisance » nieb a p?'iori client uitgesloten
te worden », en, meer bepaalcl wat de
einclejaarsgratificatie betreft, er geen
enkel bewijs van dergelijke betaling
voorgebracht werd :
Overwegende dat eiser bij conclusie
de bewijskracht van de door de werkgever van het slachtoffer verstrekte
gegevens betwistte, omdat in kleine vennootschappen de verhouding tussen werkgever en aangestelde soms zodanig kan
zijn dat het afleveren van een complaisance attest niet a pTiori client uitgesloten te worden ;
Overwegende dat, zo de rechter antwoord client te verstrekken op eisen,
verweren en excepties welke hem voorgedragen worden, hij niet ertoe verplicht
is te antwoorden op beschouwingen die
hem onder de vorm van een loutere
onderstelling voorgesteld worden;
Overwegende dat het auest, met
betrekking tot de eindejaarsgratificatie,
de conclusie van eiser impliciet weerlegt
door het bewijs ervan te vinden in de
door de werkgever verstrekte gegevens ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
II. W at betreft de voorziening van de
naa.mloze vennootschap « Welvaart », civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit geen stuk, waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
de voorziening betekend werd aan de
partij tegen wie zij gericht is ; dat zij
derhalve niet ontvankelijk is ;

doonlat het bestreden arrest beslist

01n die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de
kosten.

{1) Ctlss., 16 mei 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 860).

10 oktober 1972.- 2e kamer.- Voo1'zitter en Verslaggever, de H. Naulaerts,
ra'1dsheer waarnemend voorzitter.
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Gelijkluidende conclusie, de H. Krings,
advocaat-generaal. Pleiter, de H.
Vertessen (van de balie te Leuven).

2• KAMER.- 10 oktober 1972.

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
EENSTEMMIGHEID. - VERBEURDVERKLARING DOOR HET HOF VAN BEROEP BEVOLEN KRACHTENS DE ARTIKELEN 42 EN 43 VAN HET STRAFWETBOEK.
VERBEURDVERKLARING NIET UITGESPROKEN DOOR DE EERSTE RECHTER.
EENSTEMMIGHEID NIET VASTGESTELD. - 0NWETTELIJKE VEROORDELING.
20 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- EENSTEMMIGHEID.- STRAFVORDETERUGGAVE NIET BEVOLEN
RING. DOOR DE EERSTE RECHTER EN BEVOLEN
DOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP.
EENSTEMMIGFIEID NIET VEREIST.
-

1° H et hof van beroep lean, zonde1· met eenpa?·ige stemmen van zijn leden uitspraak
te doen en zonde1· dit in zijn arTest vcbst
te stellen, de belclaagde niet kTachtens de
artilcelen 4.2 en 4.8 vcm het St1·ajwetboek
veToo?·delen tot de ve1'bew·dve1·klaTing die
de eeTste TechteT niet heeft uitgespToken (1). (Sv., art. 2llbis.)
2o De eenstemmigheid van de r·echte1·s is
niet vereist opdat het hof van be1·oep,
ttitspraak doende op de strafvor·deTing,
de teruggave kan bevelen die door de
correctionele r·echtbanlc niet was bevolen (2). (Sv., art. 2llbis.)
(VAN Ill'lPE EN VAN CAll'lPENHOUT,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«DE VREDE ll,)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, cp 21 meart 1972 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
(1) Ca.~s., 2 oktober 1961 (Bull. en PAsiC.,
1962, I, 136); 8 oktober 1962 (ibid., 1963, I,
167) ; 24 oktober 1966 (Arr. cass., 1967, blz.
264).
(2) Cass., 12 december 1960 (Bt<ll. en PAsiC.,
1961;, I, 401).

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

Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 140 van
de wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke
inrichting, zoals gewijzigd door het artikel 2 van de wet van 4 september 1891,
42 en 43 van het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest, vaststellend dat er geen uitspraak werd gedaan betreffende de overtuigingsstukken
nrs. 853/67, 51/68 en 705/68, beslist
dat de in de inventaris nr. 853/67 verme1de bescheidingsstukken dienen verbeurd verklaard en de in de inventarissen
nrs. 51/68 en 705/68 vermelde bescheiden
aan de rechtmatige eigenaars moeten
teruggegeven worden, na doorhaling van
de vals bevonden meldingen wat stuk
705/68 betreft, met name de meldingen
betreffende vraag 11 van de ongevallenverklaring (stuk 107),
te1·wijl het arrest niet vaststelt dat
de verbeurdverklaringen en teruggave
met eenparigheid werden uitgesproken,
en deze verbeciTdverldaringen en teruggave een verzwaring zijn van de ten
laste van de eisers uitgesproken strafmaatregelen
en derhalve
in
graad
van beroep slechts met eenparigheid
kunnen opgelegd worden :
Overwegende dat het arrest, op grand
van artikel 42 van het Strafwetboek,
de verbeurdverklaring bevee1t van de
vals bevonden overtuigingsstukken vermeld in inventaris nr. 853/67, zonder
vast te stellen dat deze veroordeling met
eenparigheid van stemmen genomen
werd, hoewel het beroepen vonnis nagelaten had deze straf uit te spreken;
Dat dienaangaande het midclel gegrond is;
Overwegende, daarentegen, dat uit de
bm,voordingen van artikel 44 van het
Strafwetboek blijkt dat de door een
strafsrechtsmacht bevolen teruggave geen
straf uitmaakt ; dat het hof van beroep
derhalve niet met eenparigheid diende
uitspraak te doen om de door het beroepen vonnis niet bevolen teruggave van
de bescheiden vermeld in inventaris 51/68
en 705/68 aan de rechtmatige eigenaars
te bevelen;
Dat dienaangaande het middel naar
recht faalt;
En overwegende, voor het overige,
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
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werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat de eisers geen bijzonder middel aanvoeren ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de verbeurdverklaring van zekere overtuigingsstukken beveelt ; verwerpt de voorziening
voor het overige ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt de eisers in negen
tiendeJ;J. van de kosten ; laat het overige
tiende ten laste van de Staat ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
10 oktober 1972.- 2 8 kamer.- Voorzitter en Verslaggever, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Krings,
advocaat-generaal.
Pleiter, de H.
Houtekier.

NELE RECHTBANK HET BEVOEGDE VONNISGERECHT WAS. 0NMIDDELLIJKE
VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK,

1° Geen beslissing inzake de bevoegdheid
van de onderzoeksgerechten is de beschikking van de madkamer, waarbij
de beklaagde wegens een wanbedrijf
naar de correctionele rechtbank wordt
verwezen door venverpirig van de conclusie van de beklaagde ten betoge dat
het om een politick misdrijf gaat en dat
het hoj van assisen het bevoegde vonnisgerecht is (1).

2° Geen onmiddellijke voorziening lean in
cassatie worden ingesteld tegen het arrest van de learner van inbeschuldigingstelling tot VC1"We1·ping van het verzet
tegen een beschiklcing van de raadkamer, waarbij de beklaagde wegens een
wanbedrijf naar de cor1·ectionele rechtbanlc wordt verwezen, hoewel deze beschilclcing een conclusie van de belclaagde
ve1·werpt die,- zonder de bevoegdheid van
de onderzoelcsge1·echten te betwisten, betoogt dat het bevoegde vonnisgerecht het
hof van assisen is en niet de correctionele rechtbank (2). (Sv., art. 416.)
(BABYLON.)

28

KAMER. -

10 oktober 1972.
ARREST.

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAKEN.- BESCHIKKINCl- VAN DE
RAADKAMER WAARBIJ DE BEKLAAGDE
WEGENS WANBEDRIJVEN NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK WORDT VERWEZEN. BESCHIKKING TOT VERWERPING VAN DE CONCLUSIE TEN BETOGE DAT HET GAAT OM EEN POLITIEK
MISDRIJF EN DAT HET HOF VAN ASSISEN
HET BEVOEGDE VONNISGERECHT IS. BESCHIKKING NIET GEWEZEN OVER DE
BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. TERJ\HJN. STRAFZAKEN. ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. ARREST TOT VERWERPING
VAN HET VERZET TEGEN EEN BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER.- BESCHIK·
KING TOT VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK WEGENS EEN
WANBEDRIJF. BESCHIKKING TOT
VERWERPING VAN DE CONCLUSIE WAARIN WORDT BETWIST DAT DE CORRECTIO-

(1) Men raadplege cass., 7 jurn 1971 (Arr.

cass., 1971, blz. 996).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 augustus 1972 gewezen
door het Hof van beroep te Gent, kamer
van inbeschuldigingsstelling ;
Overwegende dat het arrest het hoger
beroep ongegrond verk1aart dat eiser had
ingesteld tegen een beschikking van de
raadkamer waarbij hij naar de correctionele rechtbank werd verwezen wegens
wanbedrijven ;
Overwegende dat eiser bij conclusie
voor de raadkamer stelde dat bedoelde
wanbedrijven politieke misdrijven uitmaakten en dat aileen de kamer van
inbesclmldigingstelling van het hof van
beroep bevoegd was om de zaak naar het
hof van assisen te verwijzen; dat hij dit
middel in zijn conclusie in hoger beroep hernam ;
Overwegende dat deze conclusies, niettegenstaande de bewoordingen ervan,
niet de bevoegdheid van de raadkamer
betwisten om de feiten, waarvan eiser
(2) Cass., 7 juni 1971 (Arr. cass., 1971,
blz. 996).
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verdacht werd en welke door de gerechtelijke informatie aan de dag werden gebracht, te beobrdelen, maar slechts betwisten dat het bevoegde vonnisgerecht
de correctionele rechtbank zou zijn;
Overwegende dat het arrest derhalve
geen beslissing inzake bevoegdheid is in
de zin van artikel 416, tweede lid, van
het W etboek van strafvordering ;
· Dat het een voorbereidend arrest en een
arrest van onderzoek is, zodat de voorzienin.g, die v66r de einclbeslissing wercl
ingestelcl, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten,.
10 oktober 1972.- 2 6 kamer.- Voorzitter en Vm·slaggeve1·, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkhticlende conchtsie, de H. Krings,
advocaat-generaal.
Pleite1·, de H.
Baert (van de balie te Gent).

arbeidsongevallen, is een plotselinge gebeu1·tenis die een lichamelijk letsel doet
ontstaan en waaTvan de ooTzaak of een
vq,n de oo1·zaken buiten het o1'ganisme
van de getroffene ligt (1). (Geco6rdineerde wetten van 28 september 1931,
art. l.)

2° Op gTond van aTtikel 1 van de wetten
betreffende de vm·goeding der schade
voortspTuitende 'Mit aTbeidsongevallen,
gecoordineeTil op 28 septembe1· 1931,
moest de getroffene of zijn 1'echthebbenden het bewijs leveTen dat cle ooTzaak
of een van de ooTzaken van het ongeval
bttiten het o1·ganisme van de get1'0 ffene
lag; het ve1·moeden van licl 6 van dit
a1·tikel was hieT niet van toepassing (2).
3° De zwaartekmcht is op zichzelf geen
ooTzaalc die buiten het oTganisme van de
get1·o ffene ligt en die veTeist wo1·dt voo1·
een m·beidsongeval in de zin van de
wetten betreffende de vergoeding van de
schade vooTtspTuitende ttit a1·beidsongevallen, gecoordineeTd op 28 septembe1·
1931 (3). (Impliciete oplossing.)

3 8 KAMER. -

11 oktober 1972.

1° ARBEIDSONGEVAL. - GECOORDINEERDE WETTEN VAN 28 SEPTEMBER
1931. ~ BEGRIP.

2° ARBEIDSONGEVAL. -

OoRZAAK
DIE BUITEN RET ORGANISlVIE VAN DE
GETROFFENE LIGT. - BEWIJS RUST OP
DE GETROFFENE OF ZIJN RECHTHEBBENDEN.- GEEN WETTELIJK VERMOEDEN.

3° ARBEIDSONGEVAL. ONGEVAL
DAT MOEST TE WIJTEN ZIJN AAN EEN
OORZAAK DIE BUITEN RET ORGANISME
VAN DE GETROFFENE LIGT.- ZWAARTEKRACHT. - KRACHT DIE OP ZICHZELF EEN DERGELIJKE OORZAAK NIET
OPLEVERT.
1° Het a1·beiclsongeval, in de zin van de
gecoo1·dinee1·de wetten betnffende de ve1'goeding cler schade vooTtspntitende uit
(1) Cass., 22 maart 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 700).
(2) Cass., 10 november 1971 (An·. cass.,
1972, blz. 256) en noot 1. Zoals in deze noot
vermeld wordt heeft artikel 9 van de wet van
10 april 1972 deze regel gewijzig·d; het letsel
wordt thans, behoudens tegenbewijs, vermoed door een ongeval te zijn veroorzaakt,
wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
MOTTE EN
T. TACK Wwe YSEMBAERT.)

« ETABLISSEMENTEN

co

ll,

ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 april 1971 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Doornik ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1 van de wetten
op de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, geco6rdineerd bij koninklijk besluit van '28 september 1931, en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het bestreden vonnis het vonnis bevestigt van de vrederechter te
Moeskroen, die eiseres heeft veroordeeld
om aan verweerster de vergoedingen te
betalen, bepaald bij de gecoordineerde
wetten op de vergoeding der schade
voortspruitende nit de arbeidsongeva.Uen,
op grond dat een arbeidsongeval een
benevens het bestaan van het letsel een plotselinge gebeurtenis aanwijzen. Deze wet is
echter slechts de 1 • januari 1972 in werking
getreden (K.B. van 25 oktober 1971, art. 1.)
(3) Cass., 2 december 1966 (Arr. cass., 1967,
blz. 437) en 8 maart 1968 (ibid., 1968, blz. 906)
en noot 2 ; vgl. cass., 20 januari 1971, redenen
(ibid., 1971, blz. 490).

-153plotselinge gebeurtenis is, die een lichamelijk letsel teweegbrengt, met arbeidsongeschiktheid of de dood als gevolg en
waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van de getroffene ligt, dat in onderhavig geval
het overlijden werd veroorzaakt door de
· stoot van het hoofd van de getroffene
tegen de laatste trede van de trap ten
gevolge van een val, dat de hindernis,
met name de laagste trede van de trap,
en het na'tr de grond toe stuiken van het
lichaam door de werking van de zwaartekracht de uitwendige oorzaak zijn als
vereist voor het bestaan van een arbeidsongeval, dat door te beweren dat de oorzaak van de val moet worden bewezen om
deze als een arbeidsongeval te kl.mnen
aanmerken, eiseres aan het arrest van
het Hofvan 6 februari 1969 (1) een draagwijdte toekent die het niet heeft, el'l het
van weinig belang is of de getroffene
gevallen is ten gevolge van, trouwens niet
bewezen, ongesteldheid of van duizeligheid, vermits pathologische voorbeschiktheid niet ter zake is wanneer het bestaan
van een uitwendige oorzaak is bewezen,
te1·wijl de zwaartekracht op zichzelf
geen oorzaak is die buiten het organisme
van de getroffene ligt; het derhalve va:'l
belang was te weten of de getroffene gevallen is ten gevolge van ongesteldheid
of van duizeligheid; verweerster, eiseres
voor de feitenrechters, het bewijs moest
leveren van het bestaan van een overlijdensoorzaak die buiten het organisme
van getroffene lag; eiseres, venveerster
voor de feitenrechters, de afwezigheid
van dergelijke oorzaak niet behoefde te
bewijzen; derhalve, door zich niettemin
op de werking van de zwaartekracht te
beroepen om te beslissen dat het. overlijden van de getroffene toe te schrijven
was aan een buiten diens organisme
gelegen oorzaak en dat het ongeval dientengevolge een arbeidsongeval uitmaakte,
het vonnis de in het middel aangehaalde
wetsbepal~ngen heeft geschonden :
Overwegende dat, in de zin van de
wet, een arbeidsongeval een plotselinge
gebeurtenis is die een lichamelijk letsel
doet ontstaan en waarvan de oorzaak
of een van de oorzaken buiten het organisme van de getroffene ligt :
Overwegende dat, op grond van het
hier toepasselijk artikel 1 van de wetten
betreffende de vergoeding der schade
(1) Arr. cass., 1969, blz. 542.
(2) Het openbaar ministerie heeft het bestreden vonnis anders ge!nterpreteerd en was van

voortspruitende uit arbeidsongevallen,
gecoordineerd op 28 september 1931,
verweerster het bewijs moest leveren dat
de oorzaak of een van de oorzaken van
het ongeval buiten het organisme van
de getroffene lag ;
Overwegende dat, blijkens het bestreden vonnis en de beslissing van de vrederechter waarna'Lr het verwijst, de echtgenoot van verweerster op de dag van
he~ ongeval een 2,87 meter hoge trap
was opgegag,n en, hoven aan op de trap
gekomen, achterover viel, naar beneden
stortte en hierbij met het hoofd tegen
de laagste trede aanstootte ;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat, volgens het verslag van de deskundigen, « de val van de getroffene een
schedelbreuk heeft veroorzaakt en dat
hij is overleden aan de gevolgen van die
breuk en niet aan de gevolgen van de
hartaandoening, waardoor hij was aangetast ";
Overwegende dat, in strijd met wat in
het middel wordt aangevoerd, het vonnis
niet overweegt dat de zwaartekracht op
zichzelf een buiten het organisme van
het slachtoffer gelegen oorzaak uitmaakt ;
Overwegende dat het vonnis op onaantastbare wijze vaststelt dat enerzijds de
hoogte van bijna drie meter waarvan de
echtgenoot van verweerster is gevallen,
en anderzijds de hindernis bestaande in
de laagste trede van de trap waartegen ,
de getroffene met het hoofd is komen
aanstoten, oorzaken van het ongeval zijn
die buiten diens organisme liggen ;
Overwegende dat uit deze feitelijke
vaststellingen de rechter wettelijk heeft
kunnen afleiden dat verweerster het op
haar rustend bewijs heeft geleverd en
dat het ten deze van weinig belang is
of de getroffene zijn evenwicht heeft verloren ten gevolge van ongesteldheid of
duizeligheid ;
Dat, door aldus uitspraak te doen, de
rechtbank geen enkele in het middel aangehaalde wetsbepaling heeft geschonden ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
11 oktober 1972.- 3e
zitte?' en Verslaggever,
raadsheer waarnemend
Ande?·sluidende conclttsie

kamer.- Voo?·de H. Polet,
voorzitter.
(2), de H. Paul

oordeel dat de feitenrechters de zwaal·tekracht als de oorzaak van het ongeval hebben
beschouwd.

154Maha11x, eerste advacaat-generaal. Pleiters, de HH. VanRyn en Simont.

3e KAMER. -

11 oktober 1972.

1o VONNISSEN EN ARRESTEN.

BURGERLIJKE ZAKEN. - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE. VORDERING TOT VANWAARDEVERKLARING VAN EEN BESLAG OP ONROEREND
GOED DOOR DE RIJKSDIENST VOOR
MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID.
VORDERING DIE NIET AAN HET OPENBAAR MINISTERIE MOET WORDEN 1\'IEEGEDEELD.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.- 00NCLUSIE.- EIS DIE NIET
MEER TER ZA.KE DIENENDE IS WEGENS
EEN VASTSTELLING VAN DE RECHTER.
GEEN VERPLICHTING VOOR DEZE
RECHTER OP DIE EIS TE ANTWOORDEN.

1° De vordering tot vanwaardeve1·kla1·ing
van een beslag op om·oe?·end goed moet
niet aan het openbaa1· ministe1·ie wo?'den meegedeeld, zeljs indien het beslag
is gelegd doo?' .de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid. (G.W., art. 764,
12°.)
2° De rechter is niet verplicht te antwoorden
op bij conclusie voorgedragen eisen,
wannee1· deze eisen niet meer te1· zake
dienende zijn wegens een vaststelling van
zijn beslissing (1). (Grondwet, art. 97.)

VOOR

(DUPONT, T. RIJKSDIENST
MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID.)
ARREST (vertaling).

HET HOF ; - Gelet ap het bestreden
arrest, op 23 juni 1971 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid nit
de schen'ding van de artikelen 3, 764,
inzanderheid 12°, 1042 van het Gerechtelijk Wetbaek en 97 van de Grandwet,
doo1·dat het haf van beroep bet in
tweede aanleg voorgebrachte geschil
heeft onderzocht en berecht, zonder het
(1) Vgl. cass., 28 februari 1972 (Arr. cass.,
1972, blz. 590).

aan het openbaar ~inisterie te hebben
meegedeeld,
terwijl, luidens artikel 764, inzonderheid 764, 12°, dat van kracht was toen de
zaak voor het haf werd gepleit en door
het hof werd berecht, dergelijke mededeling voorgeschreven is op straffe van
nietigheid :
Overwegende dat het arrest vaststelt,
zonder deswege te worden bekritiseerd,
dat het geschil loopt over de vanwaardeverklaring van een beslag op een onroerend goed en dat noch het bestaan van.
de schuldvordering krachtens welke genoemd beslag werd gelegd, noch de geldigheid van de beslagprocedure worden betwist;
Dat dientengevolge de zaak niet aan
het apenbaar ministerie moest worden
meegedeeld ;
Dat dit middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grandwet,
·
doorrlat het bestreden arrest het vonnis
waartegen hager beraep heeft bevestigd,
in zaverre dit laatste het bsstreden beslag
ap het anroerend goed van waarde heeft
verklaard, zonder te antwaarden op
eisers regelmatige canclusie in hager
beroep waarin hij met name heeft gesteld
" dat uit een brief van de notaris Bouvez
te Charleroi van 5 november 1968 blijkt,
dat aan appellant, hier eiser, 500.000 fr.
mits hypothecaire zekerheid kan worden
voorgeschaten » en waarin hij het haf
van beroep heeft verzacht vast te stellen
" dat appellant in staat was alles te
betalen wat hij aan gedaagde in hager
beroep kon verschuldigd zijn " :
Overwegende dat eiser bij conclusie
aanvoerde dat, indien verweerder niet
nalatig was geweest in het vervalgen van
sommige schuldenaars van eiser, zijn
schuld bij verweerder zou zijn verminderd
en dientengevolge het bedrag van de
schuldvordering die de oorzaak was van
de inbeslagneming minder hoog zan zijn
geweest;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser geen bewijs heeft geleverd van
het schuldig verzuim dat hij verweerder
aanwrijft;
Overwegende dat dienvolgens het bedrag van de schuldvordering die de oorzaak was van de inbeslagneming, hetzelfde is gebleven als dat waarvoor zij
werd gedaan ;
Dat aldus eisers, canclusie waarin hij,
om aan de gevolgen van het beslag te
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ontkomen, beweerde dat hij zich een
gedeelte van het door hem verschuldigde
bedrag kon verschaffen, niet dienend
was;
Dat het arrest derhalve niet gehouden
was die conclusie te onderzoeken ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
ll oktober 1972.- 3e kamer.- Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Busin. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Faures en De Bruyn.

3e

KAMER. -

11 oktober 1972.

1o VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
BURGERLIJKE ZAKEN.- BESLISSING
VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP INZAKE VERPLICHTE ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. NIET ONTV ANKELIJKE VOORZIENING.

2o VOORZIENING IN CASSATIE. MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID.
BURGERLIJKE ZAKEN. MID DEL
VAN NIET-ONTVANKELIJKREID
OPGEWORPEN DOOR RET OPEl'<l3AAR MINISTERIE. BETEKENING.

1 o Niet ontvankelijk is de vom·ziening in
cassatie, zelfs na de inwerkingt1·eding
van het Gerechtelijlc TVetboelc, tegen een
beslissing van de commissie van beroep
inzalce verplichte zielcte- en invaliditeitsvM·zelce1"ing. (G.W., art. 608 tot
615; wet van· 23 december 1946,
art. 9.) '
2° Het openbaar ministerie bij het Hof
van cassatie, dat ambtshalve een middel
van niet-ontvanlcelijlcheid opwerpt tegen
een cassatiebe1·oep in b~t1'gerlijlce zaken,
moet daarvan voomf bij ge1·echtsbriej
kennis geven aan de advocaten van de
(1) Cass., 22 oktciber 1971 (Arr. cass., 1072,
blz. 193).
(2) Ret openbaar mffiisterie l,tad vooraf dit

partijen (1). (G. W. art. 1097.) (Impliciete oplossing.)
(RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE EN INVALIDITEITSVERZEKERING, T. WILLOCQ EN
LANDSBOND VAN DE FEDERATIES DER
BEROEPSllffiTUALITEITEN VAN BELGTE.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 19 oktober 1970 gewezen
door de commissie van beroep inzake
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening opgeworpen door he~ openbaar ministerie (2) en
hieruit afgeleid dat de bestrede:~ beslissing geen beslissing is waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld :
Overwegende dat weliswaar sinds 1 november 1970 alle zaken die aanhangig
zijn bij de commissie van beroep inzake
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, met uitzondering van de zaken
waarvoor de debatten aan gang zijn of
die in beraad zijn, tenzij. het college niet
kan samengesteld blijven, ambtshalve
op de algemene rol van de arbeidsgerechten worden ingeschreven en dat het Hof
bevoegd is geworden om kennis te ne1nen
van de voorzieningen tegen de beslissingen die in laatste aanleg over zodanige
zaken zijn gewezen door die nieuwe gerechten, maar dat geen enkele wetsbepaling aan de Raad van State de bevoegdheid heeft ontnomen om kennis te nemen
van de beroepen tot nietigverldaring
van de beslissingen over geschillen van
bestuur, .door voornoemde commissie
van beroep gewezen, of heeft voorgeschreven dat de bij de Raad van State
aanhangige beroepen op de algemene
rol van het Hof van cassatie worden gebracht;
Dat het Hof derhalve niet bevoegd
is om kennis te nemen van de voorziening
en dat deze niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
11 oktober 1972.- 3° kamer.- Voo1·zitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend
middel van niet-ontvankelijkheid bij gerechtsbrief ter kennis gebracht van de advocaten
van de partijen.
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voorzitter. - Verslaggeve1·, de H. Busin.
Gelijklttidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleiter,
de H. Faures.

I e KAMER. -

12 Ol{tOber 1972.

I 0 BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. DIRECTE BELASTINGEN. -BRIEF. UITLEGGINC+ VERENIC+BAAR MET DE
BEWOORDINGEN VAN DEZE BRIEF. GEEN MISKENNINC+ VAN DE BEWIJSKRACRT VAN DE AKTEl'T.
2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. RAJVIINC+ vAN
BE·
DE BELASTBARE C+RONDSLAG. SLISSING WAARBIJ OP C+ROND VAN VERMOEDENS RET C+ESIMULEERD KARAKTER
VAN OVEREENKOMSTEN WORDT AANC+ENOMEN.- WETTELIJKHEID.

3° De wet van 24 novembe1· 1952 tot bevo1·de1·ing van de opslo1·ping of de fttsie van
vennootschappen is alleen van toepassing
op de fiscale gevolgen van de opslorpingsoj fusieverrichtingen en niet op de
bed1·ijjswinsten van v661· deze ve1·richtingen !3).
(N AAJVILOZE VENNOOTSCHAP « MOULINS
DE SAINT FRANQOIS ,, T. BELC+ISCHE
STAAT, MINISTER VAN FINANCIE:N.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op I7. juni I97l gewezen door
het Hof van beroep te Luik, rechtdoende
als rech tscollege waarnaar de zaak is
verwezen;
Gelet op het arrest op 20 mei I969 door
het Hof gewezen ;

2° Het hof van be1·oep lean ttit ve1·rnoedens,
die het soeverein in jeite beoo1·deelt,
wettelijk afleiden dat twee overeenlcornsten wam·van de ene is aangegaan do01·
de nwe1·dedwid van de aandeelhouders
van een vennootschap wactrvoo1· zij zich
sterk hadden gemaakt en de andere do01·
de ?'aad van behee1· van deze vennootschap, niet de we1·kelijlce dmagwijdte
van de gesloten alclcoonlen wee1·geven,
maa1· in we1·kelijlcheid een bewimpeling
zijn van een ajstand doo1· de vennootschap zelf van een deel van haar activiteit ten gunste van een denle te!Jen beta-ling van een vergoeding die deze vennootschap heejt genoten en de1·halve te
haren narne belastbaa1· is in de bedrijjsbelasting (2).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen l3I9, 1320
en I322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest het beroep
van eiseres niet gegrond verklaart en
beslist dat eiseres een bedrag van
27.500.000 frank had ontvangen als vergoeding omdat zij afstancl had geclaan
van een gedeelte van haar productiecapaciteit, en dat zulks inzonderheid bet
geval was voor
een bedrag van
8.000.000 frank dat de h. Adolphe Frangois had geind en door eiseres niet was
geboekt, en doordat het bestreden arrest
deze beslissing, onder meer, grondt op de
overweging dat de h. Adolphe Frangois
in een eerste overeenkomst van 6 mei
I954 aan de Cooperative de l'Industrie
Meuniere ll57 aandelen van eiseres had
verkocht voor de totale prijs van
40.000.000 frank en dat in een tweede
overeenkmnst van dezelfde datum dezelfde Cooperative de l'Industrie Meuniere zich ertoe verbond aan de voornaamste aandeelhouders van eiseres,
onder wie de h. Adolphe Frangois, voor
de prijs van 32.000.000 frank niet aileen
de effecten over te dragen waarop de
eerste overeenkomst betrekking had,
maar bovendien de effecten die aan de
aandeelhouders van de Moulins de Statte
zouden worden overhandigd bij de fusie

(1) Cass., 19 september 1967 (A>T. cass.,
1968, blz. 96); vgl. cass., 8 september Hl71
(ibid.,l972, blz. 29).
(2) Men raadplege cass., 22 oktober 1968
(An·. cass., 1968, blz. 2i 7), 27 oktober 1970

(ibid., 1971, blz. 193) en 21 januari 1971
(ibid., 1971, blz. 497).
(3) Men raadplege cass., 1 april 1969 (Arr.
cass., 1969, blz, 728).

3o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.
WET VAN
24 NOVEMBER I953 TOT BEVORDERING
VAN DE OPSLORPING OF DE FUSIE VAN
VENNOOTSCHAPPEN. - DRAAC+WIJDTE.

I o De bewijslcmcht van de akten wo1·dt niet

miskend doo1· de 1'echtm· die aan een
briefeen uitlegging geeft die ve1·enigbaa1·
is met de bewoonl'ingen ervan (I). (B.W.,
art. I3I9, I320 en 1322.)

~:-
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tussen deze vennootschap en eiseres, en
ook op de overweging dat uit de brief
van 6 mei 1954 door de voorzitter van de
Cooperative de l'Industrie Mmmiere gezonden aan de heer Franc;ois volgde dat
deze co6peratieve vereniging in feite,
door de afstand van het bedrag van
27.500.000 frank, eiseres wel degelijk
wilde schadeloos stellen omdat zij van
een behmgrijk gedeelte van haar productiecapaciteit had afgezien,

te1·wijl de heer Adolphe Fran<;ois geen
pa.rtij was in de tweede overeenkomst
van 6 mei 1954 waarbij de Cooperative de
l'Industrie Meuniere zich erboe verbond
aan bepaalde personen sommige aandelen
van eiseres te verkopen,
te1·wijl de voorzitter van de Cooperative
de l'Industrie Meuniere in voormelde
brief van 6 mei 1954 schreef dat de verrichtingen waarop de beide op dezelfde
datmn gesloben overeenkomsten betrekking hadden in feite " met name » tot
gevolg hadden eiseres volkomen te vergoeden voor het opgeven van een gedeelbe van haar capaciteit,
en terwijl hieruit volgt dat bet arrest
de bewijskracht heeft miskend die krachtens de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek aan voormelde tweede overeenkomst van 6 mei
1954 en aan de brief van dezelfde datum
van de voorzitter van de Cooperative de
l'Industrie Meuniere gehecht is :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat bet arrest, weliswaar, verkeerdelijk vermeldt dat Adolphe
Franc;ois partij was in de tweede overeenkon·lSt ;
Doch overwegende dat dit ·fei·b helemaal geen invloed heeft op de overwegingen op grond waarvan bet hof van beroep
heeft beslist dat bet bedrag van
.27.500.000 frank de tegenprestatie vormde van de door eiseres aangegane verbintenis;
Wat bet tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bijwoord " met
name » vermeld in de brief die de voorzitter van cie Cooperative de l'Industrie
Meuniere op 6 rnei 1954 aan de directeur
Franc;ois heeft gezonden geen beletsel is
voor de uitlegging die het arrest aan
dit geschrift geeft ; dat immers de verrichtingen van de partijen die beschreven
zijn in de contracten ,waarnaar de brief
verwijst als enig voorwerp hadden eiseres
te vergoeden voor het opgeven van een
gedeelte van haar activiteit;

Dat het middel
mist;

feitelijke grond~l~g

Over het tweede ~ .
.
. .
schending van arti~ rddel, afgelmd mt de
wet,
~l 97 van de Grond-

doordat bet best:t-~
-weermiddel verwer::r;:.t:."':ien arr~st .het verhaar voor het Hof
waarbrJ erseres, in
genomen conclusie, ~an beroep te Luik
bedrag van 27 .50() '-<teed gelden dat bet
Cooperative de l'InCJ_· '()OO. frank dat de
toeaestemd af te stq_ 1..J.strre Melmiere had
satfe van de activit~~n voor de rationalivan de Moulins de St :t "t van eiseres en die
beschouwd als een_ a"tte, niet kon worden
eiseres was gestort q,l '-"erg~eding die aan
het opgeven van e~ ~ tegenprestatre van
productiecapaciteit, :t1. gedeelte van haar
nit het feit dat de
~n dat zulks bleek
6 mei 1954 niet tot ~Vereenkomsten van
de activiteit van ei:;sg~volg hadden gehad
dat, wel integende 8 }l:-es te verminderen,
sten een verhoging ' deze overeenkornmet 27,93 t.h. ten ,.van deze activiteit
eiseres echter nooit os~volge hadden, dat
de maximumcapac:it Z~lfs niet va~ verre,
haar als limiet was 0 e:tt had bererkt die
kelijkheid het enige Pgelegd, dat in werrichting was geweel;ltgevolg van de vereiseres van Farcien11_
de actrvrtert van
te brengen, dus va11_efi3 naar Statte over
geruste streek op h een overtollig uitmalen naar een mi11.dt gebred van het
en. dat deze overbre11_ 6 ! mtgeruste zo.ne,
tmt van erseres wa 8 gmg v~n de actrvropslorping door eiser gesclued doo,r de
van de naamloze v 611 es van de activa
de Statte waarva11. l::tootschap Moulins
l'Industrie Meuniere de Cooperative de
afgekocht, of doen afl al de aandelen had
die zich met haar i1It"Open door personen
rationalisatie van de er~sseerd~n voor de
met als doel de sto lliJV~rherdsmalerij,
fabriek, en doordat h Pzettrng van ,deze
om dit middel te ve:r!t bestreden arrest,
overwogen dat het
erpen, enkel heeft
afgeleid nit het feit ~l'gun~ent d.at was
productie geen verlie 01 zat erseres rn haar
wegens de uitgevoercte ou ?ebb~n ~eleden
terzake dienend wa 01 l'atwnahsatre, niet
digheid dat de cijfe; 01g~let op de ~mstande opslorping door eise an de perwde na
loze vennootschap ]\{ l'es. van de naambetrekking hadden 0 Oulms de Statte
de beide gefusionee:rctp de productie van
welke prod~wtie niet l~o Vennootschappen,
ken met dre welke . l:t worden vergele"
.
.
ers 8 res voor
d e opslorpmg
bererkte,
t'eTwijl deze cverw6 i,
.
den beschouwcl als e 81~ lg met kan wordat rekening houdt lb. Passend antwoord
et de verschillende
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gegevens waarop eiseres haar bovenvermeld verweermiddel steunde,
en terwijl dit gebrek aan antwoord
gelijkstaat met het ontbreken van de bij
artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering :
Overwegende dat tegen het verweer
van eiseres volgens hetwelk de overeenkomst van 6 mei 19~4 geen vermindering
·doch wel een vermeerdering van haar
activiteit ten gevolge had gehad en in
werkelijkheid het enige gevolg van de
verrichting was geweest haar activiteit
van Farciennes naar Statte over te
brengen, het arrest aanvoert dat dit
verweer niet in aanmerking kan worden
genomen, gelet op de omstandigheid dat
de aangehaalde cijfers betrekking hebben
op de totale productie van de beide vennootschappen, welke productie niet kan
worden vergeleken met die welke eiseres
alleen had bereikt ;
Overwegende dat dit een passend antwoord is op het voorgedragen verweer
en dat de rechter niet verplicht was
bovendien te antwoorden op de argumenten waarop het was gestetmd ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, 97 van de
Gronchvet, 6, 1131, 1133, 1134 en 1135
van het Burgerlijk Wetboek,
doo?·dat het bestreden arrest het middel
verwerpt waarbij eiseres, in haar voor
het Hof van beroep te Luik genomen
conclusie, subsidiair, deed gelden dat,
ingeval het hof van beroep van oordeel
zou zijn dat eiseres client te worden aangeslagen, uit deze a'1nslag in elk geval de
bedragen moeten worden verwijderd
welke betaald werden aan de natuurlijke
personen die persoonlijk sommige verbintenissen hadden aangegaan buiten hun
hoedanigheid van vennoten van eiseres,
en doordat het bestreden arrest deze
verwerping grondt op de overweging dat,
zoals de bijzondere inspecteur Mahy er in
zijn verslag op wijst, het maa1recht ontegenzeglijk aan eiseres en niet aan haar
aandeelhouders behoort, en dat het ondenkbaar zou zijn dat de Cooperative de
l'Industrie 111euniere zich een opoffering
van 27.000.000 frank heeft getroost indien de verbintenissen van de aandeelhouders, die partij waren in de tweede
overeenkomst van 6 1nei 1954, alleen hen
zelf hadden verbonden en in feite niet
waren aangegaan door eiseres voor wie
de aancleelhouders zich sterk hadden
gemaakt,

terwijl, eerste onderdeel, krachtens het,
beginsel van de vrijheid inzake handel en
nijverheid, clat voortvloeit nit artikel 6
van de Grondwet, de aandeelhouders van
eiseres niet konden worden beschouwd
alsof ze het recht hadden verloren om
nijverheids- en handelsverrichtingen inzake malerij te doen, tenzij indien enige
bepaling van een wet of overeenkomst
hen dit recht ontnam,
terwijl noch het arrest, noch het verslag van de inspecteur Mahy aangeven
krachtens welke wettelijke bepaling de
aandeelhouders van eiseres het recht
zouden verloren hebben om verrichtingen
inzake malerij te doen, in dier voege dat
de verbintenis van de aandeelhouders van
eiseres zich van malerijverrichtingen te
onthouden en de verbintenis van de
Industrie Meuniere de aandeelhouders
daarvoor schadeloos te stellen verbintenissen zouden zijn die zonder oorzaak of
uit een valse oorzaak of uit een ongeoorloofde oorzaak werden aangegaan in de
zin van de artikelen 6, 1131 en ll33 van
het Burgerlijk Wetboek, en de partijen
niet geldig tot wet zouden· kunnen strekken overeenkomstig de artikelen ll34 en
1135 van dit wetboek,.
terwijl noch het arrest, noch het verslag van de inspecteur Mahy aangeven
krachtens welke bepaling van een overeenkomst van v66r de overeenkomsten
van 6 mei 1954 de aandeelhouders van
eiseres afstand zouden gedaan hebben
van het recht om malerijverrichtingen te
doen, in dier voege dat voormelde verbintenissen van die aandeelhouders en
van de Cooperative de l'Industrie Meuniere verbintenissen zouden zijn die zonder oorzaak of nit een valse oorzaak werden aangegaan in de zin van artikel 1131
van het Burgerlijk Wetboek en geen
gevolg zouden ktmnen hebben overeenkomstig de artikelen 1134 en ll35 van
dit Wetboek,
terwijl hieruit volgt dat het Hof op
grond van de motivering van het arrest
de wettelijkheid niet kan toetsen van de
toepassing die het arrest van artikel 6
van de Grondwet en van de hierboven
aangevoerde artikelen van het Burgerlijk
Wetboek heeft gemaakt, wat gelijkstaat
met het ontbreken van de bij artikel 97
van de Grondwet vereiste motivering ;
tweede onderdeel, de overweging dat
niet alleen de aandeelhouders van eiseres
doch ook eiseres verbintenissen hadden
aangegaan om niet te produceren, geen
passende motivering is die, overeenkomstig artikel 97 van de Grondwet, kan volstaan om de beslissing te gronden waarbij
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het gehele bed.rag van 27.500.000 frank
dat door de Cooperative de l'Industrie
Meuniere was afgestaan aan eiseres werd
toegekend:
Overwegende dat, na erop ft!JWezen te
hebben dat belastingontdu:ij61li); door alle
rechtsmiddelen kan wordei1 bewezen,
zelfs tegen en hoven de inhoud van de
akten, het arrest overweegb dat uit de
gegevens, die het preciseert, blijkt dat
de overgelegde overeenkomsten de voorwaarden in hun voile werkelijkheid niet
weergeven waaronder de aandeelhouders,
parbijen in de overeenkomsten, hebben
gecontracteerd ; dat door te handelen
met hen die 89 t.h. van het maatschappelijk kapitaal in handen hadden, . die
samen de raad van beheer en van toeziCht
vormden en die zich, bovendien, sterk
maakten voor eiseres, de Cooperative de
l'Indusbrie Meuniere in feite met deze
laatste zelf heeft onderhandeld ; dat het
maalrecht ontegenzeglijk aan eiseres en
niet aan haar aandeelhouders behoort ;
dat de coi:iperatieve vereniging het bed.rag
van 27.500.000 frank wel heeft afgestaan
als tegenprestatie van de verbintenis,
namens eiseres door haar beheerders en
commissarissen aangegaan, gedurende
derbg jaar van nijverheidsmalerij of van
bewerking van broodgraan af te zien ;
dat het ondenkbaar zou zijn dat de
coi:iperatieve vereniging met dit verlies
zou ingestemd hebben indien de verbintenissen van de aandeelhouders, partijen
in de tweede overeenkomst, aileen hen
zelr'hadden verbonden en, in feite, niet
waren aangegaan door eiseres voor wie
zij zich sterk hadden gemaakt ;
Overwegende dat deze beslissing, die de
werkelijke draagwijdte van de gesloten
akkoorden vaststelt en die niet impliceert
dat de verbintenissen van de aandeelhouders van eiseres geen oorzaak hebben
of op een ongeoorloofde oorzaak gegrond
zijn, regelmatig gemotiveerd en wettelijk
verantwoord is;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, I en 2 van de wet van 24 november I953 tot bevordering van de
opslorping of de fusie van vennootschappen,
doordat het bestreden arrest het middel
verwerpt waarbij eiseres, in haar voor
het Hofvan beroep te Luik genomen conclusie, deed gelden dat de winst ten
gevolge van de toekenning van de vergoeding van 27.500.000 frank ten bedrage

van I9.500.000 frank van belastingen
moest worden vrijgesteld met toepassing
van de wet van 24 november I953, en
doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat de effecten van
eiseres, die waren gecreeerd ten gevolge
van de opslorping van de Moulins
de Statte, een waarde hadden van
I9.500.000 frank, de verwerping van
bovenbedoeld middel grondt op de overweging dat uit de tekst van artikel 1
van de wet van 24 november I953
diende te worden afgeleid dat de opslorpende vennootschappen ervoor niet
in aanmerking konden komen, en dat,
bovendien, de litigieuze aanslag vreemd
was' aan de toepassing van de wet van
24 november I953, daar hij niet op de opslorping door eiseres van de naa1nloze
vennootschap Moulins de Statte berustte,
doch op de toekenning van de vergoeding
die eiseres, met uitsluiting van haar aandeelhouders, had bekomen als tegenprestatie van het prijsgeven van rechten die
zij aan derden had afgestaan,
terwijl, ee1·ste onde1·deel, uit de bewoordingen van de artikelen I en 2 van voormelde wet van 24 november 1953 voortvloeit dat de vermeerdering van activa,
die voor een vennootschap volgde uit het
feit dat ze een andere vennootschap
opslorpte, van de inkomstenbelasting en
van de nationale crisisbelasting was vrijgesteld;
tweede onderdeel, het tegenstrijdig is te
beslissen, enerzijds, dat het bedrag van
I9.500.000 frank, zijnde de waarde van
de nieuwe aandelen die gecreeerd werden
ingevolge de opslorping van de naamloze
vennootschap Moulins de Statte, geen
vergoeding uitmaakte die aan de aandeelhouders van eiseres was toegekend,
aan wie deze nieuwe aandelen waren
overgedragen, doch een vergoeding die
aan eiseres zelf was toegekend en, anderzijds, dat de aanslag op de toekenning
van deze vergoeding aan eiseres niet
berustte op de opslorping door eiseres
van de naamloze vennootschap Moulins
de Statte,
en terwijl deze tegenstrijdigheid in de
gronden van het bestreden arrest gelijkstaat met het ontbreken van de bij
artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering :
Overwegende dat de wet van 24 noveinber 1953 tot bevordering van de opslorping of de fusie van vennootschappen
alleen van toepassing is op de fiscale
gevolgen van de opslorpings- of fusieverrichtingen en niet op de bedrijfswinsten van v66r deze verrichtingen ;
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volgt, enerzijds, dat het bedrag van
27.500.000 frank aan eiseres niet wercl
toegekend naar aanleicling of ten gevolge
van de opslorping door haar van de
naamloze vennootschap Moulins de
Statte, doch als tegenprestatie van het
prijsgeven van rechten die zij in de loop
van haar exploitatie aan derden heeft
afgestaan, en, anclerzijds, dat de opslorping van de naamloze vennootschap
Moulins de Statte, op het ogenblik van
deze toekenning, aileen was overwogen
als een project dat in de toekomst zou
worden verwezenlijkt ;
Overwegende dat het arrest, derhalve,
wettelijk en zonder tegenstrijdigheicl
heeft kunnen beslissen dat de wet van
24 november 1953 niet van toepassing
was op de litigieuze aanslag ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
01n die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
12 oktober 1972. }e kamer. Voorzitter·, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever·,
de H. Busin. - Gelijklttidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Bayart, P. Foriers,
L. Silance en Fally (de tweede en de
derde van de balie te Brussel).

1e KAMER. -

12 oktober 1972.

GEJIIIEENTELIJKE EN PROVI~
CIALE BELASTIN(,}EN. - GEMEENBELASTINGTELIJKE BELASTING. REGLEMENTEN VAN DE GEMEENTE
ECAUSSINES-LALAING INZAKE DRIJFKRAOJIT EN INZAKE RET TE WERK
GES'l'ELD PERSONEEL. AR.TIKEL 1
VAN DEZE BELAS'I'INGREGLEJ\'IENTEN.DRAAGWIJDTE VAN DEZE BEPALINGEN.

Ar·tikel 1 vcm het belastingr-eglernent van
25 juni 1969 inzake drijjlcmcht en
ar·tilcel 1 van het belastingr-eglernent van
25 juni 1969 inzake het personeel dat
bij de gerneente Ecattssinnes-Lalaing is
te werlc gesteld, zijn van toepassing zodr·a
een onder·nerning op het grondgebied van
de gerneente een bmnuplaats vestigt gedttr·ende een ononder·br·olcen tijclvak van
rneer· dan dr·ie rnaanclen, ongeacht of de
exploitatie al dan niet is oncler·brolcen.

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE'
AANSPRAKELIJKHEID « l\iON CAMION "•
T. GEMEENTE ECAUSSINNES-LAL.AING.}
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het besluit,
op 22 juli 1971 gewezen door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad
van Henegouwen ;
Over het eerste e1~ het tweede middel
samen, afgeleid,

het eer·ste, uit de schending van artikel 1
van het belastingreglement. inzake drijfkracht van de gemeente EcaussinnesLalaing, goedgekeurd bij beslissing van
de gemeenteraad van 25 juni 1969,
door·dat, om te antwoorden op de argumentatie van eiscres die deed gelden dat
zij niet onderworpen was aan de belasting
op de drijfkracht, daar zij op het grondgebied van de gemeente EcaussinnesLalaing geen bouwplaats had geexploiteercl gedurende een ononderbroken tijdvak van ten 1ninste drie ntaanden en erop
wees, met stukken tot staving, dat de
meeste werken van de bouwplaats door
onderaannen'lers waren uitgevoerd, het
bestreden besluit vermeldt dat " arm d<'f
personenvennootschap met beperkte a,ansprakelijkheid Mon Camion de uitvoeringswerken van een verbindingsweg tussen Seneffe en Ronquieres, op de rechteroever van het kanaal, na aanbesteding
werden toegewezen, welke werken op
24 februari 1970 zijn begonnen, met als
opclrachtgever het ministerie van Openbare Werken, Bestuur der Waterwegen,
Dienst der kolenafvoerkanalen te Brussel; dat dus deze vennootschap de gelneentebelastingen betreffende die werken
verschuldigd is en niet de firma's die ze
gedeeltelijk in onderaanneming hebben
uitgevoerd ,,
ter-wijl artikel l, lid 2 en 3, van het
belastingreglement bepaalt « dat de belasting verschuldigd is voor de motoren
die de belastingplichtige gebruikt voor de
exploitatie van zijn inrichting of de aanhorigheden ervan "• zonder, zoals het
bestreden besluit dat verkeerdelijk doet,
de toepassing van de belasting nit te
breiden tot de onderaannemers van de
persoon die een bouwplaats op het grondgebied van de gemee 1te heeft;
het tweecle, uit de schending van de
artikelen l, 3-a en 3bis van het belastingregl8lnent van de gemeente EcaussinnesLalaing inzake het te werk gestelde per-
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soneel, goedgekeurd bij beslissing van de
gemeenteraad van 25 juni 1969,

doordat, om te antwoorden op de argum.entatie van eiseres die deed gelden dat
zij niet aan de belasting op het te werk
gestelde personeel onderworpen was,
daar zij op het grondgebied van de
gemeente geen enkele inrichting of aanhorigheid in de zin van het belastip.greglement had gevestigd, en erop wees,
met stukken tot staving, dat de meeste
werken van de bouwplaats door onderaannemers waren uitgevoerd, het bestreden besluit vermeldt " dat aan de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mon Camion de uitvoeringswerken van een verbindingsweg tussen
Seneffe en Ronquieres, op de rechteroever
van het kanaal, na aanbesteding werden
toegewezen, welke werken op 24 februari
1970 zijn begonnen, met als opdrachtgever het ministerie van Openbare W erken, Bestuur der Waterwegen, Dienst der
kolenafvoerkanalen te Brussel; dat dus
deze vennootschap de gemeentebelastingen betreffende die werken verschuldigd
is en niet de firma's die ze gedeeltelijk in
onderaanneming hebben uitgevoerd "•
terwijl artikel 1 van het belastingreglement bepaalt dat de belasting wordt
gevestigd ten laste van de natuurlijke of
rechtspersonen, « van de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid en van
de feitelijke verenigingen of gemeenschappen ... per bediende ofwerkman die
verbonden is aan de nijverheids-, handelsof landbouwbedrijven die op het grondgebied van de gemeente bestaan "• zonder
evenwel de toepassing van de belasting
uit te breiden tot de onderaannemers van
de persoon die op het grondgebied van de
gemeente een beclrijf heeft :
Overwegende dat het :in het eerste
midclel bedoelcle reglement met name
bepaalt dat ten laste van de natuurlijke
of rechtspersonen, van de vennootschappen zonder rechtspersocnlijkheid en van
de feitelijke verenigingen of geineenschappen een belasting wordt gevestigd
op de motoren die in de nijverheicls-,
handels- of lanclbouwbeclrijven worden
gebruikt, dat de belasting verschuldigd
is voor de motoren die de belastingplichtige gebruikt voor de exploitatie van
zijn inrichting of de aanhorigheden ervan,
en clat als een aanhorigheicl van een inricht:ing moet wprden beschouwcl onverschillig welke installatie, onclerneming
of bouwplaats die gedurencle een ononclerbroken tijdvak van ten minste
CASSATIE,
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drie maanden op het grondgebied van de
gemeente is gevestigcl ;
Overwegende dat het in het tweecle
middel bedoelcle reglement bepaalt dat
ten laste van clezelfde belastingplichtigen
een belasting wordt gevestigcl per becliende of werkman die aan de hierboven
omschreven beclrijven is verbonden ;
Overwegende dat het besluit vaststelt,
zoncler dienaangaande te >vorden bekritiseercl, clat eiseres voor de uitvoering van
de werken die haar na aanbestecling
werclen toegewezen, op het gronclgebied
van verweerster een bouwplaats heeft gevestigcl gedurencle een ononclerbroken
tijclvak van meer clan clrie maanclen;
Dat, bijgevolg, het besluit wettelijk
heeft beslist clat die reglementen op
eiseres van toepassing waren ;
Dat de micldelen naar recht falen;
Over het derde en het vierde miclclel,
afgeleid,
het derde, uit de schencl:ing van artikel1,
lid 1, 2 en 3, van het belastingreglement
:inzake drijfkracht van de gemeente
Ecaussinnes-Lala:ing, goeclgekeurd bij besliss:ing van de gemeenteraacl van 25 juni
1969,
doo1·dat het besluit, ter verwerp:ing van
het micldel clat eiseres had afgeleicl uit het
feit clat zij in de loop van het clienstjaar
1969 op het gronclgebiecl van. die gemeente geen inrichting of aanhorigheid
had geexploiteercl gedurencle een ononderbroken tijdvak van ten minste
drie maanclen, beslist dat « de clesbetreffencle belastingreglementen niet cloelen op
het begrip van ononclerbroken arbeid van
ten m:inste clrie mag,nclen, doch wei op
clat van een bouwplaats die gedurencle
een ononderbroken tijdvak van ten
m:inste clrie maanclen is gevestigd; dat
het immers zou volstaan, om aan elke
aanslag te ontsnappen, clat de werken al
clan niet vrijwillig worden onderbroken
alvorens een termijn van clrie maanden
te bereiken "•
te1·wijl arbikel 1, lid l, 2 en 3, van het
belast:ingreglement bepaalt dat de belasting verschuldigcl is voor de motoren die
de belast:ingplichtige gebruikt voor de
exploitatie van zijn inrichting of de aanhorigheden ervan en dat als een aanhorigheid van een inrichting moet worden
beschouwcl onverschillig welke installatie,
onclerneming of bouwplaats die gedurencle een ononderbroken tijdvak van ten
minste drie maanclen op het grondgebied
van de gemeente is gevestigd ; zo men
de opvatting van de bestendige cleputatie
aannam, de belasting zou verschuldigd
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zijn op elke bouwplaats die gedurende
een ononderbroken tijdvak van ten
minste drie maanden op het grondgebied
van de gemeente is gevestigd, zelfs ingeval er geen enkele motor zou worden
gebruikt of indien het werk er diende
onderbroken te worden om redenen die
niet van de wil van de belastingplichtige
afhangen, wat door het belastingreglement niet is voorzien, zodat een aanslag
in dergelijke gevallen zeker niet is gerechtvaardigd ;
het vierde, uit de schending van de
attikelen 1, 2a en 3bis van het belastingreglement van de gemeente EcaussinnesLalaing inzake het te werk gesteld personeel, goedgekeurd bij beslissing van de
gemeenteraad van 25 juni 1969,
doordat het besluit, ter verwerping van
het middel dat ·eiseres had afgeleid uit het
feit dat zij in de loop van het dienstjaar
1969 op het grondgebied van die gemeente geen inrichting of aanhorigheid
had geexploiteerd gedurende een ononderbroken tijdvak van ten minste drie
maanden, beslist dat « de desbetreffende
belastingreglementen niet doelen op het
begrip van ononderbroken arbeid van
ten minste drie maanden, doch wel op dat
van een bouwplaats die gedurende een
ononderbrcken tijdvak van ten minste
drie maanden is gevestigd ; dat het
iiluners zou volstaan, om aan elke aanslag
te ontsnappen, dat de werken al dan niet
vrijwillig worden onderbroken alvorens
een termijn van drie 1naanden te bereiken »,
te1·wijl de artikelen 1, 3a en 3bis van
voormeld belastingreglement bepalen dat
de belasting verschuldigd is voor het
personeel dat de belastingplichtige in
dienst heeft in de op het grondgebied van
de gemeente gelegen inrichtingen of aanhorigheden ervan en dat als een aanhorigheid van een inrichting moet worden
beschouwd onverschillig welke installatie,
onderneming of bouwplaats die gedurende een ononderb:roken tijdvak van ten
minste drie maanden op het grondgebied
van de gemeente is gevestigd ; zo men de
opvatting van de bestendige deputatie
aannam, de belasting zou verschuldigd
zijn op elke bouwplaats die gedurende
een ononderbroken tijdvak van ten
minste drie maanden op het grondgebied
van de gemeente is gevestigd, zelfs ingeval er geen personeel zou worden te
werk gesteld of indien het werk er diende
onderbroken te worden om redenen die
niet van de wil van de belastingplichtige
afhangen, wat door het belastingregle-

ment niet is voorzien, zodat een aanslag
in dergelijke gevallen zeker niet is gerechtvaardigd :
Overwegende dat voormelde belastingen van toepassing zijn zodra op het
grondgebied van de gemeente een bouwplaats wordt gevestigd gedurende een
ononderbroken tijdvak van ten minste
drie maanden ;
Dat de belastingplichtigen, weliswaar,
onder de bij de reglementen gestelde
voorwaarden, vrijstelling of outlasting
van de belastingen kunnen bekomen,
doch dat deze bepalingen betrekking
hebben op het bedrag van de belastingen
en niet op hun opeisbaarheid;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grond·wet,
doo1·dat het besluit, om de reclamatie
van eiseres te verwerpen en te antwoorden op de argumentatie waarbij zij deed
gelden dat zij op het grondgebied van de
gemeente Ecaussinnes-Lalaing geen enkele bouwplaats had geexploiteerd gedurende een ononderbroken tijdvak van ten
minste drie maanden, erop wijst « dat
nit de vaststellingen van de veldwachter
blijkt dat de bouwplaats eind jcmi 1969
werd geopend op de plaats genaamd
« Bois d'Hourrues » en dat de werken tot
31 december 1969 op het grondgebied
van de gemeente voortduurden; dat de
werken herhaaldelijk werden opgeschort
op tijdstippen die de vennootschap niet
nader bepas.lt; dat het. gaat om een
enkele bouwplaats waarvan de activiteit
soms tijdelijk werd stopgezet e~ niet om
verscheidene bouwplaatsen zonder wederzijdse band; dat uit het voorgaande
volgt dat de bouwplaats op ononderbroken wijze van eind juni tot 31 december
1969 gevesbigd is geweest, hoewel ze op
sommige tijclstippen niet werkte »,
te1·wijl het besluit, wanneer het beslist
dat de bouwplaats op ononderbroken
wijze is gevestigd geweest en tevens
vaststelt dat « de activiteit soms tijdelijk
werd stopgezet » en dat de bouwplaats
« op sommige tijdstippen niet werkte »,
tegenstrijdige gronden bevat en, dientengevolge, moet worden vernietigd wegens
schending van artikel 97 van de Grandwet:
Overwegende dat de vestiging van een
bouwplaats niet impliceert dat de werken
waarvoor ze werd ge'installeerd zonder
onderbreking worden voortgezet;
Dat de reglementen tot invoering van
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de belastingan trouwens voorzien in ontlastingen in geval van non-activiteit;
Dat het dus niet tegenstrijdig is vast
te stellen dat eiseres op het grondgebied
van verweerster op ononderbroken wijze
van eind juni tot 31 december 1969 een
bouwplaats heeft gevestigd, doch dat de
exploitatie ervan herhaaldelijk werd opgeschort;
De.'' het rn.iddel feitelijk grondslag
mist;

12 oktober 1972.- re kamer.- Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Busin. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Colard, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Et. Roland (van de balie te
Bergen).

Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doo1·dat het besluit de reclamatie van
eiseres niet aanneemt en erop wijst " dat
de werken herhag,ldelijk werden opgeschort op tijdstippen die de vennootschap niet nader bepaalt "•
te1·wijl eiseres, die wenste te bewijzen
dat zij op het grondgebied van ·de gemeente geen bcuwplaats had geexploiteerd gedurende een ononderbroken tijdvak van ten minste drie maanden, in
haar reclamatie onderstreepte : " de
facturen betreffende die werken alsmede
het dagboek van de bouwplaats zijn te
uwer beschikking en we zijn bereid daarover uitleg te komen verstrekken wanneer
het u schikt " ; het besluit, door niet aan
te geven om welke reden dit bewijsaanbod
niet wordt aangenomen en door er,
daarentegen, op te wijzen dat" de werken
herhaaldelijk werden opgeschort op tijdstippen die de vennootschap niet nader
bepaalt "• niet antwoordt op het middel
dat eiseres in haar reclamatie heeft ontwikkeld:

1e KAMER.- 13 Oktober 1972.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERJJIJKE ZAKEN.
- BIJ CONOLUSIE VOORGEDRAGEN BESCROUWINGEN WAARUIT GEEN ENKEL
RECHTSGEVOLG WORDT AFGELEID. GEEN VERPLIORTING VOOR DE RECHTER
EROP TE ANTWOORDEN.

De rechter is niet verplicht te antwoorden
·op bij conclusie voo1·gedragen beschouwingen, waaruit de conclttsienemer geen
enlcel1·echtsgevolg afleidt en die bijgevolg
geen vo1·dering, venveer of exceptie opleveJ·en (1). (Grondwet, art. 97.)
(MOONS,

T.

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«MERCATOR )),) ·
AltltEST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 januari 1971 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

Overwegende dat, nu het besluit had
beslist dat de belastingen op de drijfkracht en op het te werk gestelde personeel van toepassing waren op eiseres wegens het feit aileen van de vestiging van
een bouwplaats op het grondgebied van
verweerster gedurende een ononderbroken tijdvak van ten minste drie maanden,
het middel dat, om de opeisbaarheid van
de belastingen te betwisten, was afgeleid
uit tijdelijke onderbrekingen van de
werken niet meer pertinent was;
Dat het besluit dus niet verplicht was
erop te antwoorclen ;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegencle dat noch uit de bestreden beslissing, noch uit enig regelmatig aan het Hof voorgelegd processtuk
blijkt clat een middel van openbare orcle
ambtshalve moet worden opgeworpen ;

Over het middel afgeleid uit de .schending van artikel 97 van de Grondwet,
doo1'dat het bestreden arrest de vordering van verweerster tot tenigbetaling
van de door haar als verzekeringsmaatschapp,ij van eiser aan een derde gedane
uitgaven ontvankelijk en gegrond verklaart en eiser veroordeelt tot betaling
van het bedrag van 151.591 frank en
akte verleent van het voorbehoud voor
de toekomst, om de redenen dat eiser
veroorde·3ld wercl, wegens de vermengde
inbreuken op artikel 27-1 van het wegverkeersreglement, op de artikOJlen 2 en 3
van de wet van l augustus 1899, en op de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, tot een gevangenisstraf van twee
maanden en een geldboete van 50 frank ;
dat de motivering van de 'politierech-

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

(1) Cass., 14 mei 1970 (An·. cass., 1970,
biz. 867); 24 mei 1972 (ibid., 1972, biz. 891).
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ter, overgenomen door de rechtbank
in hoger beroep, onbetwistbaar aantoont
dat er een noodzakelijk oorzakelijk
verband bestond met de zware fout van
Moons zijn autovoertuig bestuurd te
hebben na alcoholische dranken te hebben gebruikt in zodanige hoeveelheid
dat het alcoholgehalte meer dan 2 gr. per
duizend bedroeg ; dat het ten deze vaststaat dat Moons de nodige lichaamsgeschiktheid niet meer bezat om veilig een
voertuig te best·uren; dat in 1966 geen
enkele autobestuurder onwetend kon zijn
van de verhoging van de risico's bij het
s·euren met een hoge graad van alcoholaemie,
zonde1· te ar:twoorden op de regelmatig door erser genomen conclusie,
waarin hij in uitdrukkelijke bewoordingen staande hield dat hij geen zware font
of grove nalatigheid begaan had ; dat
verweerster zelf tijdens de procedures
voor de strafgerechten deze stelling,
zeals hierboven uiteengezet, aankleefde;
dat zij namelijk in een van haar conclusies de volgende zinssneden schreef: « dat
de fietser. De Herdt op totaal foutieve
wijze links afsloeg ; dat het feit dat hij
(De Herdt) tot op het kruispunt rechts
gehouden heeft een zware font uitmaakt,
die in rechtstreeks oorzakelijk verband
staat met de aanrijding; dat voerder
Moons totaal verrast werd door het
volledig onvoorzienbaar maneuver, uitgevoerd door de :fietser "• dat aldus verweerster weigerde de zware font van
concluant in aanmerking te nemen ; dat
het niet opgaat, dat verweerster nu eens
deze dan weer gene stelling verdedigt
naar aanleiding van hetzelfde ongeval,
en dit naargelang haar belang door de
ene dan wel door de andere gediend is,
zodat het arrest de in het middel aangehaalde wetsbepaling schendt :
Overwegende dat in zijn conclusie voor
het hof van beroep eiser zich geenszins
op enige afstand vanwege verweerster
noch op enig verval ten hare nadele
beriep ; dat hij er slechts op wees dat
verweerster voor het strafgerecht een
andere stelling verdedigd :Q.ad dan in
onderhavig geschil zonder dat hij daaruit
in, rechte enige gevolgtrekking maakte ;
Dat de rechter derhalve niet gehouden
was dergelijke beschouwingen, welke
noch een eis noch een ven;veer noch een
exceptie vormden, te beantwoorde'n ;
(1) Cass., 29 februari 1972 (A1-r. c ass., 1972,

blz. 599).

Dat het middel niet gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt. eiser in de kosten.
13 oktober 1972.- 1e kamer.- Voorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Gerniers. - Gelijlcluidende conclttsie,
de H. Detournay, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Houtekier.

2e KAMER.- 16 oktober 1972.
VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. STRAFZAKEN. VooRZIENING TEGEN EEN EINDARREST OP
TEGENSPRAAK.

Buiten het geval van artikel 40, lid 4, van
de wet van 15 juni 1935, is te laat ingediend de voorziening die in strajzaken
tegen een einda1·rest op tegenspraak
wm·dt ingesteld, na het ve?·strijken van
de termijn bepaald bij artikel 373 van
het Wetboek van strafvordering (1).
(SINANAJ.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
16 oktober 1972.- 2e kamer.- Voo?"zitter, de H. Louveaux, voorzitter. Verslaggever, de H. Clason.
Gelijkluidende conclusie, de H. Charles,
advocaat-generaal.

2e KAMER. -

16 oktober 1972.

BEWIJS.- STRAFZAKEN.- BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF. - BEWIJS
RUSTEND OP DE VERVOLGENDE OF OP
DE BURGERLIJKE P ARTIJ.

Het staat aan de vervolgende of aan de
bu?·ge?·lijke partij te bewijzen dat alle
bestanddelen van een misdrijj aanwzige
zijn (2). (Algemeen beginsel van het
strafrech t.)
(2) Cass., 14 juni 1971 (Arr. cass., 1971,
blz: 1022) en de noot 2.
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ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 19 mei 1972 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;

gifte te hebben gevoegd zonder hun vervalsing te bebben opgemerkt "• het arrest
hem wegens gebruik van valse stukken
veroordeelt op grond dat « eiser zich
meb betrekking tot het gebruik van de
vervalste getuigschriften niet rechtvaardigt" en dat "in een brief op I juni 1971
gericht aan de Gouverneur van de provincie Luxemburg (hij) enkel verzoekt om
verlening van uitstel " ;

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 154, 189,
211 van het Wetboek van strafvordering
W at het eerste onderdeel betreft :
(genoemd artikel 189 gewijzigd bij de
wet van 10 juli 1967, artikel 1, 98°),
Overwegende dat het aan de vervol1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wet- gende partij staat te bewijzen dat alle
hoek betreffende de bewijskracht der bestanddelen van een misdrijf aanwezig
alden,
zijn ; dat de rechter die de beklaagde verdoordat, na te hebben erkend dat niet oordeelt op grond dat deze niet het bemet zekerheid kan worden uitgemaakt wijs levert van de onjuistheid van de bedat eiser de dader van de vastgestelde schuldiging, die wettelijke regel miskent;
overschrijvingen is, het bestreden arrest
Dat het eerste onderdeel van het midweigert aan te nemen dat eiser de be- del gegrond is ;
doelde getuigschriften bij zijn belastingOm die redenen, en zonder dat er
aangifte beeft gevoegd, zonder hun vervalsing te hebben opgemerkt, en hem grond bestaat om het tweede middel of
derhalve veroordeelt wegens gebruik van het tweede onderdeel van het eerste midvalse stukken, op grond dat eiser zich del te onderzoeken, vernietigt het bestremet betrekking tot het gebruik van de den arrest ; beveelt dat van dit arrest
vervalste getuigschriften niet rechtvaar- melding zal worden gemaakt op de kant
digt en dat hij in een brief van 1 juni van de vernietigde beslissing ; laa t de
1971 aan de Gouverneur van de provin- kosten ten laste van de Staat; verwijst
cie Luxemburg enkel en aileen verzoekt de zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
om verlening van uitstel,
terwijl, ee1·ste onde1·deel, het niet aan de
2e kamer. 16 oktober 1972. beklaagde staat te bewijzen dat de te
Voorzitter, de H. Louveaux,· voorzitzijnen laste gelegde feiten niet bestaan, ter. Ve1·slaggever, de H. Legros. maar wel aan de vervolgende partij het
Gelijkluidende conclusie, de H. Charles,
bewijs te leveren dat aile bestanddelen advocaat-generaal. Pleite1·, de H.
van het misdrijf aanwezig zijn ; het be- Philips.
streden arrest aldus in strijd met de wet
de bewijslast omkeert (schending van
de artikelen 154, 189 en 211 van het Wethoek van strafvordering);
tweede onde1·deel, in voornoemde brief
2" KAMER. - 16 oktober 1972.
eiser blijft beweren dat hij niet weet wie
de bons heeft vervalst en dat, door te
steilen dat deze brief de bekentenis in1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
houdt dat hij van de van valsheid beSTRAFZAKEN. HANDELING VAN DE
tichte stukken een bewust en bedrieglijk
STRAFRECHTSPLEGING 1\IET ONJUISTE
gebruik heeft gemaakt, het bestreden
VERI\IELDING VAN DE GOEDKEURING
arrest van genoemde brief een interpreVAN EEN NIET DOORGEHAALDE VERtetie geeft die onverenigbaar is met zijn
1\IELDING. AKTE NIET ONGELDIG.
bewoordingen en derhalve de bewijskracht ervan miskent (schending van de 2o VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.- AKTE VAN DE STRAFartilmlen 1319 tot 1322 van bet BurgerRECHTSPLEGING TOT GOEDKEURING VAN
lijk Wetboek) :
Overwegende dat, na te hebben gezegd " dat niet met zekerbeid kan worden
uitgemaakt dat (eiser) de dader van de
vastgestelde overschrijvingen is, en erop
te hebben gewezen dat eiser « beweert
de getuigschriften bij zijn belastingaan-

DE NIET GOEDGEKEURDE DOORHALINGEN. DOORHALINGEN NIET TEGENGESPROKEN . DOOR ANDERE VERI\IELDINGEN. ArrTE NIET ONGELDIG.
.

3° ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOP-
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ZETTELIJK DODEN.- MISDADIGE
DEELNEMING. 0NDENKBAAR.

4o

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN.- FouT WAARDOOR DE SCHADE IS VEROORZAAKT
BEGRIP.

5o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER.VERHOUDING
VAN
ONDERGESCHIKTHEID. BEGRIP.

6o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER. SCHADE DOOR DE AANGESTELDE VEROORZAAKT TIJDENS ZIJN BEDIENING. BE GRIP.

70 HUUR vAN WERK. -

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDiENDEN. VERHOUDING
VAN
ONDERGESCHIKTHEID. VERHOUDING DIE EEN ZEKERE
VRIJHEID IN DE UITOEFINING VAN DE
ACTIVITEIT NIET UITSLUIT.

1o De goedkeHring van de door haling van

een niet do01·gehaalde regel of woord
b1·engt geen wijziging in de inhoHd van
de akte van de st1·af1·echtspleging waar·bij deze goedkeurin g wonlt vastgesteld
en maakt dedwlve deze akte niet angeldig (1). (Sv., art. 78.)
2o Vermeldingen die in een akte van de

stmfs1·echtspleging ~ijn do01·gehaald. en
die, bij ontstenten~s Va?? goedkeur~ng
van de doo1·haling, als n~et doorgehaald
moeten worden beschottwd, maken de
akte die ze bevat niet ongeldig, wannee1·
zij door geen ande1·e venneldingen van
deze akte w01·den tegengesp1·oken (2).
3o Inzake misdrijven ttit onvoo1·zichtigheid is een misdadige deelneming niet
denkbaar (3).
(1) Men raadplege cGss., 24 juni Hl40
(Bull. en PAsiC., 1940, I, 174).
(2) Men raadplege cass., 2 december 1963
(Bull. en PASIC., 1964, I, 351).
(3) Men raadplege eass., 29 oktober 1962
(B1<ll. en PASIC., 1963, I, 276); LEGROS,
L'elenwnt moral dans les infractions, nr. 235;
VANHOUDT en 0ALEWAERT, Belgisch8trafrecht,
blz. 644, nr. 1203 en Rep. pmt. du dr. belge,
Bijv. IV, v 0 lnj1·actions et repressions en general, nrs. 645 en 646,
(4) Cass., 29 oktober 1962, waarvan in c1e
vorige noot sprake is; 26 juni 1966 (Bull.
en PASIC., 1966, I, 1373).

40 De a1·tikelen 418 tot 4.20 van het Stmf-

wetboek stellen niet alleen de fout van
degene die 1'echtstTeeks de schade heeft
veTooTzaalct st?·afbaaT, maar oak de fout
van hen die doo1· hun daden, die een al
dan niet gemeenschappelijlce fout hebben
opgeleveTd, e1·toe bijgedragen hebben,
de schade te verooTzaken (4).
5o De veTlwuding van ondergeschiktheid

die het begTip aangestelde ve?·ondeTstelt, bestaat zod1·a een persoon zijn gezag
of zijn toezicht in feite kan uitoefenen
op cle daden van een andere (5).
6o Opdat de schade ve1·ooTzaalct we1·d tij-

dens de becliening van de aangestelde,
wo1·dt niet vereist dat de onrechtmatige
en schadeve1·welclcende daad tot de bediening van de aangestelde behoo1·t ; het
volstaat dat deze daad ve1'1'icht we1·d tijdens deze bediening en, oolc al is het onrechtst1·eelcs en occasioneel, eTmee verband houdt (6).
7o Hij die zich ertoe ve1·bindt te we1·lcen on-

deT andeTmans gezag geeft zijn vrijheid niet volledig p1·ijs ; het .feit dat
hij een zelceTe m·ijheid behottdt in de uitoefening van zijn activiteit of van zijn
lcunst, sluit het bestaan van een ve1'hottding van onde1·geschilctheicl niet
ttit (7). _(B.W. art. 1710.)
(DEHAN, T. GOSSIAUX EN VERENIGIN,G
ZONDER WINSTOOGMERK « INSTITUT MEDICO-CHIRURGICAL ARTHUR GAILLY »;
DUSSART-DESART, T. GOSSIAUX EN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK « INSTITUT MEDICO-CHIRURGICAL ARTHUR.
GAILLY »; STEENS, T. GOSSIAUX, VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK « INSTITUT
MEDICO-CHIRURGICAL
ARTHUR
GAILLY »EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP·
« PHARJ\~ACIE CENTRALE DE BELGIQUE » ; VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK « INSTITUT MEDICO-CHIRUR-GICAL ARTHUR GAILLY », T. DEHAN,.
DUSSART-DESART EN STEENS ; NAAM-

(5) Cass., 23 januari 1964 (Bull. en PASIC.,.
1964, I, 548) ; men raadplege cass., 6 juni
1968, An·. cass., blz. 1209) en 14 maart 1969•
(ibid., 1969, blz. 652).
(6) Cass., 8 juni 1964 (Bull. en PASIC.,.
1964, I, 1065) en 7 februari 1969 (Arr. cass.,
1969, blz. 545),
(7) Cass., 4 april 1963 (Bull. en PABic.,
1963, I, 847) en c1e conclusie van Eerste
Ac1vocaat-generaal Paul Mahaux, toen advocaat-generaal, v66r dit arrest ; cass., 27 februari 1970 (A1~·. cass., 1970, blz. 604).
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LOZE VENNOOTSCHAP « PHARli'IACIE CENTRALE DE BELGIQUE ll, T. MARIBRO,
STEENS EN GOSSIAUX.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beschikking, op II maart 1970 gewezen
door de raadkamer van de Rechtbank
van eerste aanleg te Charleroi, en op het
bestreden arrest; op 10 februari 1972
gewezen door het Hof van beroep te Brussel;
I. In zoverre de voorzieningen van
Steens en Dehan, beklaagden, en van de
naamloze vennootschap Pharmacie centrale de Belgique, civielrechtelijk aansprakelijke partij, gericht zijn tegen de
beschikking van ll maart 1970 van de
raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Charleroi :

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 78, 130 van het
Wetboek van strafvordering en 97 van
de Grondwet,
doo1·dat de beschikking van verwijzing
verhlaart de redenen van het openbaar
ministerie over te ne1nen, in wiens vordering dertien regels en sommige woorden
zijn doorgehaald en daarop de goedkeuring volgt van de doorhaling van " vijftien nietige regels ,,
terwijl het aan de hand van die tegenstrijdige bewoordingen niet mogelijk is uit
te maken op welke redenen van de verdering de beslissing steunt en nate gaan of
de verwijzing regelmatig is bevolen :
Overwegende dat enerzijds de goedkeuring van de doorhaling van een niet
doorgehaalde regel of woord geen wijziging aanbrengt in de inhoud van de alde
van de strafrechtspleging waarbij deze
goedkeuring wordt vastgesteld, en derhalve deze akte niet ongeldig maakt;
Overwegende dat anderzijds de woorden die in de bestreden beschikking zijn
doorgehaald en die, bij ontstentenis van
goedkeuring van de doorhaling, als niet
doorgehaald moeten worden beschouwd,
niet worden tegengesproken door andere
vermeldingen en derhalve genoemde beschikking niet ongeldig kunnen maken ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
II. In zoverre de voorziening van de
vereniging zonder winstoogmerk "Institut medico-chirurgical Arthur Gailly "
gericht is tegen genoemde beschikking :

Overwegende 'dat e1seres geen middel
aanvoert;
III. In zoverre de voorziening van
Dussart-Desart, beklaagde, tegen genoern,de beschikking is gericht :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
IV. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen het arrest van 10 februari 1972
van het Hof van beroep te Brussel :
l. Op de voorziening van Dehan, behlaagde :
a) In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiseres is ingesteld :

Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegencle voor het overige dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
b) In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvorderingen die tegen eiseres zijn
ingesteld :
Overwegende dat eiseres geen enkel
bijzonder middel aanvoert;
2. Op de voorziening van Dussart-Desart, behlaagde :
. Dat het middel op een onjuiste lezing
van het arrest berust, zodat het feitelijke
grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 66, 67, 418,
419 van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest de vier
beklaagden veroordeelt om door gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg de dood
van een aantal personen te hebben veroorzaakt; het weliswaar stelt dat de ten
laste gelegde feiten voor iedere beklaagde
het gevolg zijn van hetzelfde gebrek aan
voorzichtigheid, wat het opleggen van
een enkele straf rechtvaardigt, maar het
niet uitdrukkelijk zegt of het de beklaagden als mededaders van of als medeplichtigen aan de bedoelde feiten beschouwt ; het evenmin onder de wetsbepalingen die in toepassing worden ge-
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Strafwetboek aanhaalt,
tenvijl, wanneer verscheidene personen deelnemen aan een zelfde lllisdrijf,
de bepaling van de juiste aard van die
deelnmning, waotrdoor met name de
zwaarte van de straf kan worden beinvloed, een van de bestanddelen van
het misclrijf is, en, bij ontstentenis van
die bepaling, het bestreden arrest niet
wettelijk met redenen is omkleecl :
Overwegende dat inzake misdrijven
nit onvoorzichtigheid deelneming niet
denkbaar is ;
Overwegende dat de artikelen 418 en
419 van het Strafwetboek niet alleen
strafbaar stollen de font van degene die
rechtstreeks het doden heeft veroorzaakt,
maar ook de font van hen die door hun
toedoen ertoe bijgedragen hebben het
te veroorzaken;
Dat, door te overwegen dat het geheel
van de fouten die ten laste van de beklaagden werden gelegd, de noodzakelijke voorwaarde voor het doden is goweest, het arrest, zonder zich tegen te
spreken en zonder zich te beroepen op
het begrip deelneming, de bestreden veroordoling wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel niet kan worden aangenmnen;
Over het dercle middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 31 van het koninklijk beslnit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nienwe onderrichtingen voor
geneesheren, apothekers en drogisten
(genoemd artikel 31 gewijzigd bij het
koninldijk beslnit van 18 februari 1964,
artikel 1), 418 en 419 van het Strafwotboek,
cloo1'dat het bestreden arrest eiseres veroordeelt om door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg onopzettelijk de dood
van een aantal personen te hebben veroorzaakt ; om dezelfde telastlegging tegen
de medebeklaagde Dehan bewezen te
verklaren, het arrest vooraf laat gelden
enerzijds dat krachtens de verordeningen laatstgenoerrtde als titularis van de
officina de verplichting had bij de ontvangst van de geneesmiddelen, de voorgeschreven analyses te verrichten; dat
de apotheker-titnlaris alleen de gehele
verantwoordelijkl1eid draagt voor de
officina, onverschillig wie de farmaceutische handeling heeft verricht; genoemde medebeklaagde tevergeefs dit verzuim
aan eiseres tracht aan te rekenen ; en
anderzijds dat deze haar wel de bekommernis van dokter· Auvray had medege-

deeld ; ten aanzien van eiseres, het arrest
haar niettemin als een font aanrekent
een geneesmiddel dat, naar zij wist, niet
vooraf was ontleed, voor therapeutische
doeleinden te hebben gebruikt,
tm·wijl, eerste· onde1'deel, de redenen aldus opgegeven als bewijs van de respectieve aansprakelijkheid van die beklaagden onverenigbaar zijn; indien, binnen
het raam van de wet, de algehele aansprakelijlffieid voor de oFficina op de apotheker-titularis alleen rust, er, met
betrekking tot dezelfde verplichting tot
analyse van de geneesmiddelen, geen
plaats meer kan zijn voor een afzonderlijke aansprakelijld1eid van eiseres, tweede apotheker ; en ten gevolge van die
tegenstrijdigheid, het bestreden arrest
niet kan worden geacht wettelijk met
redenen te zijn omkleed (schending van
alle in het middel vermelde wettelijke
bepalingen, inzonderheid van artikel 97
van de Grondwet) ;
tweede onde1'deel, die redenen de rechtsgevolgen miskennen die de taakverdeling
in een complexe instelling, zoals een
medisch-chirurgische inrichting, met zich
brengt ; vanaf het ogenblik dat de verplichting om de geneesmiddelen bij htm
ontvangst te analyseren, zovvel krachtens
de verordeningen als krachtens de
innerlijke organisatie van de inrichting aan haar medebeldaagde opgelegd
was, eiseres niet 1neer verplicht was
toe te zien op de uitvoering hiervan,
of enig recht had zich in cleze taak
te mengen; haar persoonlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid weliswaar
kon volgen nit fouten begaan bij de uitvoering van haar eigen taken, doch zij
niet aansprakelijk kon zijn voor het
feit alleen dat zij het aan haar medebeklaagde verweten verznim heeft ondergaan, door de te harer beschikking gestelde geneesmiddelen te gebruiken; de
tegen haar uitgesproken veroorcleling
derhalve niet wettelijk is gerechtvaardigd (schending van alle in het middel
aangegeven wettelijke bepalingen, inzonderheid van artikel 418 van het
Strafwetboek) :
W at de twee onderdelen samen betreft :
Overwegende dat de aansprakelijkheicl van de eiseres Dehan, apothekertitularis, niet noodzakelijk die van eiseres,
tweede apotheker, nitsloot;
Overwegende dat het arrest stelt « clat
aan de beklaagde Dussart-Desart ... ,
tweede apotheker, belast met de bereiding
van geneesmiddelen in grote hoeveelheid, wordt verweten een geneesmiddel
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was, voor therapeutische doeleinden te
hebben gebruikt ; dat de feiten zelf niet
worden be twist ; . . . dat het uitsluitend
gezag waarmee de officina-apothekertitularis bekleed is en zijn wettelijke verplichting om een rechtstreeks en werkelijk toezicht uit te oefenen op het werk
van de helpers door wie hij zich mag Iaten bijstaan, niet van zodanige aard zijn
dat laatstgenoemden worden ontheven
van aile persoonlijke aansprakelijkheid
voor de daden die zij verrichten ; door
in een magistraal preparaat een stof te
mengen waarvan zij wist dat de identiteit niet vooraf was nagegaan, en door
dergelijk preparaat uit te reiken aan de
clienteel van de inrichting Gailly, de
beklaagde Dussart-Desart heeft bijgedragen tot het scheppen van een gevaarlijke toestand die zij met het oog op de
vrij,waring van de volksgezondheid moest
voorkomen, en aldus de voorzichtigheidsmaatregelen niet heeft genomen waarvan zij, dank zij haar beroepsopleiding,
de gebiedende noodzaak kon begrijpen " ;
Dat door deze redenen die geen enkele
tegenstrijdigheid bevatten, het arrest de
bekritiseerde
veroordeling
wettelijk
rechtvaardigt ;
Dat het middel niet kan worden aan, genomen;
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 zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen die tegen eiseres zijn
ingesteld :

Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert;
3. Op de voorzieningen van Steens,
beklaagde, en de naamloze vennootschap
Pharmacie centrale de Belgique, civielrechtelijk aansprakelijke partij :
a) In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de rechtsvorderingen van het openbaar ministerie
tegen de eisers :

Overwegende dat de middelen dezelfde
zijn als de eerste twee die door de eiseres
Dussart-Desart werden voorgedragen;
Dat zij om dezelfde redenen niet kcmnen worden aangenomen ;
En overwegende, met betrekking tot
de overige pun ten van de voorziening van

Steens, dat de substantiele of op stro,ffe
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
b) In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen die tegen de eisers zijn ingesteld :

Overwegende dat de eisers geen bijzonder middel aanvoeren;
4. Op de voorziening van de vereniging
zonder winstoogmerk " Institut medicochirurgical Arthur Gailly " :
a) In zoverre de voorziening gericht
is door eiseres, burgerlijke partij, tegen
Steens, beklaagde :

Overwegende dat eiseres geen middel
aanvoert;
b) In zoverre de voorziening gEoricht is
tegen de beslissing op de rechtsvordering
van het openbaar ministerie tegen eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke partij :

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1200, 1202, 1382,
1384, inzonderheid lid 3, van het Burgerlijk Wetboek, 50 van het Strafwetboek
en 97 van de Grondwet,

doordat het bestreden arrest eiseres
civielrechtelijk aansprakelijk voor de
beklaagden Dehan en Dussart-Desart
verklaart en ze veroordeelt samen met
laatstgenoemde, ieder voor het geheel
en de ene bij gebreke van de andere, in
een deel van de kosten van eerste aanleg
en hager beroep jegens d-e open bare partij en, samen met dezelfde beklaagden,
de beklaagde Steens en de naamloze
vennootschap « Pharmacie centrale de
Belgique,, ieder voor het geheel en de
ene bij gebreke van de andere, veroordeelt om aan de burgerlijke partij
Gossiaux 14.028 frank, met de vergcedingsinterest, de gerechtelijke interest en
de kosten van beide instanties, te bEtalen, op grond dater geen onverenigbaarheid bestaat tussen de activiteit van een
apotheker en het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor bedienden, voor
zover de aldus tussen de werkgevers en
de apotheker gevormde verhouding van
aansteller en aangestelde laatstgenoemde
niet belet zijn kunst mGt de vereiste onafhankelijkheid nit te oefenen ; dit hier het
geval is, vermits de bestuursorganen
van het ziekenhuis hun tussenkomst
hebben beperkt tot de organisatie en het

-

170-

administratief beheer van de officina ·
derhalve voor de font die de apotheker~
bumen hun werkkringen begaan, hem
aansteller civielrechtelijk aansprakelijk is,
te1·wijl : 1° de hoedanigheid van aansteller de ondergeschiktheid van de aanges~elde insluit, dit wil zeggen dat de
activiteit van laatstgenoemde n:ioet word~n uitgeoefend onder het gezag en toezwht van de aansteller, die het recht
heeft bevelen of onderrichtingen te geven
betreffende het u1t te voeren werk en de
wijze van uitvoering, zodat de schadelijke
daad wordt verncht rn de bediening of
ter gelegenhmd van de bediening waarvoor de aangestelde gebezigd werd ; het
bestreden arrest er duidelijk op wijst
dat aa? de behlaagde Dehan, apothekertitulans, meer in het bijzonder verweten
werd te. hebben nagelaten, onmiddellijk
na hun montvangstneming, de identiteit
te onderzoeken van de geneesmiddelen
a'1ngekocht om in de officina te worden
o·.rerhandigd of in officinale of magistrale
preparaten. te worden gebruikt, en de
hoedamghe1d en de overeensteuuning ervan met de wetten en. de verordeningen
betreffende . de geneesmiddelen op de
rneest gesch1kt geachte wijze te controleren, alsmede aan de opmerkingen van
dokter Auvray niet het belang te hebben
gehecht dat zij verdienden en de rnaatregelen niet te hebben getroffen die wegens de ontstane verdenking orntrent de
aard van een niet ontleed produkt hoogst
dringend geboden waren ; het arrest er
verder op wijst dat aan de beklaagde
Dussart-Desart, tweede apotheker, verW:t;Jte~ wo~dt, geneesrniddelen die, naar
ZIJ wist, nwt vooraf waren ontleed, voor
therapeutische doeleinden te hebben aebruikt ; die handelingen, die volgens het
bastreden arrest schuldig zijn en die
voor beide voornoemde behlaagden het
wanbedrijf van ,t;mopzettelijk doden opleveren, ongetWIJfeld betrekking hebben
op hun wettelijke verplichtingen als
ar,ot~1eker, voor de nakoming waarvan
ZIJ met aan het gezag, het toezicht en de
leiding vai_J- eiseres onderworpen waren ;
der!'mlve eiSeres ~o?r hun schuldige handelmgen, zoals ZIJ m het arrest zijn verrneld, niet civielrechtelijk aansprakelijk
kon worden gesteld (schending van alle
in het rniddel aangehaalde wetsbepalingen);
2° i~ elk geval de redengeving van het
arrest m het onzekere laat of de rechters
in hager beroep eiseres civielrechtelijk
aansprakelijk hebben verklaard voor de
beklaagden Dehan en Dussart-Desart
orndat hun schuldig verklaarde hande:

lingen b.e~oord':ln tot de organisatie en
het admmiStratwf beheer van de officina
waartoe de bestuursorganen van dez~
eiseres hun tussenkomst hadden beperkt
dan wel niettegenstaande de betrokkm{
handelingen als vreemd aan dit beheer
we_rden beschouwd ; wegens die onzekerhmd het Hofniet de wettelijhl1eid kan nagaan van het arrest, in zoverre het eiseres
civielrechtelijk aansprakelijk heeft verklaard voor de behlaagden Dehan en
Dussart-Desart (schending inzonderheid
van artikel 97 van de Grondwet) :
vVat de twee onderdelen samen betreft :
Overwegt;Jnde _dat _de verhouding van
ondergesch1kthe1d che het begrip aangestelde veronderstelt, bestaat zodra een
persoon zijn gezag en zijn toezicht op
de daden van een andere in feite kan uitoefenen;
Overwegende dat een onrechtmatige
daad tot de bediening van een aangestelde
beh?or~, zodra zij werd verricht tijdens de
bed1enmg en, ook al is het onrechtstreeks
en occasioneel, ermee verband houdt ·
Overwegende dat de vrijheid die 'de
apotheker, verbonden door een arbeidsovereenkomst voor bedienden (welke
ondergeschiktheid inhoudt), in de uitoefenmg van zijn vak noodzakelijk behoudt, het bestaan niet uitsluit van een
yerhouding van ondergeschiktheid, zelfs
m dat opzicht ;
Overwegende dat uit het bestreden
arrest blijkt dat de beklaagden Dehan en
Dussart-Desart als apothekers in dienst
van eiseres werden genomen, dat d~ onrechtmatige daden die te hunnen laste
werden gelegd, werden verricht binnen
deze werkkring en dat de bestuursorgan.en van eiseres de leiding van en het toezwht op de officina uitoefenden ;
Dat, op grond van deze overwegingen, bet arrest wettelijk beslist dat eiseres voor de daden van haar aangestelden
Dehan en Dussart-Desart civielrechtelijk aansprakelijk is ;
Dat het middel naar recht faalt ;
. 01n die redenen, verwerpt de voorzienmgen ; veroordeelt iedere eiser in de
kosten van zijn voorziening.
16 oktober 1972. 2e kamer.
TT oorzitter, de H. Louveaux, voorzitter. Tlerslaggever, de H. Legros. Gelijlcl~oiclende conclusie, de H. Charles,
advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH.
Lorent, Philips, Fally en Faures (de
eerste van de balie te Charleroi).
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1°

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

2°

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. STRAFZAKEN. ARREST
VAN EEN KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ NIET ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD RET VERZET VAN DE VERDACHTE TEGEN DE
BESCHIKKING VAN DE RAADKAJ\1ER, DIE
HEM NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK VERWIJST. GEEN GESCHIL
INZAKE
DE
BEVOEGDHEID VAN DE
ONDERZOEKSGERECHTEN. VOORZIENING VOCJR DE EINDBESLISSING.
N IET-ONTVANKELIJKHEID.

3°

DE CORRECTIONELE RECHTBANK WEGENS VERSCHILLENDE FElTEN. - B E VOEGDHEID "RATIONE LOCI ll VAN DIT
GERECHT. BEVOEGDHEID VOOR BEPAALDE FElTEN ALLEEN. SAMEN-.
HANG. WETTELIJKHEID.

17 oktober 1972.

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. STRAFZAKEN. AR;&EST
VAN EEN KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ NIET GEGROND
WORDT VERKLAARD RET VERZET VAN
DE VERDACHTE TEGEN DE BESCHIKKING
TOT VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK. VERZET GEGROND,
OP
DE
ONBEVOEGDHEID
" RATIONE
LOCI» VAN DE RAADKAMER. VOCRZIENING VOOR DE EINDBESLISSING.
0NTVANKELIJKHEID.

4°

SAMENHANG. STRAFZAKEN. U!TBREIDING VAN DE BEVOEGDHEID.
-BEGRIP.

5°

SAMENHANG. STRAFZAKEN. SAMENVOEGING VAN RECHTSPLEGING.
VEREISTE VAN EEN GOEDE RECHTSBEDELING.
BEOORDELINGSMACHT
VAN DE FEITENRECHTER. GRENZEN.

6°

BEVOEGDHEID EN AANLEG. VERWIJZING VAN DE VERDACHTE NAAR

(1) Cass., 14 september 1971 (Arr. cass.,
1972, blz. 51).
(2) Cass., 29 mei 1967 (Arr. cass., 1967,
blz. 1184) ; men raadplege cass., 12 oktober
1970 en 21 juni 1971 (ibid., 1971, blz, 144 en
1064) en 10 october 1972 (supr<t blz. 151).
(3) Men raadplege cass., 9 maart 1964, redenen (Bull. en PAsro., 1964, I, 733) : het bevoegdheidsgeschil waardoor eensdeels de verdachte verzet kan doen tegen de beschikking
tot verwijzing en anderdeels bet recht heeft
zich nog v66r de eindbeslissing in cassatle te
voorzien tegen het arrest van de kamer van in-

1° Het Hof is, bij de beoordeling van een
voo1·ziening, bevoegd om een ve1·sclM·ijving in de bestreden beslissing te verbeteren, wanneer deze duidelijk uit de
processtukken blijlct (1).

I

2° W anneer noch voor de raadkamer noch
voor de kamer van inbeschuldigingstelling de bevoegdheid van de onderzoeksrechter of van de onderzoeksge1·echten
betwist werd, is niet ontvanlcel~jk de
voorziening wellce v66r de eindbeslissing
is ingesteld tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling, waa1·bij niet
ontvankelijk wordt vm·klaard het verzet
van de verdachte tegen de beschilcking
van de raadkame1· die hem, zonder over
deze bevoegdheid uitspraak te doen,
wegens wanbedrijven naar de cor1·ectionele rechtbanlc verwijst (2). (Sv.,
art. 416.)
3° Een arrest van een learner van inbeschuldigingstelling waa1·bij niet gegrond
wordt verklaard het ve1·zet van de verdachte tegen de beschilcking tot verwijzing naar de correctionele rechtbanlc,
staat voor cassatieberoep v661· de eindbeslissing open, indien en voo1· zover het
ve1·zet gegrond was op de onbevoegdheid,
o.a. op de onbevoegdheid ratione
loci (3), van de raadlcame1· (4). (Sv.,
art. 416.)
4° De samenhang tussen ve1·schillende misdrijven, waardoor o.a. de uitbreiding
van de . bevoegdheid wordt verantwoord,
is de band die tussen deze misdrijven
bestaat en die van zodanige aw·d is dat
hij, met het oog op een goede 1'echtsbedeling, vereist dat zij samen door
dezelfde rechter worden berecht ( 5) (6).
(Sv., art. 226 en 227.)
inbeschuldigingstelling is een geschil inzake
de bevoegdheid ratione materiae, ratione loci
of mtione personae. V gl. cass., 9 februari 1970
(Arr. cass., 1970, biz. 528) en 21 juni 1971
(ibid., 1971, biz. 1064).
(4) Cass., 9 mei 1972 (.Arr. cass., 1972,
biz. 840).
(5) Cass., 7 februari 1949 (Bull. en PASIC.,
1949, I, 113) en 28 september 1953 (ibid.,
1954, I, 52).
(6) Men raadplege cass., 7 november 1966
(Arr. cass., 1967, blz. 317') ; 6 januari 1969
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beoordeelt soeve1·ein,
onder voorbehoud van de eerbiediging
van de rechten van de verdediging, of
voor het vereiste van een goede rechtsbedeling misdrijven samen door deze~fde
rechtm· moeten worden onderzocht (1).

6° H et onderzoeksgerecht dat vaststelt dat
jeiten die ten laste van een ve1·dachte
zijn gelegcl en waa1·voo1' het 1w1·maal
ratione loci onbevoegcl was, samenhangend zijn met andere jeiten waa1·voo1· het wel bevoegd is, rechtvaardigt
~vettelijk zijn beslissing cleze verdachte
wegens al die .feiten nctcm· dezelfde c01'1'ectionele rechtbank te vwrwijzen. (Sv.,
art. 23, 130 en 227.)

rechtbank werd verwezen, smnenhangen
met de telastleggingen A en B en dienvolgens beslist dat de raadkamer te
Brussel en de correctionele rechtbank
aldaar bevoegd zijn,
tenvijl die feiten, welke enkel in het
gerechtelijk arrondissement Dendermonde kunnen gepleegd zijn, en dan nog
drie jaren later, geen verband vertonen
met de telastleggingen A en B :

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat eiser de onbevoegdheid van de
onderzoeksgerechten heeft opgeworpen ;
Overwegende dat noch de raadkamer,
noch het hof van beroep, kamer van
inbeschuldigingstelling, uitspraak hebben
gedaan over een geschil inzake de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten ;
dat de voorziening derhalve bij toepassing van artikel 416 van het Wetboek
van strafvordering als voorbarig niet ontvankelijk is ;
In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de telastleggingen 0, Den E:

Overwegende dat eiser op grond van
de beschouwingen in het middel vervat,
de bevoegdheid mtione loci van de raadkamer te Brussel voor deze kamer en
nadien voor de kamer van inbeschuldigingstelling had betwist en tevens aanvoerde dat er geen samenhang bestond
die een uitbreiding van de bevoegdheid
zou rechtvaardigen ;
Overwegende dat de samenhang zoals
bedoeld door de artikelen 226 en 227
van het Wetboek van strafvordering, de
band is welke bestaat tussen twee of
meerdere Inisclrijven en van zodanige
aard is dat hij, met het oog op een goede
rechtsbedeling en onder voorbehoud van
de eerbiediging van de rechten van de
verdediging, vereist dat de zaken samen
en aan dezelfde rechtbank ter beoordeling
worden voorgelegd ;
Overwegende dat hieruit volgt dat hct
arrest, dat op grond van een soevereine
beoordeling van de feiten vaststelt dat
« een goede rechtsbedeling eist ... dat al
deze feiten (bedoeld worden de telastlegging A tot en met E) samen door een
en dezelfde rechtsmacht zouden onderzocht worden en dat door een enkele rechterlijke beslissing uitspraak er over zou
gedaan worden , en hieruit de bevoegdheid van de raadkamer te Brussel af!eidt,
de in het middel aangehaalde wetsbepalingen niet schendt;
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 ;

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 226 en 227 van het
Wetboek van strafvordering,
doordat het arrest oordeelt dat de
telastleggingen 0, D en E, wegens dewelke eiser eveneens naar de correctionele

Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de middelen welke geen verband
houden met, de ontvankelijkheid van de
voorziening tegen de beslissing over de
telastleggingen A en B, verwerpt de vocrziening; veroord~elt eiser in de kosten.

(ibid., 1969, blz. 431) en 11 mei 1971 (ibid.,
1971, blz. 912) : daden van onderzoek of van
vervolging ten laste van een verdachte stuiten
de verjaring van de strafvordering ten opzichte
van een andere verdachte, .wannaer het gaat

om hetzelfde felt of om feiten cUe onderling
nauw verbonden zijn d'Oor intrinsielce samenhang.
(1) Cass., 12 mei 1969 (A1·r. c::~ss., 1 !l69,
blz. 898).

(JACQUEMYN.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest door het Hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling, op
20 juni 1972 gewezen doch, bij materiele
vergissing, gedagtekend 13 juni 1972;
In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de telastleggingenAenB:
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17 oktober 1972.-2 8 kamer.- Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Chatel. Gelijlcluidende concl~tsie,
de H. Duman, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Keldermans (van de balie
te Dendermonde).

2e
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INTERNATIONALE

VERDRAGEN.

YERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE
RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE
VRIJHEDEN.
ARTIKEL 6-3, LETTER a.- RECHT VAN DE
BEKLAAGDE OM IN DE TAAL, VI'ELKE HTJ
VERSTAAT, OP DE HOOGTE TE WORDEN
GESTELD VAN DE AARD EN DE REDEN
VAN DE TEGEN HEM INGEBRACHTE
BESCHULDIGING. Qp DE HOOGTE
STELLEN IN EEN TAAL DIE DE BEKLAAGDE VERSTAAT.- BEGRIP.

A Ttilcel 6-3, letter· a, van het Verdmg tot
bescherming van de rechten van de mens
en de f~tndamentele vrijheden, getelcend
te Rome op 4 novembeT 1950 en goedgelceurd bij wetgevende alcte van 13 mei
1955, naa1· luid waat·van ellce belclaagde
het Techt heeft om onvet·wijld, in een taal
wellce hij verstaat, en in bijzondet·heden,
op de hoogte te worden gestelcl van de aat·cl
en de 1·eden van de tegen hem ingebt·achte
besclmldiging, brengt niet de verplichting mee om aan de belclaagde tegelijlcertijd als de hem betelcende dagvam·ding
om te verschijnen hiervan een vet·taling
te geven in de taal die hij verstaat; om
deze bepaling na te lcomen volstaat het
dat de verdachte zodanig op de hoogte
W01'dt gesteld, dat hij in staat is zijn
verdediging te vet·zelceren (1).
(1) Men raadplege de beslissingen van de
Commissie voor de rechten van de mens van
19 december 1960 en 7 februari 1967 (Annuaire

de la Convention e?D'opeenne des droits de
l'homme - Commission et Cour Europeenne
des clroits cle l'homme - , 1960, biz. 345,
en 1907, biz. 253, 265 en 278) alsmecle cle beslissing 2.332/64 (>·epertoire de la jurisprudence 1·elative c! la Convention europeenne des
dmits de l'Tiomrne, 1955-1967, biz. 95). :1\'Ien
raaclplege tevens : J. VELU : a) « Le regime
de !'arrestation et de la detention preventive
ala lumiere de I' evolution du droit intermitio-

(ALEM KHELIL.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 juni 1972 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Recht bank
te Leuven;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 6, 3, a, van het Europees
V erdrag tot bescherming van de rechten
van de mens hetwelk voorschrijft dat
een ieder, die we gens een strafbaar feit
wordt vervolgd, het rccht hceft onverwijld, in een taal welke hij verstaat, en
in bijzonderheden op de hoogte te worden
gesteld van de aard en de reden van de·
tegen hem ingebrachte beschuldiging,

terwijl eiser voor de rechtbank gedaagd
werd ingevolge een dagvaarding die uitsluitend in de nederlandse taal werd
betekend, taal welke hij noch spreekt
noch verstaat :
Overwegende dat de kennisgeving in
een taal welke de verdachte verstaat, van
de aard en de redenen van de tegen een
beklaagde ingebrachte beschuldiging, ingevolge evengenoemd artikel 6 niet noodza.kelijk door de dagvaarding zelf moet
geschieden en dat dienvolgens een vertaling ervan evenmin noodzakelijk is ;
Overwegende dat het volstaat dat de
beklaagde ingelicht wordt op een wijze
die het hem mogelijk maakt, zoals gezegd
artikel 6 het voorschrijft, zijn rechten van
verdediging daadwerkelijk te verzekeren;
Overwegende dat de beslissing niet
aileen gegrond is op een vaststelling van
de rechter dat eiser, die tijdens het vooronderzoek door de rijkswacht ill het
Frans verhoord, onverwijld, ten deze
vanaf de dag zelf waarop de feiten werden
gepleegd, en op gepaste_wijze op de hoogte kwam van de aard en de reden van de
tegen hem ingebrachte beschuldiging;
Overwegende dat eiser voor het eerst
voor het Hof staande houdt dat hij de
----------

na.I », Revue de droit penal et de cri>ninologie,
1965-1966; biz. 715 en vgl.; b) « Probiemes des
clroits de l'homme et de !'Unification europeenne "in JJIClanges offe;·ts a Polys Modinos,
biz. 419 en 420, J. VELU en J. P. MASSON,
J. T., 1968, blz. 097 en 698, J. E. 8. FAWCETT,

The application of the Etwopean 'Convention
on Human Rights, Oxford, 1969, biz. 91, en
T. BuERGENTHAL, in Les droits de l'homnie en
droit inte1·ne et en d>·oit international,· Institut
d.' Etudes Europeennes, Universite- Libra- ·de
Bruxelles, 1968, biz. 275-276.
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Nederlandse taal noch spreekt noch verstaat;
Overwegende dat uit d& stukken waarop het Hof acht vermag te slaan, niet
blijkt dat hij, hetzij overeenkomstig
artikel 22 van de wet van 15 juni 1935
de vertaling in het Frans van de stukken
van .de rechtspleging heeft aangevoerd,
hetzij overeenkomstig artikel 23 van
evengenoemde wet om de reden dat hij
slechts Frans kent of zich met meer
gemak in deze taal uitdrukt, aan de
rechtbank gevraagd heeft dat de rechtspleging in het Frans geschiedde;
Overwegende dat eiser bijgestaan door
een raadsrp.ftn, zijn verdediging heeft
voorgedragen ;
Dat het middel niet kan aftngenomen
worden;
En overwegende dat de substantiiile of
op straffe van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvorrnen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
17 oktober 1972.- 2e kamer.- Voorzitter en Verslaggever, de H. Delahaye,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon,
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. De
Trog (van de balie te Leuven).

rechtbank een beklaagde vemordeelt die,
op het ogenblik van de feiten waarop de
veroordeling is gegrond, nag geen achttien jaar oud was (1). (Sv., art. 448;
wet van 8 april 1965, art. 36, 4°.)
2° Indien, op de vom·ziening van de.p1·oc~t
reur-generaal, ingesteld op bevel van de
minister van Justitie, het Hof een vonnis
vernietigt waa1·bij de con·ectionele rechtbank een minde~jarige beneden de leeftijd van achttien jaar- heeft vemm·deeld
we gens een als misd1·ijf omschreven feit,
dan venvijst het de zaak naa1· de procureur des Konings van de verblijfplaats
van de oude1·s, voogden of degenen die de
minder:jarige onder lmn bewaring hebben (2). (Sv., art. 445; wet van 8 april
1965, art. 36, 40 en 44.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN CASSATIE, IN ZAKE RASSCHAERT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de vorclering
van de Procureur-generaal bij het Hof
van cassatie, welke luidt als volgt :
« Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie.

2° VERWIJZING NA CASSATIE.
STRAFZAKEN.- BEVEL VAN DE 1\UNISTER VAN JUSTITIE. - VERNIETIGING
VAN EEN VONNIS VAN DE CORREOTIONELE RECHTBANK TOT VEROORDELING
VAN EEN 1\UNDERJARIGE BENEDEN DE
LEEFTIJD VAN ACHTTIEN JAAR.
VERWIJZING NAAR DE PROOUREUR DES
KONINGS.

" De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de Minister van Justitie hem, bij
schrijven van 3 februari 1972, Bestuur der
Wetgeving, nr. 130.836/212/AP/Div., uitdrukkelijk heeft gelast bij het Hof, overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering, het in kracht van gewijsde gegaan vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde van 27 mei
1968 aan te geven, waarbij Rasschaert
Achiel Marie, grondwerker, geboren te
Zele op 16 juli 1951, aldaar wonende
Kloosterstraat 65, veroordeeld wercl tot
een geldboete van 50 frank wegens diefstal ten nadele van Van Acker Jeanine,
feit gepleegd te Overmeire op 24 juni
1967.
" Bij vonnis van 8 juni 1971 van clezelfde rechtbank werd beslist dat het vonnis van 27 mei 1968 client toegepast te
worden op Rasschaert Achiel Marie,
metser, geboren te Zele op 16 juli 1951,
voorheen wonende aldaar Kloosterstraat 65.

1° Op de voorziening van de procureurgeneraal, ingesteld op bevel van de
minister van J ustitie, vernietigt het H of
het vonnis waarbij een correctionele

(1) en (2) Cass., 18 december 1967 en 19 februari 1968 (Arr. casf', 1968, biz. 572 en 819);
vgl. cass., 17 feb1luari 1969 (ibid., 1969,
biz. 576) en de noot:

2e KAMER. -
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1° CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN .. VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK TOT VEROORDELING VAN EEN
MINDERJARIGE BENEDEN DE LEEFTIJD
VAN AOHTTIEN JAAR OP DE DATUM VAN
HET FElT. - VERNIETIGING.

-
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" Daar Rasschaert Achiel Marie op
24 juni 1967, datum waarop het feit zich
heeft voorgedaan, de voile leeftijd van
zestien jaar niet· had bereikt is het aangegeven vonnis gewezen met schending
van artikel 36 van de wet van 8 april1965
op de jeugdbescherming.
" De ouders van Rasschaert Achiel
schijnen te Zele, Kloosterstraat, woonachtig te zijn.
" Om die redenen, vordert de onclergetekende procureur-generaal dat het het
Hofmoge behagen het aangegeven vonnis
te vernietigen, te bevelen dat van zijn
arrest melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing en
van het vonnis van 8 juni 1971 van de
Correctionele Rechtbank te Dendermonde en de zaak naar de Procureur des
Konings te Dendermonde te verwijzen.

STELD IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE
VAN DE BESTREDEN BESLISSING. NIETIGHEID.

Nietig is de memorie nee1·gelegd tot staving
van een cassatieberoep in strafzaken, die
is opgesteld in een andere taal dan die
van de bestreden beslissing ( 1). (Wet
van 15 juni 1935, art. 27 en 40.)
(BEGHIN.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
17 oktober 1972.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Chatel. Gelijkluidende conclusie,
de H. Durnon, advocaat-generaal.

" Brussel, 24 juli 1972.
" Voor de. Procureur-generaal,
" De. advocaat-generaal,
" (w. get.) F. Dumon;
Gelet op artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering, met overneming van
de redenen van de voorafgaande verdering, vernietigt het bestreden vonnis dat
op 27 mei 1968 door de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde gewezen
werd inzake Rasschaert Achiel Marie die,
op de datum waarop het feit zich heeft
voorgedaan, de voile leeftijd van achttien jaar niet had bereikt ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing alsmede van het op 8 juni 1971
door dezelfde rechtbank gewezen vonnis;
verwijst de zaak naar de Procm·eur des
Konings te Dendermonde.
17 oktober 1972.- 2e kamer.---;- Voorzitter en Verslaggever, de H. Delahaye,
raadsheer waarne1nend voorzitter.
Gelijkluidende conchtsie, de H. Dumon,
advocaat-generaal.

3e KAMER. -

18 oktober 1972.

1° DIENSTPLICHT. UITSTEL EN
VRIJLA,TING VAN DIENST OP MORELE
GROND. - AANVRAAG INGEDIEND NA
HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJNEN.
- ARTIKEL .20, § 3, VAN DE DIENSTPLICHTWETTEN.- VOORWAARDEN VAN
ONTVANKELIJKHEID VAN DE AANVRAAG.
2° DIENSTPLICHT. UITSTEL EN
VRIJLATING VAN DIENST OP l\iORELE
GROND. - VERVAL VAN DE AANVRAAG.
- VooRWAARDEN.
3° CASSATIEMIDDELEN. - DIENSTPLIGHT.- AANVRAAG OM UITSTEL NIET
ONTVANKELIJK. MID DEL BETREF·
FENDE DE GEGRONDHEID VAN DE AANVRAAG. - MIDDEL ZONDER BELANG.
1 o De dienstplicht{ge kan enkel uitstel of

TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN DE FRANSE).- CAsSATIEBEROEP TEGEN EEN BESLISSING
IN STRAFZAKEN. MEMORIE OPGE-

vrijlating van dienst bekomen door een
aanvTaag in te dienen binnen de bijzondeTe termijnen, vooTgeschTeven bij artikel 20, § 3, van de dienstplichtwetten,
gecoih·dineeTd op 30 apTil 1962, wanneeT hij de gestelde veTei11ten Teeds veTvulde v66,- het ve1·stTijken van de noTmale
tem~ijn, vooTgesch1·even bij aTtilcel 14
van het koninklijk besluit van 30 apTil
1962 (2).

(1) Cass., 1G februari 1971 (Arr. cass., 1971,
blz. 587).

(2) Cass., 4 maart 1968 (A1-r. cass., 1968,
blz. 87fl).
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2° Daar de aanvraag om uitstel of vrijlating van dienst op rnor·ele gr·ond na het
ver·str·ijken van de ter·mijnen, vom·geschr·even bij ar·tilcel 14 van het koninlclijlc besluit va1~ 30 apr·il 1962, enkel lean'
worden ingediend wanneer· eiser reeds
v66r het verstrijken van deze tm·mijnen
de gestelde vereisten vervulde en tot opheffing van het veTval 1titzonder·lijke
r·edenen aanvoert, 1vonlt er wettelijlc
beslist dat eiser van het recht vervctllen
is door de r·echter die, zonder· uitspr·aak
te doen over het tweede vereiste, vaststelt
dat het eer·ste niet vervuld is (1).
3° Zander· belang en derhalve niet ontvanlcelijlc is het middel betr·effende cle
gegrondheid van een aanvr·aag vctn een
dienstplichtige om uitstel, wannee1· de
aanvra~g niet ontvankelijk was (2).

(SMEKENS)
ARREST.

hij voor rekening van zijn vader werlct,
onontbeerlijk is geworden; dat derhalve
de grond van het verzoek tot uitstel op
basis van. artikel 10, § 1, 7°, van de militiewetten slechts bij overmacht is ontstaan, zodat deze overmacht minstens
een aanvaardbare reden is tot opheffing van het verval van rechten wegens
laattijdige aanvraag » (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, terwijl eiser gerechtigd
was, na het verloop van de termijn, een
aanvraag tot uitstel op morele grond in
te dienen bij de gouverneur v<m de provincie, wijl hij uitzonderlijke redenen
inriep om van het verval ontslagen te
worden en steunde op het feit dat hij
onmisbaar was in de fabriek van zijn
vader en terwijl, gezien deze mnnisbaarheid na de maand j,anuari 1971 door overmacht ontstaan was, zij niet laattijdig
was en in acht diende genomen te worden
(schending van de artikelen 20, §§ 3
en 4, van de gecoordineerde wetten en
16, 1°, van het koninklijk besluit van
30 april 1962) :

Overwegende dat artilwl 20, § 3, van
de gecoordineerde dienstplichtwetten,
wat lid 1 betreft, dat ten deze uitsluitend
in aahmerking komt, slechts toepasseOver het eerste middel, afgeleid nit de lijk is, wanneer de aanvrager : 1° reeds
v66r het verstrijken van de normale
sohending van de artikelen 20, §§ 3 en 4,
van de dienstplichtwetten gecoordineerd termijnen de gestelde vereisten vervulde
en 2° tot opheffing van het verval uitop 30 april 1962, 16, 1°, van het koninkzonderlijke redenen aanvoert ;
lijk besluit van 30 april 1962 tot regeling
Overwegende dat de bestreden beslisvan de toepassing van de dienstplichtsing, door verwijzing naar de motieven
wetten en 97 van de Grondwet,
van de eerste rechter, er op wijst dat de
doordat de bestreden beslissing van
zogenoemde onmisbaarheid ontstaan is
bevestiging, verwijzend naar de motiebij een brand in het bedrijfin maart 1971,
ven van de eerste rechter, de door eiser
zodat alleszins de vereisten niet in januingediencle aanvraag niet ontvankelijk
ari 1971, ogenblik waarop die wettelijke
verklaart om de rede11 dat " er geen aanvereisten moesten vervuld zijn, vervuld
vaardbare redenen aangevoerd worden waren;
tot opheffing van het verval van rechDat, eens vastgesteld dat de eerste
ten »,
voorwaarde gesteld bij bovenvermeld
eerste onder·deel, zonder te antwoorden
artikel 20, § 3, niet vervuld was, de rechop de conclusie waa.rin eiser staande- ter zijn beslissing dat de aanvraag om
hield dat hij " tijdig een aanvraag tot
uitstel niet ontvankelijk is, wettelijk
uitstel had ingediend, weliswaar gebaheeft gerechtvaardigt, zodat hij zich
seerd op artikel 10, § I, 6°, van de miliover de tweede voorwaarde niet 1neer
tiewetten, doch dat ingevolge artikel-20,
hoefde uit te spreken ;
§ 4, van dezelfde wetten de miliciens
Dat het middel niet kan aangenomen
voor de militiegerechten in elke stand worden;
van het geding het voorwerp van hun
Over het tweede middel, afgeleid uit
vraag mogen wijzigen; dat appellant
de schending van artikel 10, § 1, 7°, van
(thans eiser) ingevolge blil~seminslag gede dienstplichtwetten, gecoordineerd op
volgd door brand in het bedrijf, waarin
30 april 1962,
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 17 mei 1972 door de Hoge
M:ilitieraad gewezen ;

(1) Cass., 4 maart 1968 (A1·r. cass., 1968,
blz. 879).

(2) Cass., 10 november 1971 (Arr. cass.,
1972, blz. 256).
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do01·dat de bestreden beslissing van
bevestiging, verwijzend naar de motieven van de eerste rechter, de door eiser
ingediende aanvraag afwijst om de reden
dat « de vader van verzoeker bovendien
nog steeds het bedrijf zou drijven voor
rekening van zijn ouders "•
terwijl het voldoende is dat eiser onmisbaar is voor het bedrijf waar hij
werkzaam is voor eigen rekening of voor
rekening van zijn ouders en het onver.schillig is of de vader nog de Ieiding van
het bedrijf al dan niet uitoefent :
Overwegende dat, nu uit het onderzoek
van het eerste middel blijkt dat de Hoge
Militieraad wettelijk heeft beslist dat de
aanvraag om uitstel niet ontvankelijk is,
het middel, dat betrekking heeft op de ge.grondheid van de aanvraag, zonder belang en derhalve niet ontvankelijk is ;
18 oktober 1972.- 3 8 kamer.- Voor.zitter en Verslaggeve1·, de H. Wauters,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijklttidende conclusie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal.
Pleite1·, de H.
Houtekier.
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VOORZIENING
IN
CASSATIE.
TERMIJN. DIENSTPLIOHTZAKEN.
BESLISSING VAN DE
HERKEURINGSRAAD.- VOORZIENING VAN DE DIENSTPLIOHTIGE. MEER. DA.N VIJFTIEN
DAGEN NA DE ON'l'VA.NGST VA.N DE KENNISGEVING. NIET ONTVANKELIJKE
VOORZIENING.

Te laat ingediend en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening van de dienstplichtige die tegen een beslissing van de
he1·lceu1'ingsraad wordt ingesteld mee1·
dan vijftien dagen na de ontvangst van
de lcennisgeving van deze beslissing (1).
(Dienstplichtwetten, geco6rdineerd op
30 april 1962, art. 51, §§ 2 en 4.)
(OHAMPAC(NE.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.

zitte1·, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggevm·, de
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
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ARBEIDSONGEVAL. ONGEVAL OP
DE WEG NAAR EN VAN HET WERK.
VAL TENGEVOLGE VAN EEN FOUTIEF
MANEUVER VEROORZAAKT DOOR DE
PLAATSELIJKE GESTELDHEID VAN DE
WEG EN NIET UITSLTJITEND
DOOR
DRONKENSOHAP. 0NGEVAL TE WIJTEN AAN EEN MET DE WEG VERBONDEN
RISIOO.

Uit de vaststelling dat het foutief maneuver
dat de getrofjene met zijn b1·omjiets heejt
uitgevoe1·d en waardoor hij ten val is
gekomen, ook veroorzaalct is door de
plaatselijke gesteldheid van de weg en
niet uitsluitend door dronlcenschap, lc.an
de 1·echter wettig afleiden dat het ongeval op de weg naar of van het werlc
aan een met die weg onajscheidelijk veTbonden risico te wijten is (2)
(B.W., art. 1315; besluitwet van
13 december 1945, art. I, lid 4).
(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « DEBRUYNE EN
co ll, T. DEDEURWAABDER.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 oktober 1971 gewezen door
het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1315 van het
Burgerlijk W etboek en l, lid 4, van de
besluitwet van 13 december 1945 betreffende de vergoeding van de schade
voortspruitende uit ongevallen die zich
op de weg naar of van het werk voordoen,
doo1·dat het bestreden arrest, ofschoon
het aanneemt dat de dronkenschap van
het slachtoffer een mogelijke oorzaak
van het ongeval vormt, niettemin eiseres tot betaling van de wettelijke vergoedingen wegens ongeval op de weg naar

18 oktober 1972.- 3 8 kamer.- Voo1·(1) Cass., 12 mei 1969 CArr. cass., 1969, blz.
891).

(2) Raadpl. cass., 11 oktober 1968 en 6 februari 1969 (A1·r. cass., 1969, blz. 166 en
542).
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het werk veroordeelt, om de reden dat
het verkeersrisico bestaat in de fout van
het slachtoffer dat zijn voertuig niet
wist te controleren, en zonder dat zeker
bewezen is clat dit enkel en alleen te wijten is aan clronkenschap, aangezien het
slachtoffer eveneens verblind kan zijn
geweest door een tegenliggm· en geen
getuige kon bevestigen clat hij niet meer
in staat was om zijn voertuig te besturen,
terwijl, van zoclra het arrest aannam
dat het verkeerd maneuver van het
slachtoffer door clronkenschap kon veroorzaakt zijn, het alsdan overeenkomstig
de artikelen 1315 van het Burgerlijk
W etboek en 1 van de besluitwet van
13 december 1945 aan verweerster, die
om vergoeding verzocht, behoorde het
zeker bewijs te leveren dat deze fout,
al was het gedeeltelijk, ook door een aan
de weg inherent risico werd veroorzaakt,
doch het arrest, verre van vast te stellen
dat clit bewijs geleverd is, integendeel de
verblindheid door een teg01iJigger alleen
als een mogelijkheid aanneemt :
Overwegencle dat het bestreden arrest
vooreerst vaststelt clat uit de omstandigheden van de zaak blijkt dat de oorzaak van het ongeval ligt in het feit
dat de getroffene, kort v66r zijn val, de
controle over zijn bromfiets heeft verloren doordat hij, rijdencle in de nacht
op een slecht verlichte baan met zwarte
bestrating, in een lichte overzichtelijke
bocht naar links, cleze baan heeft verlaten en ongeveer elf meter in de rechts
gelegen oneffen gelijkgrondse grasberm
heeft gereclen, on> dan te slippen en ten
val te komen ;
Overwegende dat het arrest vervolgens
uit deze vaststellingen afleidt clat dit
weliswaar verkeercl en foutief maneuver
van de getroffene de plotselinge gebeurtenis en uitwenclige oorzaak is die
zijn overlijden tot gevolg had, maar dat
het rechtstreeks ver band houdt met de
af te leggen weg en derhalve in het risico
daarvan is begTepen;
Overwegende dat het ~:wrest ten slotte
de conclusie van eiseres, voorhoudencle
clat het verkeerd maneuver, gevolgd
door de val, enkel en alleen te wijten
was aan de fysische toestand van de

(1) Men raadple!!e cass., 6 april 1960,
twee arresten (Bull. en PAsrc., 1960, I, 915);
21 december 1961 (ibid., 1962, I, 480); 21 februari 1963 (ibid., 1963, I, 687); 28 januari 1965 (ibid., 1965, I, 521); 5 mei 1967

getroffene, meer bepaald aan de dronkenschap, beantwom·dt door vasb te stellen
clat, inclien deze toestand een invloed
zou gehad hebben, hij in ieder geval
slechts een van de oorzaken van het
ongeval kon uitmaken, naast deze reeds
door de rechter bewezen verklaarde
andere oorzaak, buiten het organisms
van de getroffene gelegen ;
Dat het arrest uit deze vaststellingen
wettig heeft; kunnen afleiden dat het
bewijs is geleverd dat het ongeval aan
een met de weg onafscheidelijk verbonden
risico te wijten is ;
Dat het middel derhalve niet kan aangenomen worden ;
Om die reclenen, verwerpt de voorzieni:ng ; veroordeelt eiseres in de koste:n.
18 oktober 1972.- 3 8 kamer.- Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. V ersee. - Gelijkl!uidende conclusie, de
H. Lenaerts, m.dvocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Van Ry:n en Bayart.

1e
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AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST). - BUURSCHAPSSTOORNIS. AANSPRAKELIJKHEID VAN
DE EIGENAAR VAN RET ERF VANWAAR
DE HINDER KOMT. VOORWAARDEN.

Opdat de buu1·schapsstoo1·nis aanleiding
kan geven dot een ve1·goeding, is het
niet nodig dat zij te wijten is aan het
on1·oe1·end goed vanwaar de hinder komt,
of dat ziJ. bestaat in de mate1'ie-le beschadiging van het naburig goed; het volstaat dat de stoornis wegens het gebntik
van het eerstgenoemd goed, ze~fs zonde1•
dat e1· een fout wordt begaan, de gewone
burenhinder overschr#dt (1). (B.W.,
art. 544.)

(A1-r. cass., 1967, blz. 1081); 14 juni 1968
(ibid., 1968, blz. 1247), met de conclusie van

het openbaar ministerie v66r elk van de drie
eerste arresten.
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(BELGISCHE STAAT, MINISTER
YAN LANDSVERDEDIGING, T. FRAN<;JOIS.)
A,RREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
.arrest, op 12 november 1970 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het mid del afgeleid uit de schen.
·ding van de artikelen l l van de Grandwet en 544 van het Burgerlijk W etboek,
doordat het bestreden arrest afwij·zend beschikt op het middel waarbij
eiser, in zijn voor het hof van beroep
.genomen conclusie, deed gelden dat de
rechtsvordering van verweerder ertoe
.strekte met toepassing van artikel 544
van het Burgerlijk Wetboek een compensatoire vergoeding te bekomen, dat
een dergelijke rechtsvorclering slechts
gegrond kon zijn ten aanzien van de eigenaar die door de inrichting van zijn
<mroerend goed het onroerend goecl
van een buurman beschadigde en niet
ten aanzien van degene die door zijn
gebruik van een onroerend goed het
.genot stoort dat een ander van een
naburig onroerend goed wil hebben,
tenvijl een op de artikelen 11 van de
Grondwet en 544 van het Burgerlijk
Wetboek gegroncle rechtsvordering tot
vergoeding wegens een buurschapsstoornis onderstelt, hetzij dat de stoornis
te wijten is aan de inrichting van een
onroerend goed, hetzij dat de stoornis
bestaat in een beschadiging van een
onroerend goed
Overwegende dat buurschapsstoornis
niet insluit dat de stoornis te wijten is
aan de inrichting van een onroerend
goed of dat ze bestaat in de materiele
beschadiging van een naburig onroerend
goed;
Dat het volstaat dat het gebruik van
een goed, zelfs zonder dat er een fout
wordt begaan, aan een naburige eigenaar
hinder toebrengt die de gewone burenhinder overschrijdt;
Dat hieruit volgt clat het arrest wettelijk heeft kunnen beslissen dat de Werking van elektrische generatoren op het
goed van eiser een buurschapsstoornis
kon uitmaken indien het op het eigendom
van verweerder waargenomen geluid
abnormaal was met name wegens de
sterkte, de continuiteit of de niet-voorzienbaarheid ervan ;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

19 oktober 1972.- 1 6 kamer.- Voorzitte?·, de H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkhtidende
conclusie, de H. Depelchin, advocaatgeneraal. -- Pleiters, de HH. Bayart en
Faures .

1e
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VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. BURGERLIJKE ZAKEN. RECHTBANK
VAN
KOOPHANDEL
DIE
VERKLAART
ONMOGELIJK BET RECHTSCOLLEGE TE
KUNNEN SAMENSTELLEN OM KENNIS TE
NEMEN VAN DE ZAAK. lNDIENING
DOOR EEN VAN DE PARTIJEN VAN EEN
VERZOEKSCHRIFT TOT VERWIJZING. 0NMOGELIJKITEID HEEFT EEN EINDE
GENOMEN NA DE INDJENING VAN EE1
VERZOEKSOITRIFT. AFWIJZING.

De vorde1·ing tot verwijz~ng van een ?"echtbanlc van koophandel naar een andere,
door een partij ingediend wegens de
onthouding van zekere magist1·aten die
het rechtscollege samenstellen, waa1·bij
de zaak aanhangig is, moet worden afgewezen wanneer, sinds de indiening
van het verzoelcschrijt, de onmogelijlclwid om dit rechtscollege samen te stellen een einde heeft genomen (1).
(RIGA,
ARREST

T.

DONY.)

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift dat op 1 juni 1972 namens Andre
Riga door Mr. Simont werd ingediend
en dat ertoe strekt dat het Hof verklaart
dat de door Jules Dony tegen eiser ingeleide zaak aan de Rechtbank van koophandel te Hoei wordt onttrokken en de
verwijzing ervan beveelt naar een andere
rechtbank van koophandel die onder
hetzelfde hof van beroep ressorteert ;
Overwegende dat dit verzoekschrift
gegrond is op de onmogelijkheid van de
Rechtbank van koophandel te Hoei mn
in de zaak het rechtscollege samen te
stellen;
Overwegende dat bij koninklijk besluit van 9 juni 1972 werd voorzien in
(1) Cass. fr., 11 juni 1880 (Dall.
I, 240) en noot 3.

Per.,

1881,

-
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een plaats van plaatsvervangend rechter in die rechtbank, die tot dan vacant
was gebleven, zodat de onmogelijkheid
om te vonnissen een einde heeft genomen ;
Dat het verzoekschrift doelloos is geworden;
Om die redenen, verwerpt de vordering
tot onttrekking van de zaak aan de rechter ; veroordeelt eiser in de kosten.
19 oktober 1972. -- 1e kamer.- Voo1·zitter, de H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslctggeve1·, Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende conclttsie, de H. Depelchin, advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. Simont.

1e KAMER. 1o
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ONRECHTMATIGE MEDEDINGING. - RECHTSVORDERING OM EEN
HANDELING TE DOEN OPHOUDEN DIE
IN STRIJD IS MET DE EERLIJKE CEBRUIKEN INZAKE HANDEL.- UITZONDERLIJKE BEVOEGDHEID VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL. - GRENZEN.

ONRECHTMATIGE MEDEDINGING. - RECHTSVORDERING OM EEN
HANDELING TE DOEN OPE:OUDEN DIE
, STRIJDIG IS MET DE EERI,IJKE GEBRUIKEN INZAKE HANDEL. - BESLISSING
DAT ER GEEN GROND BESTAAT OM EEN
BEVEL TOT HET DOEN OPHOUDEN UIT
TE SPREKEN.
BESLISSING DIE
BOVENDIEN VASTSTELT DAT DEZE
HANDELINGEN STRIJDIG ZIJN ll'!E'l' DE
EERLIJKE GEBRUIKEN INZAKE HANDEL
EN OP DIE C+ROND EEN VEROORDELING
IN DE KOSTEN UITSPREEKT.- 0NWETTELIJKHEID.

2o

1° H oewel de voorzittm· van de 1·echtbank
van koophandel, uitspmak doende lc1·achtens de bepalingen van het koninklijk
besluit nr. 55 van 23 decembe1· 1934. (1)
een uitzonde1'lijk:e bevoegdheid heejt
om ten gmnde vast te stellen dat een
partij handelingen heeft V91'1'icht welke
met de ee1'lijke geb1·uiken inzake handel
st1·ijdig zijn, bezit hij slechts 1·echtsmacht
(1) Bepaling opgehcven bij artikel 76 van
de wet van 14 juli 1971 en vervangen door de
artikelen 54 en volgende van die wet.
(2) Men raadplege rep. prat. d·u dr. beige,
V 0 Prop>iete commerciale, nrs. 153 en 154.
(3) Men raadplege cass., 4 september 1969
(Arr. cass., 1970, blz. 6) en noot 2.
Dat deze beslissingen van de voorzitter

om gezegde handelingen te doen stalcen (2).
2° De voo1·zitte1· van de 1'echtbanlc van

koophandel die oo1·deelt lc1·achtens de
bepalingen van het lconinklijlc besluit
nr. 55 vcm 23 decembe1· 1934 en beslist
dctt e1· geen g1·ond bestaat om een bevel tot
het doen ophottden ran deze hcmdelingen
uit te spreken, heejt zijn 1·echtsmacht ttitgeput en is niet meer ge1·echtigd om vast
te stellen dat bedoelde handelingen met
de ee1·lijke gebruilcen inzake handel st1·ijdig zijn noch om op die g1·ond een veroordeling in de kosten ttit te sprelcen (3).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «FIRMA
FRANSSEN n EN GOOSSENS, T. PERSONENVENNOOTSCRAP 1i!E'l' BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID «PALER! n.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 november 1970 door het
Hof van beroep te Luik gewezen ;
Overwegende dat de door verweerster
op grond van het koninldijk besluit
nr. 55 van 23 december 1934 ingestelde·
vordering ertoe strekte bepaalde maatregelen te bekomen tot het doen ophouden van zekere door de eisers en andere
personen gestelde handelingen, welke
verweerster als strijdig met de eerlijke
gebruiken in zake handel bestempelde ;
dat, terwijl de eerste rechter de eis van
verweerster af:wees, het arrest het hoger
beroep van verweerster ten opzichte
van de eiseres " principieel gegrond » verklaart, het beroepen bevel tenietdoet,
voor recht zegt enerzijcls d11t de eisers
handelingen van oneerlijke mecledinging
hebben gestelcl en anderzijds dat de gevorclercle maatregelen hie et nunc ondoelmatig zijn en hen solidair in een
deel van de kosten .veroordeelt ;
Over de door verweerster opgeworpen
grond van gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegende dat in zover de voorziening gericht is tegen de beslissing
waarbij de rechters in hoger beroep
zoals elke rechterlijke beslissing in betwiste
zaken gezag van gewijsde kunnen hebben;
raadplege men in Rep. prat. du dr. belge, vo Propriete commerciale, nrs. 160 tot 163,
en in Les Novelles, Droits intellectuels, v° ConCU1'1'ence lleloyale, nr. 520bis.
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geweigerd hebben de gevorderde maatregelen tot het doen ophouden van de
aangeklaagde handelingen, wegens de
ondoelmatigheid van die maatregelen,
te bevelen, zij bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen l, 2, 3 van het
koninklijk besluit nr. 55 van 23 december
1934 en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, uitspraak doende
over het hoger beroep tegen een bevel
van de voorzitter van de Rechtbank
van eerste aanleg te Tongeren, zetelende
als rechter in kort geding, beslist dat de
kwestieuze handelingen van de eisers
daden zijn van oneerlijke mededinging
doch dat de door verweerster gevraagde
maatregelen, zijnde het bevel tot ophouden van gezegde handelingen, hie et
nunc ondoelmatig- zijn, en bijgevolg de
eis van verweerster impliciet doch duidelijk afwijst,
terwijl, eerste onderdeel, luidens voormeld koninklijk besluit de voorzitter
van de rechtbank van koophandel enkel
en aileen bevoegd is om het ophouden
van bepaalde handelingen te bevelen,
hij dus 1'atione mate1·iae onbevoegd was
om, na verweersters vordering tot ophouden afgewezen te hebben, deze vordering
principieel gegrond te verklaren en zich
uit te spreken over de 'zogezegde oneerlijke aard van de door eisers gestelde
handelingen ; het arrest, om de gebiedende voorschriften van gezegd koninklijk
besluit te eerbiedigen, er zich toe had
moeten beperken de vordering niet ontvankelijk of minstens ongegrond te verldaren, zonder zich te kunnen uitspreken
over de door eisers gestelde zogezegd
oneerlijke daden van mededinging ;
tweede onderdeel, het alleszins intrinsiek tegenstrijdig was enerzijds verweersters vordering tot het doen ophouden
van zekere handelingen af te wijzen en
anderzijds te beslissen dat deze vordering
principieel gegrond was, en ten slotte
de eisers te veroordelen in de kosten van
een afgewezen vordering, terwijl deze
strijdigheid in de motivering met het
gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering gelijkstaat :
Overwegende dat zo de voorzitter van
de rechtbank van kooph~ndel, uitspraak
doende krachtens de bepalingen van het
koninklijk besluit nr. 55 van 23 december
1934, een uitzonderlijke bevoegdheid uitoefent om ten gronde vast te stellen dat
een partij ha::1delingen heeft gesteld

welke met de eerlijke gebruiken in zake
handel strijdig zijn, hij deze bevoegdheid
slechts bezit in zover hij, ingevolge bedoelde vaststelling, een bevel tot het
doen ophouden van gezegde handelingen
uitspreekt ;
Overwegende dat de rechters die, zoals
ten deze, op grond van voormeld koninklijk besluit beslissen, om welke reden ook,
dat er geen grond bestaat om een bevel
tot het ophouden van de gehekelde handelingen uit te spreken, hun bevoegdheid hebben uitgeput en niet meer gerechtigd zijn vast te stollen dat bedoelde
handelingen met de eerlijke gebruiken
in zake handel strijdig zijn en op die
grond een veroordeling in de kosten uit
te spreken ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het tussen partijen
uitspraak doet, behalve voor zoveel het
voor recht zegt dat de gevorderde maatregelen hie et nunc ondoelmatig zijn ;
beveelt dat melding van onderhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
houdt de kosten aan opdat erover door
de feitenrechter zou we>rden beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
20 oktober 1972.- 1e kamer.- Voorzittm·, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Sury. Gelijkluidende conclusie, de
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite1'B, de HH. Struye en Bayart.

2e

KAMER.

VOORZIENING

23 oktober 1972.
IN

CASSATIE.

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN. VOORZIENING.
VAN EEN BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OP DE BUROERLIJKE RECHTSVORDERING VAN EEN DERDE TEGEN EE'.'f
MEDEBEKLAAGDE.- NIET-ONTVANKEKELIJKHEID.

Een belclaagde is niet bevoegd om zich in
cassatie te voorzien tegen de beslissing
op de but·ger·lijlce rechtsvordering van
een derde tegen een medebeklaagde (1).
(1) Cass., 15 februari 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 552).
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vonnis, op 14 april gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Luik, rechtdoende in hoger beroep ;

Met de notitie overeenstemmend
arrest.

I. In zoverre de voorziening gericlit
is tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen Dallemagne werd ingesteld :

23 oktober 1972.- 2e kamer.- Voorzitte!·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Legros. Gelijkluiclende conclusie,
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat-ge-

Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

neraal.

2. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen Mignolet is ingesteld :

2 6 KAMER. -

23 oktober 1972.

HOGER BEROEP.
STBAFZAKEN.
EENSTEMl\1IGHEID.
DOOR
DE
CORRECVERZWARING
TIONELE RECHTBANK, IN HOGER BEROEP RECHTDOENDE, VAN DE DOOR
DE POLITIERECHTBANK UITGESPROKEN
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF.
EENSTElVIMIGHEID VEREIST.

}0

2o VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN. VOORZIENING
VAN RET OPENBAAR lVIINISTERIE TEGEN
EEN BESLISSING OP DE BURGERLIJKE
RECRTSVORDERING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1° De cmTectionele !"echtbanlc, 1·echtdoende
in hager be1·oep, kan, zonder met eenpm·igheid van sternmen van hcta!" leden
uitspmalc te doen, de dooT de politierechtbank uitgespmken ve1·vangende gevangenisst!·aj niet verzwaren, zelfs indien zij de geldboete niet veThoogt. (I).
(Sv., art. 2llbis.)

2° Het openbaar ministerie is in cle regel
niet bevoegd om zich in cassatie te voorzien tegen een beslissing op de burgerlijke 1·echtsvordering (2). (Sv.,' art. 177
en 216.)
(PROOUREUR DES KONINGS TE LUIK,
T. DALLEMAGNE EN MIGNOLET.)

Over het middel afgeieid nit cle schencling van artikel 2llbis van het Wethoek van strafvorclering :
/ Overwegencle clat het rechtscollege in
hoger beroep cle vervangencle gevangenisstraf die door cle eerste rechter wercl uitgesproken, heeft verzwaarcl, zonder vast
te stellen cla t het clienaangaancle met
eenparigheicl van stemmen van zijn leclen
uitspraak heeft gedaan;
Dat het miclclei gegroncl is ;
Overwegencle, voor het overige, clat
cle substantiiile of op straffe van nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefcl en clat cle beslissing overeenkomstig cle wet is ;
3. In zoverre de voorziening gericht is
tegen cle beslissing op cle burgerlijke
rechtsvordering van cle verweercler Mignoiet :
Overwegencle clat eiser niet bevoegcl
is om zich in cassatie te voorzien tegen
cleze beslissing ;
Om die redenen, vernietigt het be'streden vonnis, voor zover het tegen de verweerder Mignolet een vervangende gevangenisstraf van acht dagen uitspreekt;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van clit arrest melding zai
worden gemaakt op de kant van de gecleeltelijk vernietigde beslissing ; Iaat de
kosten ten laste van de Staat ; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correct.ionele
Rechtbank te ,Hoei, zitting houdende in
hoger beroep.
1

ARREST (vertaling).
HET HOF ; -

Geiet op het bestreden

(1) Cass., 11 september 1972, supra, blz. 38;
zie bet volgend arrest.

23 oktober 1972.-

ze kamer.- Voor-

(2) Oass., 25 septembe-r 1972, supra, blz. 93;
zie het volgend arrest.
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zitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Legros. Gelijkluidende conclusie,
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat-generaal.

2° KAll'IER. -

23 Oktober 1972,

I 0 HOGER BEROEP. -

STRAFZAKEN.
- VERZWARING DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK, IN HOGER BEROEP
RECHTDOENDE, VAN DE DOOR DE POLITIERECHTBANK UITGESPROKEN STRAF.
- EENSTEMMIGHEID VEREIST.

2° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN
CASSATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN.- VOORZIENING VAN RET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN EEN BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
I 0 De correctionele rechtbank, in hager

beroep rechtdoende, kan de door de
politierechtbank uitgesproken straj niet
ve1·zwaren, ZO'Yfder de eenstemmigheirl van
haar leden vast te stellen (I). (Sv., art.
21lbis.)

2° Het openbaar ministerie is in de regel
niet bevoegd om zich in cassatie te voorzien tegen een beslissing op de burgerlijlce 1'echtsvordering (2). (Sv., art. I77
en 2I6.)

die tegen de verweerder, beklaagde, is
ingesteld :
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 21lbis van het Wethoek van strafvordering :
Overwegende dat het rechtscollege in
hoger beroep de straf van de eerste rechter heeft verzwaard, zonder vast te stellen dat het dienaangaande uitspraak
heeft gedaan met eenparige stemmen
van zijn leden ;
Dat het middel gegrond is;

2. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de rechtsvordering
van de verweerders, burgerlijke partijen :
Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om zich in cassatie te beroepen tegen deze
beslissing ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zover het uitspraak doet
over de strafvordering ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; laat de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Luik, zitting houdende in
hoger beroep.

23 oktober 1972.- 2 8 kamer.- Voo1·zitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Legros. Gelijkluidende conclusie,
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat-generaal.

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS,
'T. SCHUMACHER EN ADAM-PREVOT.)

2e KAMER. ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 april 1972 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Verviers,
rechtdoende in hager -beroep;

I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering
(1) Cass., 6 maart 1972 (Arr. ca~s., 1972,
blz. 633); men raadplege cass., 16 november
1971, redenen (ibid., 1972, blz. 261); zie het
voorgaand arrest
(2) Cass., 20 december 1971 (Arr. ca«s.,
1971, blz. 399); zie het voorgaand arrest.

23 oktober 1972.

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. STRAFZAKEN. EURGERLIJKE RECHTSVORDERING. ARREST OP TEGENSPRAAK WAARBIJ DE
BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD OM
AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DE DOOR
HAAR GEVORDERDE BEDRAGEN TE BETALEN.
STRAFRECHTER WIENS
RECHTSMACHT IS UITGEPUT, ZELFS INDIEN HIJ DE VEROORD:E)LING ALS PROVISIONEEL HEEFT GEKWALIFICEERD. VOORZIENING ONMIDDELLIJK ONTVANKELIJK.

De rechtsmacht van -de strajrechter is_ uitgeput door een ar1·est op tegenspraak
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dat, na de eindbeslissing op de strajvordM·ing, de beklaagde ver·oor·deelt om
aan de burgerlijke par-tij de door· haar·
gevo1·der·de bedr·agen te betalen. Dit
arr·est is dus voor onmiddellijk cassatieberoep vatbaar, zelfs indien de rechter
, de veroordeling als provisioneel kwalijiceert (1).

middel aanvoert en dat nit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de eiser Genot zijn voorziening heeft laten betekenen aan de verwerende partij tegen wie zij is gericht ;

(PAUL EN• .GENOT, T. ORY, NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP « ESli'I:ALUX » EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « L'URBAINE ».)

23 oktober 1972.- 2e kamer.- VooJ·zitte?·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve?'slaggeve?·, de
H. Clason.- Gelijkluidende conclusie, de
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-generaal.

ARREST (vertaling).

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

HET HOF;- Gelet op het bestreclen
arrest, op 4 mei 1972 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de rechtsvordering van het openbaar ministerie gewezen:
II. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen die tegen
de eisers zijn ingesteld :
a) door de verweerders Henry Ory
en de naamloze vennootschap Esmalux :
Overwegende dat die beslissingen aan
de verweerders een provisionele vergasding toekennen en voor het overige een
onderzoeksmaatregel bevelen of de uitspraak op een gedeelte van de eis aanhouden; dat die beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de zin van artikel 416
van het W etboek van strafvordering en
geen uitspraak doen inzake bevoegdheid ;
Dat de voorzieningen voorbarig en derhalve niet ontvankelijk zijn ;
b) door de verweerster, de naamloze
vennootschap L'Urbaine :

Overwegende · dat die beslissing hoewei zij verklaart « provisioneel » uitspraak te doen, aan verweerster de bedragen toekent die deze heeft gevorderd ;
Overwegende clat zulks een eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van
het Wetboek van strafvordering;
Dat de voorzieningen in dat opzicht
ontvankelijk zijn ;
Overwegende echter dat de eiser Paul
tegen genoemde beslissing geen enkel
(1) Cass., 26 oktober 1971 en 17 april 1972

(Arr. cass., 1972, blz. 212 en 774).

2e KAMER. -

23 oktober 1972.

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- VERZWARING DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK, IN HOGER BEROEP
RECHTDOENDE, VAN DE DOOR DE POLITIERECHTBANK UITGESPROKEN STRAF.
- EENSTEMMIGHEID VEREIST.

2° CASSATIE. -

0MVANG. STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE.- BURGERRECHTELIJK A,ANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICH NIET OF
ZICH ONREGELMATIG IN CASSATIE HEEFT
VOORZIEN. - CASSATIE OP DE VOORZIENING VAN DE BEKLA,AGDE. - GEVOLG TEN AANZIEN VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ,

1o De correctionele rechtbank, in hager

beroep r·echtdoende, kan de door· de politie?'echtbank uitgesproken straf niet Ve1'zwaren, zonde1· de eenstemmigheid van
haa1· leden vast te stellen (2). (Sv., art.
2llbis.)

2° Wannee1· een beslissing die de beklaagde
op de burge?'lijke J'echtsvo?·de?·ing Ve?'oordeelt, ve1·nietigd wordt op de vooJ·ziening van de beklaagde en de bu?·gerJ'echtelijk aanspmkelijke partij zich
niet of zich onregelmatig in cassatie
he eft voo1·zien, ve1·liest de beslissing,
waarbij deze partij btt?'ge?'J'echtelijk aansp?·akelijk wo1·dt verklam·d, haar bestaans?·eden (3).
(2) Zie het arrest van dezelfde dag, supra,
blz. 183.
(3) Cass., 13 maart 1972 (An·. cass., 1972,
blz. 657) en 12 september 1972, supm, blz. 49.

-185(SURMONT
EN
VENNOOTSOHAP
GEMEENSOHAPPELIJKE
NAAM
TAILLE ,, T. HANNART.)

ARREST

ONDER
« BAT-

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 mei 1972 gewezen door de
Correctionele Rechtbank de Doornik,
rechtdoende in hager beroep ;
I. Op de voorziening van Surmont,
beklaagde :

a) In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 2llbis van
het W etboek van strafvordering :
Overwegende dat het bestreden vonnis
de geldboete van vijftien frank en de vervangende gevangenisstraf van drie dagen
die door de eerste rechter werden uitgesproken, tot dertig frank en tien dagen
heeft verhoogd, zonder de eenparigheid
van stemmen van de leden der rechtbank vast te stellen ;
Dat de veroordeling door nietigheid
is aangetast ;
b) In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering die door verweerder tegen eiser is ingesteld :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering de
vernietiging meebreng~ van de eindbeslissing op de burgerlijke rechtsvordering, welke laatste beslissing het gevolg
is van de eerste en waartegen eiser zich
regelmatig in cassatie heeft voorzien ;
2. Op de voorziening van de vennootschap onder gemeenschappelijke naam
Battaille, civielrechtelijk aansprakelijke
partij;
Overwegende dat uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt
dat eiseres haar voorziening heeft doen
betekenen aan de partij tegen wie zij is
gericht;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
Overwegende evenwel dat, wegens de
op de voorziening van beklaagde uitgesproken vernietiging, de beslissingen
waarbij eiseres civielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de ten laste

van beklaagde uitgesproken veroordeling, geen bestaansreden meer hebben;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van eiseres ; vernietigt het bestreden
vonnis, voor zover het eiser veroordeelt ;
verklaart dat de beslissingen waarbij
eiseres
civielrechtelijk
aansprakelijk
wordt verklaard voor de ten laste van
eiser uitgesproken veroordelingen, zonder bestaansreden zijn ; 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, met
uitzondering van die van de voorziening
van eiseres welke te haren laste blijven ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting houdende in hoger beroep.
23 oktober 1972.- 2e kamer.- Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Legros. Gelijkluidende conclttsie,
de H. Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal.

2e

KAMER. -

23 oktober 1972.

I o DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.
EXPLOITATIE VAN KANSSPELEN. ARREST DAT EROP WIJST DAT DE BEKLAAGDE
EEN
EEM
TOEBEHOREND
SPEELAPPARAAT
BIJ
EEN
MEDEBEKLAAGDE EEEFT GEPLAATST EN DAT
HIJ WIST DAT DE EXPLOITATIE VAN DIT
TOESTEL, WAARVAN HIJ MET DE EXPLOITANT DE WINST DEELT, STRIJDIG
WAS MET DE WET.- ARREST DAT DE
DEELNEMING VAN DE BEKLAAGDE AAN
DE
EXPLOITATIE
VAN
KANSSPELEN
VASTSTELT.

2° SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN.
EXPLOITATIE VAN KANSSPELEN. DEELNEJVIING. ARRES'l' DAT EROP
WIJST DAT DE BEKLAAGDE EEN HEM
TOEBEHOREND SPEELAPPARAAT BIJ EEN
J\1EDEBEKLAAGDE HEEFT GEPLAATST EN
DAT HIJ WIST DAT DE EXPLOITATIE
VAN DIT TOESTEL, WA.A-RVAN HIJ MET
DE EXPLOITANT DE WINST DEELT, STRIJDIG WAS MET DE WET. ARREST DAT
DE DEELNEMING VAN DE BEKLAAGDE
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AAN DE EXPLOITATIE VAN KANSSPELEN
VASTSTELT,

1 o en 2o Do01· erop te wijzen dat de beklaagde een hem toebehorend speelapparactt
bij een medebelclaagde heeft geplaatst
en dat hij wist dat de exploitatie van
dit toestel, waa1·van hij met de exploitant de winst deelt, st1·ijdig was met de
wet, stelt het arrest het bestam'b vast van
de bestanddelen van de deelneming van
de belclaagde aan het misclrijj van
exploitatie van kansspelen (1). (S.W.,
art. 66; wet van 24 oktober 1902, art. 1,
aangevuld bij het enige artikel van de
wet van 19 april 1963, en art. 5.).

(HUPEZ)

ARREST

(ve1·taling).

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 18 mei 1972 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 5, van de
wet van 24 oktober 1902 op bet spel, aangevuld, met betrekking tot artikel 1,
door de wet van 19 april 1963, 66, inzonderheid lid 2, van het Strafwetboek,
154, 189, 211 van het Wetboek van strafvordering en 97 van de Grondwet,

doo1·dat, op de vervolging door bet
openbaar ministerie ingesteld tegen
1° Morban, cabarethoudster en 2° eiser,
«heiden ervan verdacht te La Hestre
op 15 augustus 1970, hetzij door bet misdrijf zelf uit te voeren of tot de uitvoering ervan rechtstreeks mee te werken,
hetzij door enige daad tot de uitvoering
zodanige hulp te verlenen dat bet misdrijf zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd,
voordeel te
hebben getrokken uit kansspelen
door zich rechtstreeks of onrechtstreeks
enig voordeel te hebben verschaft door
middel van die. spelen, in onderhavig
geval een automaat van bet merle
.Jackpot ,, bet bestreden arrest, met
gedeeltelijke wijziging van de beslissing
van de eerste rechter, de eerste beldaagde
oo•

00.

(1) Cass., 8 juni 1970 (A1'1·. cass., 1970,
blz. 940); vgl. cass., 1 april 1968 (ibid., 1968,
biz. 996); 21 april 1969 (ibid., 1969, blz. 780)
en 18 november 1968 (Rev. dr. pen. et c>·.,
1972-1973 blz. 336).

"wegens de telastleggingen, de omstandigheid van deelneming inbegrepen » en
eiser "wegens de telastleggi:ng zoals omschreven in de vordering van de Procureur des Konings » heeft veroordeeld
onderscheidenlijk tot geldboeten en hoofdelijk in de kosten,
terwijl, ee1·ste onderdeel, die beschikking
in het onzekere laat of, naar de opvatting
van de rechter, eiser veroordeeld werd
ofwel als dader van de overtreding van
de wet op bet spel, ofvi,el als mededader
van de hoofdinbreuk op die wet waarvoor
de eerste beklaagde werd vervolgd, ofwel
in die beide hoedanigheden (schending
van artikel 97 van de Grondwet en van
de artikelen 5 van de wet op het spel
en 66, inzonderheidlid 2, van het Strafwetboek);
tweede onderdeel, in zijn redengeving
bet arrest uit bepaalde omstandigheden
afleidt dat "de aldus tegen de eigenaar
(van de ".Jackpot», eiser) bewezen geachte medewerking een daad van deelneming oplevert " en hieraan toevoegt
dat " door het onderzoek v66r bet hof
de tegen de tweede beklaagde aangevoerde telastlegging clus werd bewezen,
zoals zij is omschreven in de vordering
van de Procureur des Konings "• zonder
de inhoud vanl de vordering nader te
qepalen, waardoor in bet onzekere wordt
gelaten of genoemd onderzoek betrekking heeft op de telastlegging, in zover
slechts zij eiser mededader van het door
de eerste beldaagde gepleegde misdrijf
heeft genoemd (schending van artikel 97
van de Grondwet);
de1·de onde1·deel, bet arrest ten opzichte
van eiser geen enkele daad van onderzoek vermeldt die betrekking heeft op
het moreel bestanddeel van de inbreuk
op artikel 1 van de wet van 24 oktober
1902 betreffende de kansspelen die gewijzigd is op 19 april 1963, zodat bet beschikkende gedeelte, dat genoemde eiser
als dader veroordeelt, niet wettelijk is
gerechtvaardigd ten opzichte van de
door deze beklaagde genomen conclusie
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1 van de wet op het spel,
154, 189 en 211 van het Wetboek van
strafvordering) :
Wat de drie onderdelen betreft :
Overwegende dat bet arrest enerzijds
erop wijst " dat de eigenaar (thans eiser),
evenals de exploitant (de medebeklaagde)
weten dat zij een apparaat ter beschikking van het publiek stellen waarvan
gebruik zal gemaakt worden met over-
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treding met de wetten van 1902 en 1963
en dat zij de uit een kansspel onwettelijk verkregen winst zullen del en ;
de aldus tegen de eigenaar bewezen
geachte medewerking een daad van
deelneming is en niet enkel het weten
of het dulden van het feit "• en anderzijds
de strafbare deelneming van de inedebeklaagde bewezen verklaart ;
Dat het arrest aldus verwijst naar de
strafbare deelneming aan misdrijven,
zoals zij wordt omschreven in artikel 66,
lid 2, van het Strafwetboek, waarvan de
bewoordingen worden overgenomen in
de bewezen verklaarde telastlegging en
de aanwezigheid van het moreel hestanddee! van die deelneming vaststelt;
Dat geen enkel onderdeel van het middel kan worden aangenomen ;
o

0

o

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, 5 van
de wet van 24 oktober 1902 op het spel,
aangevuld, met betrekking tot artikel 1,
door de wet van 19 april 1963, 66, inzonderheid lid 2, van het Strafwetboek,
154, 189, 211 van het "\iVetboek van strafvordering, 1349, 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, 602 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet
van 13 mei 1955, 7 en 97 van de Grandwet,
doordat het bestreden arrest, met wijziging van de beslissing, eiser heeft veroordeeld als mededader van de overtreding van de wet op de kansspelen,
waarvoor de eerste beklaagde werd vervolgd, op grond 1° " dat het bewezen is
dat de "Jackpot "• die op onwettelijke
wijze werd geexploiteerd in het door
(die) beklaagde gehouden cafe, aldaar
werd geplaatst door (eiser) die bovendien
de eigenaar van het apparaat is " ;
2° " dat de theoretische mogelijkheid
om dat apparaat als ontspanningsmiddel
te gebruiken werd uitgesloten door het
feit van de onwettelijke exploitatie, die
(genoemde) beklaagde heeft erkend, zodat
als werkelijkheid moet worden aangemerkt dat de speler gedreven werd door
de zucht naar winst, in geld of in nat"\lra,
en anderzijds dat de cafehouder of de
inrichter een overeenkomst heeft aangenomen de speelpenningen uit te betalen
in geld, waar of drank " ; 3° dat, vermits
het spel geexploiteerd werd volgens een
uitbetalingsovereenkomst waardoor het
strafbaar wordt, en gezien « de onmogelijkheid om onder de gegeven omstandigheden het spel op een andere manier te

exploiteren, moet worden beslist dat,
ongeacht de tussen de eigenaar en de
exploitant gesloten overeenkomsten of de
op het apparaat aangebrachte berichten,
deze personen weten dat zij een apparaat ter beschiking van het publiek stellen waarvan' gebruik zal gemaakt worden
met overtreding van de wetten van 1902
en 1963 en dat zij de uit een kansspel
onwettelijk verkregen winst zullen delen "• en dat aldus « de tegen de eigenaar
bewezen geachte medewerking een daad
van deelneming is en niet enkel het weten
of het dulden van het feit "•
terwijl, eerste onderdeel, deze redenen
dubbelzinnig zijn doordat zij in het
onzekere laten of eiser, die in de eerste
reden eigenaar werd genoemd van het
bij de eerste beklaagde, houdster van
het cafe, geplaatste apparaat, al dan
niet de inrichter is van het in de tweede
reden bedoelde kansspel en de exploitant van het in de derde reden bedoelde
spel en wegens die onzekerheid de
beslissing dubbelzinnig is, nu onmogelijk kan worden uitgemaakt of de
wetenschap dat een apparaat ter beschikking van het publiek wordt gesteld
waarvan gebruik zal worden gemaakt
met overtreding van de wet betreffende d9 kansspelen, hotgoen een wezenlijk bestanddeel is van de strafbare
deelneming die tegen eiser bewezen
werd geacht, berust op de aanvaarding,
door eiser zelf, van een uitbetalingsovereenkomst en op de onmogelijldwid om
onder de hem niet onbekende omstandigheden het kansspel regelmatig te exploiteren, of op de aanvaarding van dergelijke
overeenkomst door de cafehoudster aileen en op het uitsluiten van een theoretische mogelijkheid van een regelmatige
exploitatie, wegens het feit van de onwettelijke exploitatie die de exploitante
heeft erkend; welke dubbelzinnige en
onzekere redenen gelijkstaan met nietmotivering (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
tweede onderdeel, deelneming onderstelt met name dat men door een positieve daad wetens en opzettelijk aan de
uitvoering van het misdrijf medewerkt
(artikel 66, inzonderheid lid 2, van het
Strafwetboek) en dat het bewijs ervan door de vervolgende partij wordt
geleverd (artikel 154, 189, 211 van
het Wetboek van strafvordering, 6o2 van
het V erdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en 7 van de Grandwet) ; het moreel bestanddeel van het
misdrijf evenmin mag worden verward

-- 188met het moreel bestanddeel van de deelneming (artikelen 1 en 5 van de wet cp
het spel) ; uit het feit dat de eerste beklaagde erkende dat een onwettelijke
exploitatie van het kansspel in haar inrichting plaatsvond en dat zij een overeenkomst had aanvaard om de speelpenningen in geld, waar of drank uit te betalen, derhalve noch wettelijk noch trouwens logisch (artikelen 1349 en 1353 van
het Burgerlijk Wetboek) mocht worden
afgeleid, tegen eisers uitdrukkelijke conclusie, clat hij « wist " dat hij een apparaat ter beschikking van het publiek
stelde, hetwelk in feite noodzakelijk
zou geexploiteerd worden volgens dergelijke overeenkomst, waardoor die exploitatie strafbaar wordt ; door eiser te veroordelen als mededader van het tegen de
eerste beklaagde bewezen verklaarde misdrijf, bet arrest derhalve voornoemde
wettelijke bepalingen betreffende de
strafbare deelneming en het bewijs in
strafzaken heeft geschonden en zijn beschikkend gedeelte niet passend met redenen heeft omkleed (schending van artikel
97 van de Gr-ondwet) :

nemend voorzitter. Verslaggeve?', de
H. Legros. Gelijlcluidende conclusie,
de H. Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Dassesse.

2e

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
23 oktober 1972.- 2e kamer.- Voorzitte?', de H. Perrichon, raadsheer waar-

24 oktober 1972.

1°

ARBEIDSONGEVAL.- RECHT VAN
DE GETROFFENE EN VAN ZIJN RECHTVERKRIJGENDEN OM, OVEREENKOMSTIG
DE REGELS VAN HET GEMEEN RECHT,
VAN DE VOOR HET ONGEVAL AANSPRAKELIJKE DERDE VERGOEDING TE
EISEN VOOR DE GELEDEN SCHADE. RECHT ONDERWORPEN AAN DE REGELS
VAN HET GEMEEN RECHT.

2°

OPENBARE O R D E . - RECHT VAN
DE GETROFFENE VAN EEN ARBEIDSONGEVAL EN VAN ZIJN RECHTVERKRIJGENDEN
OM,
OVEREENKOMSTIG
DE
REGELS VAN HET GEMEEN RECHT, VAN
DE VOOR HET ONGEVAL AANSPRAKELIJKE DERDE VERGOEDING TE EISEN
VOOR DE GELEDEN SCHADE. RECHT
ONDERWORPEN AAN REGELS DIE DE
OPENBARE ORDE NIET RAKEN.

30

ARBEIDSONGEVAL. RECHTSVORDERING KRACHTENS INDEPLAATSSTELLING VAN HET ONDERNEMINGSHOOFD
OF
VAN
DE
VERZEKERAAR
ARBEIDSONGEVALLEN TEGEN DE AANSPRAKELIJKE DERDE. RECHTSVORDERING ONDERWORPEN AA,N DE REGELS
VAN HET GEMEEN RECHT.

4°

OPENBARE ORDE. RECHTSVORDERING KRACHTENS INDEPLAATSSTELLING VAN HET ONDERNEMINGSHOOFD
OF VAN DE VERZEKERAAR-ARBEIDSONGEVALLEN TEGEN DE VOOR EEN ARBEIDSONGEVAL AANSPRAKELIJKE DERD E . - REGELS WAARAAN DEZE RECHTSVORDERING
ONDERWORPEN
IS.
RAKEN DE OPENBARE ORDE NIET.

5°

CASSATIEMIDDELEN. BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL WAARIN DE
SCHENDING WORDT AANGEVOERD VAN
WETTELIJKE BEPALINGEN DIE NOCH
DE
OPENBARE
ORDE
RAKEN NOCH
DWINGEND ZIJN. MIDDEL NIET
VOORGELEGD AAN DE FEITENRECHTER
EN "\VAARVAN DEZE NI;ET OP EIGEN
INITIATIEF KENNIS HEEFT GENOMEN.
NIEUW MIDDEL. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Over de twee onderdelen samen :
Overwegende dat het arrest de mogelijkl'leid om het speeltoestel als ontspanning te gebruiken « theoretisch " noemt,
erop wijst dat volgens de verklaringen
van de medebeldaagde de wijze waarop
zij handelde, dit is door de gewonnen
speelpenningen uit te betalen « algemeen
is in alle cafe's waar dit soort apparaat is
geplaatst ,, en vaststelt « dat het onmogelijk is onder de gegeven omstandigheden het spel anders te exploiteren " ;
Dat het arrest uit die overwegingen
heeft kunnen afleiden dat eiser wist dat
het ter beschikking van het publiek
gestelde apparaat door medebeklaagde
zou geexploiteerd ·worden met schending
van de wet en dat heiden de aldus onwettelijk verkregen winst wilden delen ;
Dat de veroordeling wegens deelneming
aan de exploitatie van een onwettelijk
kansspel aldus wettelijk is gerechtvaardigd;
En overwegende, voor het overige,
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkon~stig de wet is ;

KAMER. -
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l o en 2° De bepaling van artikel 19 van de
gecoordineerde wetten betreffende de vergoeding der schade voo1·tspruitende uit
arbeidsongevallen lcrachtens hetwellc de
getroffene en zijn rechtverkrijgenden het
recht behouden om van de voor het ongeval aansprakelijke derde vm·goeding te
eisen voo1· de geleden schade, raalct de
openbare orde niet (1). (Gecoordineerde
wetten van 28 september 1931, art. 19,
lid 3.)

.3o en 4° Het ondernemingshoofd of de
verzekeraa1·-arbeidsongevallen die, door
zich op 'indeplaatsstelling te beroepen, tegen de voor het ongeval aanspralcelijke
de1·de de rechtsvordering uitoefent tot vergoeding van de door een arbeidsongeval
veroorzaalcte schade, oefent de rechtsvordering van het gemeen 1·echt uit van de
getroffene zelj of van zijn rechtverlcrijgenden; zoals de regels wam·aan de
laatstgenoemde rechtsvordering onderworpen is, zijn de regels betreffende de
rechtsvordering lcrachtens· indeplaatsstelling van het ondernemingshoofd of van
de verzelce?·aar-arbeidsongevallen onderworpen aan het gemeen recht ; zij ralcen
de openbare orde niet (2). (Gecoordineerde wetten van 28 september 1931,
art. 13, leden 3, 8 en 9.)
5° Nieuw en derhalve niet ontvanlcelijk,

tot staving van een voorziening in strafzalcen, is het middel gericht tegen de
beschilclcing gewezen op de bw·ge1·lijlce
vo?·de1·ing en gegrond op wettelijlce bepaZingen die noch de openbare orde
1'aken noch dwingend zijn, dat aan de
feitem·echte?' niet is voo>·gelegd en waarvan deze niet op eigen initiatiej lcennis
heejt genomen (3).
(BLOMME
EN
PERSONENVENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
« VERVOER DEBERDT ll, T. NATIONALE
Jl!IAATSCHAPPIJ VAN BELGISCHE SPOOR·
WE GEN.)

(1) Men raadplege cass., 17 april1958 (Bull.
en PAsrc., 1958, I, 893); 25 september 1959
en de conclusie van eerste Advocaat-generaal P. Mahaux, toen advocaat-generaal
(ibid., 1960, I, l13) en 6 november 1961
(ibid., 1962, J, 278); 29 september 1972, supnt,
(blz. 121; DE PAGE, d. II, nrs. 9ll, 1053
en 1054.
Over het begrip openbare orde raadplege
men cass., 9 december 1948 (Bull. en PAsrc.,
1948, I, 699), 22 december 1949 (ibid., 1950, I,
266) en 15 maart 1968 (A•·•·. cass., 1968,
blz. 936), alsmede de noot getekend W.G.,

ARREST.

RET HOF ; -

Gelet op het bestreden
arrest, op 21 januari 1971 gewezen door
het Hof van beroep te Gent ;
Overwegende dat het arrest enkel uitspraak doet over de civielrechtelijke belangen;

I. Omtrent de voorziening van eiser :
Gelet op het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 4, meer bepaald lid 2°, A, 19 meer bepaald de leden
3, 4, 8 en 9, van de wetten op de vergoeding der schade voortspruitende uit
de arbeidsongevallen, gecoordineerd door
koninldijk besluit van 28 september 1931,
22 van de wet van ll juni 1874 op de
verzekeringen, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,

doordat het bestreden arrest, na geconstateerd en beslist te hebben dat verweerster de terugbetaling vroeg van de vergoedingen welke zij op grond van de
wetgeving op de arbeidsongevallen had
uitbetaald aan de weduwe van het slachtoffer van het ongeval door eiser veroorzaakt, en dat de getroffene op l december 1974 op pensioen zou gesteld geweest
zijn, dat echter de getroffene nog een geringe winstgevende activiteit na zijn oppensioenstelling zou hebben gehad, en dat
de vermogensschade van de weduwe voor
de postlucratieve periode zou vergoed
zijn door de toekenning van 40.000 frank
in hoofdsom, rekening houdende met de
vervroegde uitbetaling van dit bedrag,
eiser veroordeelt om dit bedrag van
40.000 frank aan verweerster uit te betalen,
terwijl de bij artikel 4, meer bepaald
lid 2°, A, van voormelde gecoordineerde
wetten ten bate van de weduwe bepaalde
vergoedingen niet tot voorwerp hebben
de schade te vergoeden welke voor de
onder cass., 1 februari 1951 (Bull. en PAsrc.,
1951, I, 359), inzonderheid blz. 360 en 361.
Dat het verbod forfaitaire vergoedingen
bij die van het gemeen recbt te voegen, de
openbare orde raakt, zie men in cass., 17 april
1959, waarvan hierboven sprake was.
Over het cumulatieverbod, zie men cass.,
13 juni 1972 (Bull. en PASIC., 1972, I, 938)
en de noten onder dit arrest.
(2) Men raadplege cass., 22 november 1943
(Bull. en PAsiC., 1944, I, 67), 6 november 1961
(ibid., 1962, I, 278), alsmede de in de vorige
noot vermelde verwijzingen.
(3) Cass., 21 september 1972, supra, blz. 83.

-190weduwe voortspruit uit het verlies van
het voordee1 dat zij zou hehben gehaa1d
uit de activiteit we1ke de getroffene, na
het bereiken van de pensioen1eeftijd, zou
hebben kunnen uitoefenen,
terwij1 dienvo1gens de weduwe, overeenkomstig de artike1en I382, I383 van
het Burgerlijk Wetboek en 19, 1eden 3
en 4, van voorme1de gecoordineerde wetten, de vergoeding van dit verlies mag
opvorderen en cumu1eren met de uitkeringen bepaald bij artikel 4, inzonderheid lid 2°, A, van voormelde gecoordineerde wetten,
en terwijl dienvolgens de subrogatie,
welke de werkgever en de verzekeraararbeidsongevallen, overeenkomstig artikel I9, leden 8 en 9, en artikel 22 van
de wet van li juni 1874, kunnen inroepen,
zich niet uitstrekt tot voormelde vergoeding, zodat verweerster die vergoeding
van eiser niet mocht opvorderen :
Wat betreft het middel van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegengeworpen en hieruit afgeleid dat eisers
midcle1 nieuw is :
Overwegende dat het arrest wordt bestreden noch in zoverre het vaststelt dat
verweerster een bedrag van 526.705 frank
gevestigd heeft tot uitbetaling van de
rente welke zij aan de weduwe van de
getroffene stort, noch in zoverre het
beslist dat, volgens het gemeen recht,
aan de weduwe wegens ver1nogensschade
een totale som van 525.438 frank client
toegekend te worden, te weten ten eerste
485.438 frank voor de periode vanaf het
overlijden tot op de datum waarop de
getroffene op pensioen zou gesteld zijn,
en ten tweede een som van 40.000 frank
voor de geringe winstgevende activiteit
welke de getroffene na oppensioenstelling
zou hebben kunnen uitoefenen;
Overwegende dat verweerster de bedoelde vergoeding van 40.000 frank
zowel in eerste aanleg als in hoger beroep
heeft gevorderd en verkregen voor het
verlies van de winsten die de getroffene
zou behaald hebben door een activiteit
na het bereiken van de pensioengerechtigde 1eeftijd ;
Overwegende dat het verweer in het
midde1 vervat noch aan de rechtbank
noch aan het hof van beroep werd onderworpen;
Overwegende dat eiser evenmin beweerd heeft dat hij de bovengemelde som
van 40.000 frank aan de weduwe betaa1d
heeft, noch dat de weduwe deze som zou
opgevorderd hebben, noch dat de som
van 525.438 frank we1ke hij verschu1digd

is wegens vermogensschade het door verweerster gevestigd kapitaa1 te boven
gaat;
Overwegende immers dat de rechtverkrijgende van de getroffene het recht
behoudt om tegen de voor het ongeva1
aansprakelijke personen vergoeding vaTL
de veroorzaakte schade te eisen overeenkomstig de rege1s van het gemeen recht,
zonder dat deze schadevergoeding mag
worden gecumu1eerd met de uit de
arbeidsongevallenwet voortv1oeiende vergoedingen;
Ove'rwegende dat het deze, op het
gemeen recht gegronde, aanspraak van
de weduwe is we1ke verweerster uitoefent.
door zich op subrogatie te beroepen, zodat.
de rege1s welke deze aanspraak van verweerster beheersen eveneens het gemeen
recht betreffen en dus niet van openbare
orde zijn;
Overwegende dat het midde1 van nietontvanke1ijkheid gegrond is ;
II. Omtrent de voorziening van eiseres ;
Overwegende dat eiseres, civie1rechte1ijk aansprakelijke partij, haar voorziening niet heeft betekend aan de partij
waartegen zij is gericht ; dat zij derhalve
niet ontvankelijk is ;
01n die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
24 oktober 1972.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend VOorzitter. V CTslaggever, de
H. Janssens. - Gelijkhtidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Bayart en Van Ryn.

2e KAlVIER. -

24 oktober 1972.

I 0 WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLElVIENT VAN 14 l\1AART I968.
ARTIKEL I. 0PENBARE WEG.
BEGRIP.
2o VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN. - AFSTAND. - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE EN VAN
DE VOOR DEZE BURGERREOHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ TEGEN DE BESLISSINGEN OP DE STRAFVORDERING EN
DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING.
- AFSTAND VAN DE VOORZIENING TE-
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GEN DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING. AFSTAND GE·
GROND OP DE ENKELE REDEN DAT DEZE
BESLISSING GEEN EINDBESLISSING IS IN
DE ZIN VAN ARTIKEL 416 VAN HET
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. AFSTAND DIE NIET KAN WORDEN UIT·
GELEGD ALS EEN BERUSTING. GEVOLG.

1° Geen open bare weg, in de zin van artikel 1 van het wegverlcee1·m·eglement van
14· maa?"t 1968, is een weg die enkel voor
fret verlcee1· te land van bepaalde categorieen van personen openstaat (1).

2° W anneer de belclaagde en de voor deze
b~wgetTechtelijlc aanspmlcelijke par-tij
zich in cassatie vooTzien tegen de beslissingen op de strajvordeTing en de b~wge1·
lijlce 1"echtsvo1·dering die tegen hen zijn
ingesteld en zij veTvolgens van hun vom·zieningen ajstand hebben gedaan, voor
zove1· zij gericht waren tegen de beslissing
op de buTge?'lijke rechtsvo1"de1·ing, om
de enkele 1·eden dat deze beslissing geen
eindbeslissing is in de zin van aTtikel 416 van het Wetboelc van stTajvordeTing, lean deze ajstand niet als een
berusting woTden uitgelegd en wo1·dt hij
door het H of niet gedeareteeTd, indien
het vaststelt dat die beslissing dejinitief is (2).
(DATHE EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
"F. VAN GROENIN"GEN-MUTS ll, T. NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
ASSOCIATED
ANTWERP STEVEDORES ll EN GEl\fEENSOHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS VAN
BOUWWERK, HANDEL EN NIJVERHEID.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 januari 1972 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

I. In zoverre de voorziening tegen de
beslissing op de strafvordering gericht is :
a) door eiser, beklaagde :

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 418, 420 van het
Strafwetboek, 97 van de Grondwet, 1382
van het Burgerlijk Wetboek en 1 van
het wegverkeersreglement,
(1) Cass., 5 oktober 1971 (Arr. ca.s.s., 1972,
biz. 130); vgl. cass., 22 november 1971 (ibid.,
1972, biz. 295); men raadpiege cass., 19 juni
1972 (ibid., 1972, biz. 974) en de noot.
(2) Men raadpicge cass., 19 juni 1972 (Ar1·.
cass., 1972, biz. 994).

dooTdat het bestreden arrest eiser veroordeelt tot een boete en tot het betalen
aan verweerster van schadevergoeding
wegens onopzettelijke slagen of verwondingen, en eiseres civielrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de betaling van
de kosten en de schadevergoeding, en
deze veroordelingen grondt op de overweging dat eiser op eon gekasseide
" bestrating " reed die " tot doel had de
dokken en de kaai van de haven van
Antwerpen toegankelijker te make:r;t voor
bepaalde categorieen van personen en
voertuigen en verder om benut te worden
als laad- en wachtplaats voor camions,
aanhangwagens en andere voertuigen die
voor de dokken bestemd zijn "• dat deze
oppervlakte bijgevolg geen openbare weg
is in de zin van de wetgeving over het
wegverkeer, dat eiser dus een 1naneuver
verricht heeft om de openbare weg te
bereiken en de doorgang verschuldigd
was voor het voertuig van eerste verweerster, en dat hij deswege aansprakelijk was op straf- en civielrechtelijk gebied
voor de schadelijke gevolgen van de botsing tussen de kraanwagen die hij bestuurde en de wagen van eerste verweerster,
. teTwijl, eeTste onde?"deel, de gekasseide
" bestrating " die volgens de rechter,
" tussen de rijbaan lag waar de bedoelde
wagen van eerste verweerster reed en de
clokken "• en de dokken met een openbare
weg verbond, slechts clan als een niet
openbare weg had kunnen beschouwd
worden indien de rechter vastgesteld had
dat zij enkel en aileen toegankelijk was
voor zekere categorieen van weggebruikers of dat zij als private weg duidelijk
gesignaleerd was,
terwijl, bij gebreke aan deze vaststelling, de " bestra.ting " een openbare weg
uitmaakte, in de zin van artikel 1 van het
wegverkeersreglement, zodat de veroordelingen ten laste van eiser niet wettelijk
gemotiveerd zijn ;
tweede ondeTdeel, minstens uit de bewoordingen van het arrest onmogelijk
kan uitgemaakt worden of de rechter in
feite heeft willen beslissen dat de bestrating enkel en alleen toegankelijk was voor
bepaalde categorieen voertuigen, namelijk die welke voor de dokken bestemd
waren en dat zij voor de andere weggebruikers verboden was, dan wel of hij in
rechte heeft willen beslissen dat zelfs indien zij ook toegankelijk was voor de
andere categorieen voertuigen het feit dat
zij normaal door de bedoelcle categorieen
voertnigen benut werd en dat zij tot

-

192

doel had de dokken en de kaai voor deze
categorieen toegankelijl.er te maken volstond om aan de bestrating het karakter
van openbare weg te ontnemen, onduidelijkheid en dubbelzinnigheid van de
motivering welke het Hof in de onmogelijkheid stellen zijn controlerecht uit te
oefenen over de wettelijkheid van de
beslissing en met het gebrek aan de door
artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering gelijkstaan :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
voor het hof van beroep stelde dat hij de
voorrang van rechts genoot, daar de
rijbaan waaruit hij kwam gereden, als
een openbare weg client beschouwd te
worden;
Overwegende dat het arrest deze conclusie beantwoordt door te beslissen dat
de oppervlakte waaruit eiser kwam,
« geen openbare weg is in de zin van de
wetgeving over het wegverkeer " en deze
beslissing rechtvaardigt door erop te
wijzen dat, indien deze oppervlakte, zoals
de steenweg die door de aangestelde van
eerste verweerster gevolgd werd, « insgelijks gekasseid is " en " er stationeerzones
en verbindingsmogelijkheden door kasseien afgetekend zijn " ... , « deze bestrating tot doel heeft de dokken en de kaai
toegankelijker te maken voor bepaalde
categorieen van personen en voertuigen
en verder om benut te worden als laaden wachtpla.ats voor camions, aanhangwagens en andere voertuigen die voor de
dokken bestemd zijn " ;
Overwegende dat het arrest aldus zonder dubbelzinnigheid en wettelijk beslist
dat gemelde oppervlakte verhard werd
om ze toegankelijker te maken voor diegenen waarvoor ze bestemd is, en, meteen,
dat ze alleen toegankelijk is voor zekere
categorieen weggebruikers, dit is degenen
die in de dokken bedrijvig zijn ;
Dat het middel, dat op een verkeerde
interpretatie van het arrest steunt, feitelijke grondslag mist ;
En overwcgende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkon1stig de wet is ;
b) door eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat nit de processtukken
niet blijkt- dat eiseres haar voorziening
betekend heeft aan het openbaar ministerie, tegen wie zij gericht is ; clat zij clerhalve onontvankelijk is ;
II. In zoverre cle voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen over de civielrechtelijke vorderingen :

a) van de naamloze vennootschap
" Associated Antwerp Stevedores " tegen
beide eisers :

Overwegende dat de eisers geen bijzonder middel aanvoeren;
b) van de Gemeenschappelijke Verzekeringskas, handelend als gesubrogeerd in
de rechten van

Io Alfons Van Loon :
Overwegende dat, door tussenkomst
van Mr. Machiels, advocaat, houder van
de stukken en optredend namens beide
eisers, deze verklaard hebben afstand te
doen van hun voorzieningen ; dat die
afstand uitdrukkelijk gegrond werd op
de reden dat het bestreden arrest geen
eindarrest is in de zin van artikel 416
van het W etboek van strafvordering en
dat de eisers zich het recht voorbehielden
om hun voorzieningen opnieuw in te stellen nadat een eindarrest zal gewezen zijn ;
Overwegende dat het arrest uitspraak
doet op de volleclige eis van verweerster
in zoverre deze laatste hanclelt als gesubrogeercl in de rechten van Alfons Van
Loon; dat indien het aan verweerster,
in deze hoedanigheid, akte verleent van
het voorbehoud voor de toekomst voor
eventuele verdere betalingen door haar
te verrichten en uit het ongeval voortspi·uitende, het arrest desniettegenstaande de rechtsmacht van het hof van beroep
heeft uitgeput ;
Dat deze beslissing een einclbeslissing
is in de zin van artikel 416 van het Wetbock van strafvordering en dat tegen
deze laatste cassatieberoep kon worden
ingesteld;
Dat er derhalve geen grond is om de
afstand van de voorzieningen van . de
eiser-s te decreteren, Claar deze afstand
door een dwaling is aangetast en niet kan
ge1nterpreteercl worden als een berusting
in de beslissing, in zoverre deze laatste
de eis van verweerster, handelende als
gesubrogeerd in de rechten van Alfons
Van Loon, betreft ;
Overwegencle dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert ;
Overwegende dat uit de processtukken
niet blijkt dat eiseres haar voorziening
heeft betekend aan de partij tegen wie ze
gericht is;
Dat ze dienvolgens niet ontvankelijk
is;
2o Leon Van Loon :
Overwegende dat de eisers afstancl
hebben gedaan van hun voorzieningen;

-----------~
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Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorzieningen door de eisers
gericht tegen de Gemeenschappe1ijke Verzekeringskas, hande1ende a1s gesubrogeerd in de rechten van Leon Van Loon ;
verwerpt de voorzieningen voor het
overige ; veroordee1t de eisers in de kost.en.
24 oktober 1972.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. Nau1aerts, raadsheer waarnemend voorzitter. V erslaggever, de
H. Janssens. Gelijkluidende conclusie,
de H .. Co1ard, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Struye en De Bruyn.

(VAN NEER EN JACQUES, T.. COLE.),
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het b~s~redep
arrest, op 7 maart 1972 door het Hqf van
beroep te Brusse1 .gewezen ;
·
I. In zoverre de voorzieningEm gericht
zijn tegen de bes1issing over de strafvordering:
·

A. Wat betreft de te1astleggingen F
en G in hun oorspronke1ijke omschrijving
en de subsidiaire te1ast1egging Gbis :
Overwegende dat het bestreden arre:;;t
dee1s door bevestiging van het heroepen
vonnis, dee1s door eigen beschikkir)g, de
eisers vrijspreekt; dat de voorzieninge,n
derha1ve, bij gebrek aan be}~g; niet
ontvankelijk zijn ;
·

2e KA.MER. -

24 oktober 1972.

1° HANDELSBEURS. ONTVANGEN
VAN ORDERS TOT AAN- OF VERKOOP
VAN PUBLIEKE FONDSEN.- BEGRIP.
20 WISSELAGENT.- 0NTVANGEN VAN
ORDERS TOT AAN- EN VERKOOP VAN
PUBLIEKE FONDSEN. - BEGRIP.
30 STRAF.- GELDBOETE.- OPDECIEMEN. -WET VAN 22 DEOEJHBER 1969,
- 0VERTREDING BEGAAN VOOR DE INWERKINGTREDING VAN DEZE WET. TOEPASSING. VAN DEZE WET NIET
GEREOHTVAARDIGD.
1 o en 2° H et feit dat een tussenpersoon die,

hoewel hij noch wisselagent noch wisselagent-co7"Tespondent, noch banlcie1· is,
onlGrs tot a(l.n- of veTlcoop van publielce
jondsen ontvangt en voot· deze ver7·ichtingen commissielonen krijgt, is een ove7't7·eding van artikel 75, § 1, van boelc I,
titel V, van het Wetboek van koophandel (1). (Wet van 30 december 1867,
art. 75.)
·
3o Niet wettelijk gerechtvaaTdigd is de
toepassing op een geldboete van de vermeeTdering met 290 deciemen, ingevoe1'd
bij de wet van 22 decembe1' 1969, wanneer deze geldboete is ttitgesprolcen
wegens een overt1'eding van v66r 10 januari 1970, dag waaTop deze wet in werlcing
is getreden (2).
(1) FREDERICQ, D1•oit commercial, d. II,
nr. 262; M. TIENRIEN, « Les ordres de bourse »,
Rev. prat. des socifdes, 1948, biz. 260, nr. 4048 ;
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B. Wat betreft de te1ast1eggi,ng Gter-a:
••••

0

0

•

0

• • • • •

0

• • • .• · .

0

. . . . . ..

Over het tweede midde1, door Van Neer
afge1eid uit de schending van de artike~
len 75, §§ 1 en 2, llO van tit\)1, :V v~.:rl
boek I van het W etboek van koophilndel,
zoa1s gewijzigd door de wet van 30
cember 1867, het konink1ijk bes1uit nr'..:'8t
van 30 januari 1935, het konink1ijk ;be,s1uit nr. 70 van 30 november 1939, het
konink1ijk bes1uit nr. 61 van 10' november 1967 en de wet van 10 jlJli 1969, en
97 van de Grondwet,
·
··
doonlat het bestreden arrest eis~r ve~
oordeelt uit hoofde van de te1ast1~g
ging Gter, zijnde "te Antwerpen en bij
samenhang elders in het Rijh;, 'tussen
3 maart 1968 en 8 maart 1970, 'meermaa1s, bij inbreuk op de artike1en 75, IIO
en ll3 van tite1 V van bcek I van het
Wetboek van koophande1 (wet van 30 de:.cember 1867, konink1ijk besluit nr. 70
van 30 november 1939, artike1l, 1ittera b,
en konink1ijk bes1uit nr. 61 van 10 novem~
ber 1967, artikel 6), noch bankier, wisse1agent of wisselagont-corr·Jspondent
zijnde : hetzij a) orders tot aan~ eri vetlkoop van openbare fondsen te. hebqeli
ontvangen (aandelen aan toonder van de
naamloze vennootschap Playa-Flamenca)
hetzij b) buiten de beurs en zonder de
tussenkomst van een bankier, wisselagent
of wisselagent-correspondent, op do note~

de:-

R. DECKMYN, Le statut des agents de change,
biz. 96.
(2) Oass., 16 mei 1972 (Arr. ca.ss., 1972,
biz. 863).

-194ring van een Rijksbeurs niet ingeschreven
openbare fondsen (aandelen aan toonder
van de naamloze vennootschap van
Spaans recht Playa Flamenca) ten beZ"\Vare,nde titel te hebben overgedragen ,,
o'm de. reden dat « beklaagde Van Neer
orders tot aankoop van hogervermelde
aandelen, waarvan Peeters de verkoper
was, heeft ontvangen van : Kauch Marcel
~en aandeel in september 1968; Vandenameele Jules, 24 juli 1968, een aandeel; dat Van Neer en Jacques voor deze
verrichtingen commissieloon hebben ontvangen ; dat zo een occasionele cessie van
aandelen niet· strafba.ar is (artikel 75,
§ 2, 1°, littera b, van de wet van 30 december 1867) er aan te stippen valt :
dat Peeters zich gewoonlijk aan deze
operatien heeft overgeleverd ; dat deze
uitzonderingsbepaling niet toepasselijk is
op het ontvangen van orders tot aankoop
van openbare fondsen (artikel 75, § 1,
van de wet van 30 december 1867), zijnde
de feiten waaraan Jacques en Van Neer
zich schuldig hebben gemaakt; dat de
feiten lastens Peeters, Van Neer en Jacques weerhouden evenmin de uitzondering uitmaken bepaald bij artikel 75-3°
van dezelfde wet ; dat, al is het niet
bewezen dat Peeters, Jacques en Van
Neer zich gewoonlijk bij anderen hebben
begeven om Playa-Flamenca aandelen
te leuren of te demarcheren (telastleggingen G en Gbis) hun verrichtingen nopens
deze aandelen echter een strafbaar karakter vertonen als inbreuk op artikel 75,
§§ 1 en 2, van de wet van 30 december
1867 ));
terwijl I 0 het arrest ten laste van eiser
gedurende een tijdsverloop van twee jaar
slechts twee feiten van ontvangst van
Qrders tot aankoop van aandelen bewezen
verklaart, namelijk van een aandeel in
juli 1968 en van een aandeel in september 1968, waarvan Peeters de verkoper
was en waarop eiser slechts commissie1oon heeft ontvangen, en derge1ijke occasione1e, niet gewoonlijke, ontvangst van
orders geenszins onder toepassing valt
van de verbodsbepaling orders van aankoop te ontvangen en het in alle geval
niet met zekerheid kan uitgemaakt worden of het arrest deze ontvangst van
twee orders tot aankoop als gewoonlijke
of als occasionele activiteit beschouwd
heeft (schendi:ng van de artikelen 75, § I,
van het Wetboek van koophandel en 97
van de Grondwet),
2° de twee door eiser geclurencle het
tijdsverloop van twee jaar ontvangen
orders tot aankoop, waarvan Peeters de
verkoper was en waarop eiser slechts

c?mmissielonen heeft ontvangen, geenszrns het inzamelen van orders tot aanlwop in hoofde van eiser inhouden en het
arrest evenmin dergelijke activiteit in
hoofde van eiser vaststelt (schending van
artikel 75, § 1, van het Wetboek van
lwophandel),
3° het arrest, alhoewel het geen enkel
feit van cessie van aandelen in hoofde
van eiser aanneemt, hem toch in de
motieven in breuken ten laste legt op de
twee telastleggingen Gter, littera a en b,
en in het beschikkend gedeelte slechts
een inbreuk schijnt aan te nemen (telastlegging Gter, littera a}, zodat door deze
t~genstrijdigheid de uitgesproken straf
met meer gerechtvaardigcl is (schending
van alle wetsbepalingen);
En over het micldel door Jacques afgeleid uit de schending van de artikelen 75,
§§ 1 en 2, ll 0 van titel V van bock I van
het Wetboek van koophandel, zoals gewijzigd door de wet van 30 december
1867, het koninklijk besluit nr. 84 van
30 januari 1935, het koninklijk besluit
nr. 70 van 30 november 1939, het koninklijk besluit nr. 6I van IO november I967
en de wet van IO juli I969, en 97 van de
Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest eiser
veroordeelt uit hoofde van de telastlegging Gter, zijnde « te Antwerpen en bij
samenhang elders in het Rijk, tussen
3 maart I968 en 8 maart I970, meermaals, bij inbreuk op de artikelen 75, IIO
en 1I3 van titel V van bock I van het
Wetboek van koophandel (wet van
30 december I867, koninklijk besluit
nr. 70 van 30 november I939, artikel I,
littera b, en koninklijk besluit nr. 6I van
IO november I967, artikel 6}, noch
banlder, wisselagent of wisselagent-correspondent zijnde : hetzij a) orders tdt
aan- en verkoop van openbare fondsen te
hebben ontvangen (aandelen aan toonder
van de naamloze vennootschap PlayaFlamenca) hetzij b) buiten de beurs en
zonder de tussenkmnst van een bankier,
wisselagent of wisselagent-correspondent,
op de notering van een Rijksbeurs niet
ingeschreven openbare fondsen (aandelen
aan toonder van de naamloze vennootschap van Spaans recht Playa-Flamenca)
ten bezwarende titel te hebben overgedragen ,, om de reden dat « beklaagde J acques 1neermaals orders tot aankoop van
aandelen, waarvan Peeters de verkoper
was, heeft ontvangen, namelijk van
kopers die niet in het bezit werden gesteld van de afl'n Jacques bestelde aandelen . . . E'n var. kopers die in het bezit

-

195-

w~::rden

gesteld der aan Jacques bestelde
aandelen ... dat hij voor deze verrichtingen commissieloon heeft ontvangen ; dat
zo een occasionele cessie van aandelen
niet strafbaar is (artikel 75, § 2, 1°,
littera b, van de wet van 30 december
1867) er aan te stippen valt : dat Peeters
zich gewoonlijk aan deze operatien
heeft overgeleverd; dat deze uitzonderingsbepaling niet toepasselijk is op
het ontvangen van orders tot aanko:>p
van openbare fondsen (artikel 75, § I,
van de wet van 30 december I867},
zijnde de feiten waaraan Jacques en
Van Neer zich schuldig hebben gemaakt;
dat de feiten lastens Peeters, Van N eer
en Jacques weerhouden even min de uitzondering uitmaken bepaald bij artikel 75, 3°, van dezelfde wet, dat, al
is het niet bewezen dat Peeters, Jacques
en Van Neer zich gewoonlijk bij anderen
hebben begeven om met Playa-Flamenca
aandelen te leuren of te demarcheren
(telastleggingen G en Gbis) hun verrichtingen nopens deze aandelen echter een
strafbaar karakter vertonen als inbreuk
op artikel 75, §§ I en 2, van de wet van
30 december I867 »,
terwijl I o de door het arrest ten laste
van eiser bewezen verklaarde ontvangsten van orders tot aankoop van aandelen
gedurende het tijdsverloop van twee jaar,
waarvan Peeters de verkoper was en
waarop eiser slechts commissieloon ontving, occasionele, niet gewoonlijke, ontvangsten van orders zijn en geenszins
onder toepassing vallen van de verbodsbepaling orders tot aa.nkoop te ontvangen, en het in alle geval niet met zekerheid kan uitgemaakt worden of het arrest
deze ontvangst van orders' tot aankoop
als gewoonlijke of als occasionele activiteit beschouwd heeft (schending van de
artikelen 75, § l, van het Wetboek van
koophandel en 97 van de Grondwet);
2o de door het arrest ten laste van eiser
gedurende het tijdsverloop van twee jaar
bewezen verklaarde ontvangst van orders
tot aanko 0 p, waarvan Peeters de verkoper was en waarop eiser slechts commissieloon heeft ontvangen, geenszins het
inzamelen van orders tot aankoop in
hoofde van eiser inhoudt en het arrest
evenmin dergelijke activiteit in hoofde
van eiser heeft vastgesteld (schending
van artikel 75, § I, van het Wetboek van
koophandel);
3o het arrest, alhoewel het geen enkel
feit van cessie van aandelen in hoofde
van eiser aanneemt, hem toch in de
motieven inbreuken ten laste legt op de

twee telastleggingen Gter, Iittera a en b,
en in het beschikkend gedeelte slechts
een inbreuk schijnt aan te nemen ( Gter,
littera a}, zodat door deze tegenstrijdigheid de uitgesproken straf niet gerechtvaardigd is (schending van alle wetsbepalingen) :
W at de eerste twee onderdelen betreft :
Overwegende dat de eisers werden vervolgd en veroordeeld om, bij in breuk op
artikel 75, § I, van hoek I, titel V, van
het W etboek van koopha.ndel, orders tot
aankoop van publieke fondsen te hebben
ontvangen, hoewel zij noch wisselagenten, noch wisselagenten-correspondenten
waren, noch personen die het beroep van
bankier uitoefenen ;
Overwegende dat, zo artikel 75, § 2, I 0 ,
toevallige cessies van publieke fondsen
onder contractanten van wie geen enkel
die operatien gewoonlijk verricht toelaat,
zodanige uitzondering ,door de wet niet
wordt bepaald wat betreft het ontvangen
van orders tot aan- en verkoop van
publieke fondsen ;
Overwegende dat uit het verslag aan
de Koning, dat het koninldijk besluit
nr. 70 van 30 november 1939 voorafgaat,
weliswaa.r blijkt dat, met betrekking tot
artikel 75, § I, tweede lid, niet als « ontvangst » van een order wordt aangezien
het geval van een tussenpersoon die zich
ertoe beperkt toevallig en zonder rechtstreekse of onrechtstreekse inmenging in
de cessie, een gebeurlijke koper en een
gebeurlijke verkoper in verbinding te
stellen, en die aldus als makelaar optreedt;
Overwegende dat de eisers evenwel
niet werden vervolgd en veroordeeld om
als dusdanige tusse,npersonen orders tot
aankoop te hebben ingezameld, doch,
om in eigen naam orders tot aankoop
van publieke fondsen te hebben ontvangen ; dat het arrest zulks bevestigt door
vast te stellen dat de eisers VODI' deze
verrichtingen commissieloon ontvangen
hebben, waarmede het bedoelt dat zij
als commissionairs, in eigen naam, gehandeld hebben;
Dat de onderdelen niet kunnen aangenomen worden ;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de samenlezing
van het dispositief en van de motieven
van het arrest duidelijk blijkt dat de
eisers enkel werden veroordeeld wegens
inbreuken op voormeld artikel 75, § I,
en dat de vermelding van artikel 75, § 2,
in fine van het hoofdstuk IX van het ar-
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rest enkel betrekking heeft op de beklaagde Peeters. Gerard, die veroordeeld werd
wegens verkoop van aandelen aan toonder buiten·de bem·s en zonder de tussenkomst. van een bankier, wisselagent of
wisselagent-correspondent ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 1 en 3
van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd
bij het enig artikel van de wet van
22 december 1969, en 97 van de Grandwet:
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat, wat Van Neer betreft, de
onderscheiden ten laste gelegde feiten de
uiting zijn geweest van een en hetzelfde
misdadig opzet en derhalve een collectief
misdrijf uitmaken dat voortgeduurd
heeft van 24 juli 1968 tot en met september 1968, het arrest eiser tot een
geldboete van 500 frank veroordeelt,
vermeerderd met 290 opdeciemen, bij
toepassing van artikel 1 van de wet van
5 niaart 1952, gewijzigd bij het enig
artikel van de wet van 22 december 1969;
Overwegende dat deze laatste wetsbepaling, welke de geldboete met 290 opdeciemen vermeerdert; slechts op 10 januari
1970 in werking is getreden; dat deze
vermeerdering niet toepasselijk is op
geldboeten die uitgesproken worden wegens v66r dit in working treden gepleegde misdrijven ;
· 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 ;
II. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing over de civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat het arrest de civielrechtelijke vordering van verweerder
tegen de. eisers ongegrond verldaard ; dat
.de voorzieningen derhalve, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk zijn ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de ten laste van
Van Neer Rene uitgesproken geldboete
met 290 opdeciemen vermeerdert ; verwerpt de voorzieningen voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de eisers in negen tiende van de
kosten ; laat een tiende ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
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naar het Hof van beroep te Gent enkel
om uitspraak te doen over de toepassing
van de opdeciemen op de ten laste van
Van Neer Rene uitgesproken geldboete.
24 oktober 1972.- 2e kamer. - Voorzittm· en Verslaggeve1·, de H. N aulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijlclttidende conclttsie, de H. Colard,
advocaat-generaHl. - Pleite1·, de H. Houtekier.
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KA.MER. -

24 oktober 1972.

1°

VERWIJZING NA CASSATIE.
STRA,FZAKEN. -BURGERLiJKE RECHTSVORDERING. CA.SSATIE VAN DE BESLISSING BEPERKT· TOT EEN PUNT VAN
DE EIS.- TOESTA,ND VAN DE PARTIJEN
VOOR DE RECHTER OP VERWIJZING.

2°

NIEUWE EIS. STRA,FZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
Ers TOT VERGOEDING VAN DE SCHADELIJKE GEVOLGEN VAN EEN ONGEVAL.EIS VOOR DE EERSTE RECHTER TOT
BETALING VAN EEN VOORLOPIGE VERGOEDING. EIS VOOR DE RECHTER
IN HOGER BEROEP, ALS RECHTER OP
VERWIJZING NA CASSATIE RECRTDOENDE, TOT BETALING VAN DE VOLLEDIGE
VERGOEDING VAN DE GELEDEN SCEADE.
GEEN NIEUWE EIS.

1° De cassatie met verwijzing van de
beslissing op de bnTgerlijke rechtsvo7·dering, die bepe1·kt is tot een punt van de
eis, b1·engt de pa1·tijen, binnen de gnnzen
van de ve1·nietiging, in de toestand waarin zij zich bevonden voo1· de rechte?·
wam·van de beslissing is vemietigd (1).
(Sv., art. 427.)

2° Wanneer de get1·ofjene van een ongeval
of zijn 7'echthebbenden voo1· de ee1·ste
1·echter enlcel de ve7'001'deling van de
beklaagde tot betaling van een voo1·lopige
ve1·goeding van de schade opgelopen in(1) Cass., 21 juni 1921 (A1-r. cass., 1921, I,
414), 11 maart 1926 (ibid., 1926, I, 288) en
17 maart 1969 (Ar1·. cass., 1969, blz. 670) ; men
raaplege cass., 2 maart 1953 (B1tll. en PASIC.,
1953, I, 503).
Zie ook Rep. prat. dtt dr. belge, v 0 Pourvoi
en cassation en matiere repressive, nrs. 456
457.
.

en
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gevolge een ongeval hebben gevmQgd,
omdat het bedmg van de gelerien schacle
nag niet kon worden vastgesteld, is
geen nieuwe eis de voo?' de Techte;· in
hoge1· beToep op venvijzing na cassatie
ingestelde eis om de veroordeling van de
bekla.agde te belcomen tot betaling van het
gehele bedrag van de geleden schade,
.daa1· de bestanddelen e;·van na het
cassatiegeding nauwkeurig lconden worden . bepaald (1). (Wet van 17 april
1878, art. 4; Sv., art. 200, 210 en 427;
G.W., art. 13, 807 en 808.)
(KLUGE, T. GENNEN EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
RET
BELGISCH
VERHAAL

n.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 april 1972 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen (2);
Ge1et op het arrest van het Hof van
26 oktober 1971;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 200, 202, 210 en
427 van het Wetboek van strafvordering
(gezegde artikelen gewijzigd of aangevuld : a.rtikel 200, door artikel 6 van de
wet van 1 mei 1849 en artikel 1, 105°,
van de wet van 10 juli 1967; artikel 202,
door artikel 7 van de wet van 1 mei 1849
en artikel 1, 107°, van de wet van 10 juli
1967; artikel 210, door artikel 4 van het
koninklijk besluit nr. 258 van 24 maart
1936 en artikel l, 111°, van de wet van
10 juli 1967), 3 en 4 van de wet van
17 april1878 bevattende de voorafgaande
titel van het Wetboek van strafvordering,
1319, 1320, 1382 en 1383 van het Bur'gerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep zich onbevoegd verkla'l.rt om verder kennis te
nemen van de vordering van eiseres,
namelijk om uitspraak te doen over de
vergoeding aangaande het overige van de
door eiseres gevorderde materiele schade,
en het bestreden arrest die beslissing
steunt op de redenen dat nit het arrest
van verwijzing van 26 oktober 1971
voortvloeit dat het vernietigd arrest, en
bijgevolg het eerste vonnis, uitspraak
(1) Men raadplege cass., 29 juli 1954 (Bull.
en PAsrc., 1854, I, 1007); 20 september HJ62
(ibicl., 1863, I, 83) en 22 september 1969
(ATI'. cass., 1970, biz. 69), alsmede de in de
voorgaancle noot vermelcle arresten.
(2) PASIC., 1972, II, blz. 194.

hebben gedaan over al wat door eiseres
gevorderd werd en dat dienvolgens de
rechtsmacht van de strafrechter uitgeput
was,

tm·wijl in het bedoeld arrest het Hof
naar de ccnclusie verwees welke de partijen toen hadderl. genomen voor het Hof
van beroep te Gent en zulks uitsluitend
om de ontvankelijkheid van de toen ingestelde voorziening te beoorde!en, zonder
enigszins te willen bepalen dat de civielrechtelijke vordering van eiseres niet
verder zou kunnen worden behandeld
voor het gerecht van verwijzing; de
bestreden beslissing aldus aan gezegd
arrest een betekenis toekent die met zijn
bewoordingen niet verenigbaar is en de
eraan gehechte bewijskracht miskent
(schending van de artikelen 1319 en 1320
van het Burgerlijk vVetboek); daarenboven de partijen, na de vernietiging van
de beslissing van een hof van beroep
rechtdoende in strafzaken, v66r het hof
va~1 vcr•Nij:;ing worden gesteld in clezelfde
staat als ria het indienen va•1 het hoger
beroep tegen het vonnis van de correctionele rechtbank, zodat de burgerlijke
partij, indien zij thans over de nodige
bewijzen beschikt, de vergoeding kan
vorderen van het overige van ha:tr schade
en het hof van verwijzing bevoegd is om
hierover uitspraak te doen (schencling
van al de andere aangehaalde wetsbepalingen) :

Overwegende dat, zo het Hof in zijn
arrest van 26 oktober 1971 beslist heeft
dat het arrest van het Hof van beroep
te Gent van 27 mei 1971 een eindbeslissing was in de zin van artikel 416 van het
Wetboek van strafvordering, het zulks
enkel heeft gedaan om de ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de verweerders tegen becloeld arrest te rechtvaardigen, nu eiseres voor het Hof van
beroep te Gent enkel had geconcludeerd
tot het toekennen van een vergoeding van
250.000 frank voor morele schade en een
provisie van 25.000 frank voor materiele
Schade, zich VOOrbehoudend later de geheelheid van haar materiele schade te
eisen, en · nu het arrest uitspraak had
gedaan over al wat door eiseres gevorderd
werd;
'
Overwegende evenwel clat, ingevolge
de '{ernietiging van dit arrest in zoverre
het uitspraak doet over de vordering van
eiseres wegens materiele schade en over
de kosten .van die vordering, het gerecht
van verwijzing in de plaats wordt gesteld
van dat waarvan de beslissing werd vernietigd, en de partijen, in principe, in de
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bevonden wanneer de zaak aanhangig
werd gemaakt bij de rechter die de
vernietigde beslissing heeft gewezen, behoudens wat betreft de p1.mten van die
beslissing welke niet vernietigd werden
en in kracht van gewijsde zijn gegaan ;
dat de partijen aldus voor het gerecht
van verwijzing alle conclusies mogen
nemen welke zij zouden kunnen nmnen
hebben voor het gerecht waarbij het
hager beroep aanvankelijk aanhangig
werd gemaakt ;
Overwegende dat eiseres voor de eerste
rechter herstel had gevorderd van de
materiele schade welke zij geleden had
door het overlijden van haar echtgenoot,
doch slechts de toekenning van een
provisie van 25.000 frank had gevorderd,
omdat de geheelheid van die schade
vooralsnog niet naclwkeurig kon worden
bepaald ; dat de eerste rechter haar die
provisie had toegekend en de zaak naar
een latere terechtzitting had verwezen;
Overwegende dat eiseres derhalve voor
de rechter in hager beroep op verwijzing,
bij wijze van een op de terechtzitting
genomen conclusie, herstel kon vorderen
van de geheelheid van de door haar
geleden materiele schade, indien zij op
dat ogenblik over al de voor de begroting
van die schade noodzakelijke elementen
beschikte;
Overwegende dat, nu eiseres voor de
eerste rechter tot herstel van haar
materiele schade had geconcludeerd onder
voorbehoud die schade later nader te
bepalen, zij voor het hof van beroep geen
nieuwe eis instelde door tot de toekenning
van de aldus nader bep :talde schadevergoeding te conclucleren ;
Overwegencle dat het bestreden arrest,
door het hof van beroep onbevoegd te
verklaren om van die eis kennis te nemen,
in zoverre hij het bedrag van de door de
eerste rechter toegekende provisie va'l
25.000 frank overschreed, de in het middel ingeroepen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegroncl is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het hof van beroep
zich onbevoegd verklaart om van cle
civielrechtelijke vordering van eiseres
wegens materiele schade kennis te nemen
boven het beclrag van de door de eerste
rechter toegekende provisie van 25.000 fr,
en in zoverre het over de kosten uitspraak doet ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kan ;
van de gedeeltelijk vernietigde beslissingt
veroordeelt verweerder in de kosten ; ver-

wijst de aldus beperkte zaak naa.r het
Hof van beroep te Luik.
24 oktober 1972.- 2e kamer.- Voorzitte1' en Ve1·slaggever, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Colard,
advocaat-generaal.- Pleiter, de H. Philips.
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24 oktober 1972.

1°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. BESLISSING WAARBIJ HET
VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
VAN
EEN
AANGEHOUDEN
VREEMDELING MET HET OOG OP ZIJN
UITLEVERING WORDT AFGEWEZEN. MIDDEL AFGELEID UIT HET FElT DAT
BEPAALDE STUKKEN NIET BIJ HET
DOSSIER WERDEN GEVOEGD OF NIET
BESTAAN. '---- MIDDEL VOOR HET EERST
VOOR HET HoF VOORGEDRAGEN. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2°

UITLEVE:B,ING.
BESLISSING
WAARBIJ HET fERZOEK TOT VOORLOPIGE
INVRIJHEIDSTELLING VAN EEN AANGEHOUDEN VREEMDELING MET HET OOG
OP ZIJN UITLEVERING WORDT AFGEWEZEN. MIDDEL AFGELEID UIT HET
FElT DAT BEPAALDE STUKKEN NIET BIJ
HET DOSSIER WERDEN GEVOEGD. MIDDEL VOOR HET EERST VOOR H.ET
HoF VOORGEDRAGEN. NIET-ONTV ANKELIJKHEID.

1° en 2° Het middel hie1·uit ajgeleid dat de
kame1· van inbeschttldigingstelling een
ve1·zoelc tot voorlopige invrijheidstelling
van een aangehottden vreemdeling met
het oog op zijn uitlevering afgewezen
heeft, en dat vo01·houdt dat bepaalde
stukken niet bij het dossier werden gevoegd, kan niet voor het eerst voor het
Hof worden voorgedmgen (1).
(PETERS.)
ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Men raadpiege cass., 22 april 1963
en PAsJC., 1963, I, 888), 13 april 1964
(ibid., 1964, I, 852), 7 december 1964 (ibid.
1965, I, 348), 20 maart 1967 en 19 juni 1967
(ibid., 1967, biz. 800 en 1278) en 6 maart 1972
(ibid., 1972, biz. 622).

(Bt~Zl.

-199arrest, op 12 september 1972 gewezen
door het Hof van beroep te Luik, kamer
van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de a1 tikelen 5 van de wet
op de uitleveringen van 15 maart 1874,
gewijzigd door die van 28 juni 1889, 10,
in het bijzonder § 2, lid a, en 14 van de
Overeenkomst betreffende uitlevering en
wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk Belgie en de Bondsrepubliek Duitsland, ondertekend te
Brussel op 17 januari 1958 en verschenen
in het Belgisch Staatsblad van 19 juni
1959, 1, 4, 5, 20 van de wet betreffende
de voorlopige hechtenis van 20 april1874,
gewijzigd door die van .23 augustus 1919,
153, 154, 211, 221, 22.2, 2.23 van het
Wetboek van strafvordering, artikel 223
zoals het gewijzigd werd door de wet van
19 augustus 1920, 5 en 6 van de conventie van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, ondertekend te
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd door de wet van 13 mei 1955, van
het algemeen principe van de tegensprekelijkheid van de debatten en van
artikel 97 van de Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest de beschikking van de raadkamer waarbij het
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
wordt afgewezen, bijtreedt,
terwijl in het dossier dat aan het Hof
wordt voorgelegd noch in het dossier,
noch in de inventaris van dat dossier
voorkomen : I o het staatstelegram van
23 augustus 1972 dat, volgens het bevel
tot aanhouding, uitingg van de Oberstaatsanwalt te Aachen, 2° het procesverbaal waarin volgens hetzelfde bevel,
de uitleg, door eiser aan de onderzoeksrechter gegeven, geacteerd werd; dat het
onmogelijk is na te gaan of deze twee
stukken aan de beoordeling van de
onderzoeksgerechten werden onderworpen en bij de debatten werden voorgebracht en in voorkomend geval, op welke
datum;
terwijl, in elk geval, het Hof in afwezigheid van deze stukken in het dossier
dat werd voorgelegd, zich niet kan uitspr~ken over de regelmatigheid van de
procedure of over de wettigheid van de
beslissing van het bestreden arrest :
Overwegende dat het bevel tot aanhouding van .23 augustus 1972 vermeldt
dat een staatstelegram van zelfde datum
uitgaande van de Oberstaatsanwalt te
Aachen een verzoek tot voorlopige aanhouding van eiser ten einde uitlevering

inhoudt, dat er aan eiser kennis werd
gegeven van voormeld verzoek en dat
zijn uitleg op een afzonderlijk procesverbaal geacteerd werd ;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat uit bedoeld telegram blijkt
dat eiser ervan verdacht is zich in Duitsland op verscheidene reizen in een niet
verjaarde periode schuldig te hebben gemaakt aan handel in verdovende middelen, namelijk phenmatrazinurn, feiten die
onder toepa.ssing vallen van de Belgische
strafwetten en begrepen zijn in het uitleveringsverdrag met Duitsland, en dat
de voorwaarden bepaald bij artikel 5
van de wet van 15 maart 1874 werden
nageleefd ;
,
Overwegende dat eiser ~wch voor de
raadkamer noch voor het hof van beroep
heeft beweerd dat bedoeld telegram en
proces-verbaal zich niet in het dossier
bevonden; dat hij evenmin de inhoud
ervan heeft bestreden ;
Overwegende dat het middel nieuw en
derhalve niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 10, in het
bijzonder § 2, lid a, en 14 van de Overeenkomst betreffende uitlevering en
wederzijdse rechtshulp in · strafzaken,
tussen het Koninkrijk Belgie en de
Bondsrepubliek Duitsland, ondertekend
te Brussel op 17 januari 1958 en verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 juni
1959, en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de beslissing van de Raadkamer, waarbij het
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
wordt afgewezen, bevestigt,
terwijl uit gyen enkel stuk van de procedure blijkt dat in het verzoek tot voorlopige aanhouding, dat de Duitse autoriteiten tot Belgie zouden gericht hebben,
gewezen wordt op het bestaan van het
origineel of van een authentieke uitgifte,
hetzij van een beslissing tot veroordeling
in uitvoerbare vorm, hetzij van een bevel
tot aanhouding of van elke andere akte
met dezelfde kracht, verleend in de door
de wet van de verzoekende partij voorgeschreven vormen ; luidens de bepalingen van het Belgisch-Duits uitleveringsverdrag, in de vraag tot voorlopige aanhouding van een in het verzoekende land
opgespoorde persoon, moet worden gewezen op het bestaan van een dezer stukken ; wanneer het niet vaRtstaat dat op
het bestaan van een dezer stukken gewezen werd, het verzoek tot voorlopige aanhouding niet regelmatig is, dat er geen
gevolg aan mag worden gegeven en er

-200bijgevolg reden bestond om de vr~otg tot
invrijheidstelling van eiser m te wrlhgen :
Overwegende dat· in zijn conclusie voor
de raadkamer het openbaar ministerie
verwees naar het zich in het dossier
bevindencle afschrift van het aanhouclingsbevel van 8 december _1971 u~tge
vaardigd door het Amtsgerwht Gerlenkirchen ; clat eiser in zijn conclusie voor
het hof van beroep het bestaan van
bedoelcl aanhoudingsbevel erkencle en
enkel beweerde dat, benevens dit bevel,
ook het dossier aan de Belgische rechtsmacht cliende meclegedeeld te worden ;
Overwegende dat het micldel, volgens
hetwelk er in de vraag tot voorlopige a;tnhoucling uitgaande van de Duitse overheid geen gewag worclt gemaak_t van het
bestaan van bedoeld aanhoudm.gsbevel,
voor de feitenrechter niet werd opgeworpen en derhalve nieuw en niet ontvanke lijk is;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 5 van de wet
op de uitleveringen van 15 maart 1874,
gewijzigd door die van 28 juni 1889, 14,
in het bijzonder §~ 4 en 5, van de Overeenkomst betreffende uitlevering en
wederzijdse hulp in strafzaken tussen J:et
Koninkrijk Belgie en de Bondsrepubhek
Duitsland, onclertekend te Brussel op
17 januari 1958 en versche~en. in het
Belgisch Staatsblad van 19 JUUI 1958,
en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest het verzoek om voorlopige invrijheiclstelling afwijst rnet herneming van de motwven
van de beschikking van de raaclkamer,
meer bepaald : « clat de beweegreclenen
aangehaald in het verzoekschrift en de
besluiten van verzoeker rnet van aard
zijn om zijn verzoek in te willigen; dat
een eventuele invrijheidstelling van verzoeker, die van Nederlandse nationaliteit
is en die irYNederlancl woont, klaaTblijkelijk tot gevolg zal hebben de uit~everings
proceclure in haar aanvangsstaclnun tegen
te houclen , clan wanneer hiervoor geen
zwaarwichtige en onbetwiste redenen
bestaan en de mogelijkheid tot uitlevering
in de huiclige staat van de_ procedu_re n_iet
is uitgesloten ,, en op de ergen motrverrng
« clat er geen andere redenen voorhanden
zijn om eiser in voorlopige vrijheicl te stellen ,,
te1·wijl 1 o het onjuist .is en . tegen de
tekst van de wet op de urtlevermgen van
15 maart 1874 en het Belgisch-Duits uitleveringsverdrag, als principe te stellen
dat een eventuele invrijheidstelling van
eiser, die van Nederlandse nationaliteit

is en die in Nederland woont, klaarblijkelijk tot gevolg zal hebben de uitleveringsprocedure in haar aanvangsstadium tegen
te houden, 2° in zijn verzoek om voorlopige invrijheidstelling, eiser, om zijn
invrijheidstelling te vragen desnoods met
het stellen van een borgsom, onder andere
aanvoerde dat hij in het onderhoud client
te voorzien van zijn echtgenote en van
zijn drie kinderen, respe:.Jtievel;jk zes, zeven en negen jaar oud en dat hij, buitendien, wegens een rughernia, ofiicieel als
invalide in Nederland erkend is en hiervoor steun ontvangt, tevens regelmatige
geneeskundige behancleling behoeft; dat
het openbaar ruinisterie deze beweringen
niet tracht te weerleggen ; het arrest,
door te beschikken zoals in onderhavig
geval, geen adekwaat antwoord geeft op
de door de eiser voorgebrachte middelen;
in elk geval, het arrest het in het onzekere
laat of het deze beweringen als feitelijk
onjuist beschouwt of als juist, maar niet
van aard om de invrijheidstelling van de
eiser te rechtvaardigen, hetgeen het Hof
verhindert de wettigheid van de bestreden beslissing na te gaan :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest in het
bekritiseerde motief geen algemene regel
stelt, doch enkel beslist dat, in het
onderwerpelijk geval, een eventuele invrijheidstelling van eiser, die Nederlander
is en in Nederland woont, een beletsel
zou kunnen vormen voor de voortzetting
van de uitleveringsprocedure ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, door de
reden aan te geven waarom de voorlopige
invrijheidstelling van eiser niet kan bevolen worden en te beslissen, bij overneming
van de redenen van de eerste rechter; dat
de beweegredenen aangehaald in het verzoekschrift en de conclusie van eiser niet
van die aard zijn dat zij het inwilligen.
van zijn verzoek kunnen rechtvaardigen,
een afdoencl antwoord op bedoelde beweegredenen verstrekt ;
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.
24 oktober 1972.- 2e kamer.- Voorzitter en VerslaggeveT, de H. Naulaerts,
raaclsheer waarnemend voorzitter.

-- 201 Gelijkluidende conclusie, de H. Colard,
advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. Dassesse.
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1° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BuRGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJSKRACHT VAN AKTEN - PROCES-VERBAAL. BESLISSil\"G DIE VAN DIT
PROCES-VERBAAL GEEN VERKLARING
GEEFT DIE MET DE BEWOORDINGEN
ERVAN ONVERENIGBAAR IS. GEEN
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT
VAN DE AKTEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. CONCLUSIE. EIS DIE
NIET MEER TER ZAKE DIENEND IS WEGENS EEN VASTSTELLING VAN DE RECHTER. GEEN VERPLICHTING VOOR
DEZE RECHTER OP DIE EIS TE ANTWOORDEN.

.vonnis, op 5 oktober 1971 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Nijvel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis beslist
dat het bewijs niet was geleverd van het
arbeidsongeval dat wijlen de echtgenoot
van eiseres was overkomen of van het
oorzakelijk verband tussen een dergelijk
ongeval en het overlijden van de getroffene, en deze beslissing grondt op een
geheel van redenen, onder 1neer hierop
dat de getuige De S. bij het door de
rechter bevolen getuigenverhoor had verklaard het bezoek van de getroffene reeds
op 21 februari 1966 te hebben gehad,
terwijl eiseres en de getuige E. in hun ve!'klaringen tijdens het strafrechtelijk vooronderzoek, dat na het overlijden van de
getroffene was ingesteld, zegden dat
dit eerste bezoek de 4e maart 1966 had
plaatsgehad, hetgeen scheen: te blijken
uit de verklaring van de getuige DeS. tijdens het strafrechtelijk vooronderzoek,

teTwijl uit het proces-verbaal van de
rijkswacht, nr. 2314 van 8 maart 1966
van de brigade te Kampenhout, blijkt
dat noch eiseres noch de getuige E. hebben verklaard dat de getroffene voor het
eerst de 4e maart 1966 bij Dokter De S.
was geweest, waaruit volgt dat het bestreden vonnis de bewijskracht heeft mis1 o De bewijskracht van een proces-vc,?:baal
kend, die krachtens de artikelen 1319,
woTdt niet miskend door de rechte?' die
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
geen ve1·kla?·ing m·van geeft die rnet de aan dit proces-verbaal is gehecht :
bewoordingen e1·van onverenigbaar is.
Overwegende dat eiseres, volgens het
(B.W., art. 1319 en 1320.)
in het middel bedoelde proces-verbaal
2o De ?'echteT is niet veTplicht te antwoo1·den van de rijkswacht, de 8e maart 1966
op bij conclusie voo1·gedTagen eisen, heeft verklaard dat haar man drie weken
wanneeT deze eisen niet rnee?' te?' zalce te voren gekwetst was « en dat hij hierdienende zijn wegens een vaststelling voor door Dokter De S. verzorgd werd "•
van zijn beslissing (1). (Grondwet, doch dat zij dezelfde dag ook heeft verart. 97.)
klaard dat haar man tot de 4e maart 1966
was blijven werken, dat zijn toestand.
30 vVanneeT inzalce aTbeidsongevallen, de
op dat ogenblik was verergerd, « dat hij
voo?·ziening van de getmtfene tegen de dus thuis is gebleven en medisch werd
wm·kgeve?' wo1·dt verworpen, .wordt alleen verzorgd ";
de veTzelce?·am· in de kosten vemoTDat in hetzelfde proces-verbaal verdeeld (2). (Wet van 20 maart 1948, ' meld staat dat de getuige Eulaerts heeft
enig artikel; G.W., art. 114, lid 2,
verklaard dat " Bastiaens hem de
en 1017.)
4e m::tart 1966 had gezegd dat hij ziek
was, dat hij toen zijn werk had stopgezet
(HELLEMANS,
en naar de dokter was gegaan ";
T, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Overwegende dat het bestreden vonnis,
«A.G. 1830".)
30 GERECHTSKOSTEN. -

BURGERLIJKE ZAKEN.- ABBEIDSONGEVAL.- VOORZIENING IN' CASSATIE DOOR RET
SLACHTOFFER TEGEN DE WERKGEVER.
- KOSTEN TEN LASTE VAN DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ.

ARREST (ve?"taling).
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Cass., 11 oktober 1972, sup'l'a, biz. 153.
(2) Cass., 9 december 1970 (A'I"''. cass., 1971,
biz. 362).
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de getuige Rulaerts het eerste bezoek
van de getroffene aan de dokter op
4 maart 1966 heeft plaatsgehad, aan
voormeld proces-verbaal geen verldaring
heeft gegeven die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 1 van de wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van
28 september 1931,
·

doordat het bestreden vonnis beslist
dat het bewijs niet was geleverd VP,n het
oorzakelijk verband tussen een arbeidsongeval en het overlijden vaYL de echtgenoot v>m eiseres, zoncler te antwoorden
op hot middel dat eiseres, in ha'1r in hoger
beroep genomen conclusie, hieruit had
afgeleid clat de gegeneraliseerde infectie,
oorzaak van het overlijden van de getroffene, te wijten was aan de op 18 februari
1966 opgelopen verwonding, terwijl hij
werkte voor rekening van d0 verzekerde
van verweerstor, of althans aan de behandeling van deze verwol>cling door Dolder
Da S., en hien1it clat, wlfs indien het
bewezen was dat deze dokter een beroepsfout had begaan, verweerster door doze
font nochtaYLs niet vrijgesteld werd van
ha'1r verplichtingen inzake de wet op de
arbeidsongevallen, daar zelfs in die onderstelling het ongeval grondslag zou blijven van het overlijden van de getroffene,
en dat bet recht op vergoeding bestond
hom-vel het overlijden niet uitsluitend
veroorza<:tkt wercl door het o:>geval,
tenuijl het Hof wegens clit gebrek aan
antwoord niet vermag te toetsen wat de
rechters verstaan hebben onder het
begrip arbeiclsongeval, zoals dit is bepaald bij artikel 1 van de hierboven vermelde gecoordineerde wetten, en dit
gebrek aan antwoord derhalve gelijksta'1t met het ontbreken van de bij artikel 97 va'l de Grondwet vereiste motivering :
Overwegende dat het vonnis ·enerzijds
vaststelt dat or een zekere tegenstrijcligheicl besta'1t tussen de tijdens het strafrechtelijk vooronderzoek afgenomen verklaringen en deze van het getuigenverhoor in de civiele procedure, en anderzijds erop wijst dat de wetsdokters, die
de lijkschouwing hebben verricht, het
overlijden van Bastiaens toegeschroven

hebben aan een " hypera~ute en gegeneraliseerde infectie n ;
Overwegende dat de feitenreohter na
de vermelding van deze feiten ondubbelzinnig zegt dat het niet bewezen was dat
de man van eiseres door een arbeidsongeval was getroffen of dat hij overleclen
was ten ·gevolge van een dergelijk ongeval;
Overwegende dat wegens deze beslissing niet ter zake clienend werd het middel va'l eiseres ten betoge dat, zelfs inchen het; bewezen was dat de infectie die
de dood van haar man had veroorzaakt,
toe te schrijven was aan de geneesheer
die hem verzorgd heeft, verweerster niettemin verplicht bleef haar de vergoedingen te betalen, zeals zulks is bepaald bij
de gecoordineerde wetten betreffende de
schade voortspruitencle uit arbeidsongevallen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegencle clat verweerster ingevolge
het enig artikel van de wet van 20 maart
1948 in de kosten moet worden veroordeeld ;
1

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

25 oktober 1972.- 3e
zitte1' en VerslaggzveT,
ra:1dsheer waarnemencl
Gelijkluidende conclusie,
let, advocaat-generaal.
HH. Bayart en Simont.

3e KAJ\1ER. -

kamer.- Voo1'de H. Polet,
voorzitter.
de H. DuchatePleiters, de

25 oktober 1972.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - CoNOLUSIE. - BuRGERLIJKE ZAKEN. - BESLISSING DIE
GEEN ANTWOORD VERSTREKT OP EEN
IN CONCLUSIE REGELJ\1ATIG VOORGEDRAGEN VERWEER. NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.

N iet 1·egelmatig gemotiveerd is de beslissing die geen antwoord verstTekt op een
bi} concl1tsie voo1·gedragen vm·wee1· (I).
(Grondwet, art. 97.)
(,1) Cass., 29 .april 1971 (A1-r. cass., 1971,
blz. 839).

-.203(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « CONTINENTAL CELLULOSE "• T. DE KOK EN IN
TEGENWOORDIGHEID VAN DE ERFGENAMEN VAN WIJLEN M. TASIAUX).
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
'arrest, op 26 maart I97l door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen I3I9, I320,
I322 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,

doo1·dat het bestreden arrest zegt dat
eiseres voor het arbeidshof in hoofdzaak
betoogde dat « I 0 in de overeenkomst
geen enkel element voorkwam waaruit
een verbintenis van harentwege bleek,
2° indien, wat niet mogelijk is, de overeenkomst tegen haar kon worden aangevoerd, zij nietig moet worden verklaard
wegens de geestesstoornis van de ondertekenaar op het ogenblik van de overeenkomst, zoals de medische attesten en de
onsamenhangende bepalingen van de
overeenkomst aantonen ,, en op die
beide middelen antwoorden geeft die
gegrond zijn op feitelijke gegevens, welke
niet onder het toezicht van het Hof vallen,
te1·w~jl eiseres, ongeacht de twee door
de .bestreden beslissing onderzochte middelen, in haar regelmatig neergelegde
conclusie een derde verweermiddel had
voorgedragen, waarbij zij deed gelden
dat de Iitigieuze overeenkomst in elk
geval ten deze niet van toepassing is,
omdat zij het bedmg van de vergoedingen
niet vaststelt die verschuldigd zijn in
geval van verbreking van de arbeidsovereenkomst voor bedienden door een
van de partijen, doch die welke de bediende had kunnen ontvangen indien de
contractuele betrekkingen waren blijven
bestaan en indien wijlen Marcel Tasiaux
zijn persoonlijke activiteiten gestaakt
had; terwijl het bestreden arrest, door
uit de bewijsvoering haar derde voorgedragen middel weg te laten en hierop
niet te antwoorden, de bewijskracht van
de conclusie van eiseres heeft miskend
(schending van de artikelen I3I9, I320
en I322 van het Burgerlijk Wetboek) en
niet regelmatig gemotiveerd is naar eis
van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat de eisende vennootschap voor de feitenrechter betoogde dat
de overeenkomst van I september 1967
enkel voorzag in gevallen die vreemd

waren aan de eenzijdige verbreking van
de arbeidsovereenkomst voor bedienden
en dat verweerster bijgevolg zich hierop ·
niet kon beroepen ;
Overwegende dat het bestreden arrest
op deze conclusie geen antwoord verstrekt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, en zonder het tweede
middel te onderzoeken, dat geen ruimere
yernietiging tot gevolg zou ktmnen hebben, vernietigt het bestreden arrest, in
zoverre het eiseres veroordeelt om aan
verweerster maandelijks te betalen, van
13 augustus 1968 tot 13 augustus 1969,
het bedrag ' van 16.666 frank, van
I3 augustus 1969 tot II april I979, het
bedrag van I3.333 frank, van II april
I979 tot het overlijden van verweerster,
het bedrag van Il.666 frank en in zoverre
het eiseres veroordeelt om gerechtelijke
interesten en een gedeelte van de kosten
te betalen; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
verklaart het arrest bindend voor de
erfgenarnen van wijlen Marcel Tasiaux;
houdt de kosten aan opdat erover door
de feitenrechter wordt beslist ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.
25 oktober 1972.- 3e kamer.- Voo?·zitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve?', de H. Busin.
- Gelijlcluidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. - Pleite?·s, de
HH. Van Ryn en De Bruyn.

Ie KAMER. -

26 oktober 1972.

1° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL WAARBIJ DE
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT
VAN EEN AKTE WORDT AANGEVOERD.
GEEN VERDERE PRECISERING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. - CONCLUSIE VOOR DE RECH"
TER IN ROGER BEROEP. - BESLISSING
VAN DE EERSTE RECHTER DIE EEN PASSEND ANTWOORD OP DEZE CONCLUSIE
BEVAT.- RECHTER IN HOGER BEROEP
DIE NAAR DE REDENEN VAN DE EERSTE
RECHTER VERWIJST.- MET REDENEN
OMKLEDE BESLISSIKG.

-2043° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLI.JKE
ZAKEN.- 00NOLUSIE.- BETOOG NIET
MEER TER ZAKE DIENENDE WEGENS
EEN VASTSTELLING VAN DE REOHTER.
GEEN VERPLICHTING J\'[EER VOOR
HEM EROP TE ANTWOORDEN.
1° Niet ontvankelijk, wegens gebr·ek aan
precisering, is het miclclel waarbij cle
misk.enning van cle bewijskmcht van
een ctlcte worclt aangevoer·cl, zonder· nauwlce~wig te bepctlen wactrin cle bewijsb·acht vctn cleze ctlcte zo~t miskencl
zijn (l). (G.W., art. 1080.).
2° De r·echter· in hogM· beroep, clie venvijst
naw· cle redenen vctn de eerste rechter·,
bectntwoor·dt cle voor· hem genomen conclusie, wctnneer· cleze 1·eclenen een pctssend,
al was het een impliciet antwo01·d bevcttten op de in hager beroep voor-gedntgen
eisen of ver-weer-middelen (2). (Grandweb, arb. 97.)
3° De 1·echter- is niet ver-plicht te ctntwoor-den
op een betoog in een conclusie, wanneerdit ter- zake niet meer· clienend is wegens
een vctststelling van zijn beslissing (3).
(Grondwet, art .. 97.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP NAAR E:OLLANDS RECHT « BIOOHEMISCH PHARMACEUTISOH LABORATORIUM ENZYPHARM "
EN OOMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
NAAR HOLLANDS RECHT MET DEZELFDE
BENAMING, T. WOOG.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 mei 1971 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1319 tot 1322 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,

cloor·clctt het bestreden arrest, dat uitspra'lk moest dcen over het bedrag 'van
het ne.cleel dat gedaagde in hager beroep
(thans verweerder) had geleden wegens
het verbreken van het litigieuze contract,
(1) Cass., 10 mei 1972 (Arr. cass., 1972,
biz. 842).
(2) Oass., 27 september 1972, supra, biz. 107.
(3) Oass., 25 october 1972, Sttp1·a, biz. 201;
vgl. cass., 28 februari 1972 (Arr. cass., 1972,
biz. 590).

niet antwoordt op de conclusie waarbij
de eiseressen in hager beroep (thans
eiseressen) regelmatig hadden doen gelden : "dat de eerste rechter ten onrechte
het door de ge1ntimeerde geleden nadeel op 125.000 frank per jaar heeft geramnd, zoncler rekening te houden 1net
de balansen van deze laatste ; dat met
betrekking tot het produkt Vasolastine
geen enkele opzeggingstermijn in aanmerking moest worden genomen wegens
het koninldijk besluit van verbod dat
ingevolge het in gebreke blijven van
gedaagde in hager beroep was genomen
en dat, in verband met de produkten
Rheun1.ajecta en Colacrion, de verkoop
ervan door ge!ntimeercle slechts 15 percent bereikte van het globaal bedrag
van wat hij aan produkten van eiseres
in hager beroep had verkocht "• waaruit
volgde " dat, indien men voor de drie
produkten samen het cijfer van 125.00(}
frank in aanmerking zou nemen, dit
bedrag verminderd zou moeten worden
tot 15 percent van 125.000 frank, dit is
ongeveer 18.7 50 frank, voor deze be ide
produkten, dat dit bedrag bovendien
door een deskundige zou moeten worden
vastgesteld ,, en dienaangaande het beroepen vonnis zonder 1neer bevestigb,
op grond aileen dat dit vonnis, op basis
van de aangebrachte gegevens, " het ·
bedrag va"l het nadeel van geilltimeerde
billijk zou hebben vastgesteld "• welke
grond geen regelmatig antwoord vormt
op een middel dat voor de eerste maa1
in hoger beroep was voorgedragen en
dat het beroepen vonnis dus niet had
moeten onderzoeken, waaruit volgb dat
het arrest op dat punt niet regelmatig
met redenen is omkleed :
00.

Overwegende dat het middel, in zover
het gegrond is op de artikelen 1319 tot
1322 van het Burgerlijk Wetboek, niet
ontvankelijk is, daar het de geschriften
niet vermeldt waarvan de bewijskracht
zou miskend zijn ;
Overwegende dat het beroepen vonnis
verklaart : " een door verweerster (thans
tweede eiseres) opgemaakte staat bewijst dat tussen 1961 en 1966 de omzet
van eiser (thans verweercler) met verweerster van 37.742 gulden tot 101.465
gulden was gestegen ; eiser concludeert
dat zijn _jaarlijkse nettowinst 125.000·
frank had kunnen bedragen geclurende
de opzeggingstermijn waarvan geen kenn1sgeving geschiedde; deze raming ex
ctequo et bono in aanmerking moet worden
genomen
Dat het arrest, door te verwijzen naar
het beroepen vonnis, de conclusies van
oo•

";
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de eiseressen die een beroep op de balansen van verweerder en een deskundigenonderzoek beogen om het bedrag van de
vergoeding te bepalen die wegens het
verbreken van het contract aan deze
laatste verschuldigd is, impliciet doch
zeker verwerpt ;
Overwegende dat, voor het overige van
het middel, het arrest, dat vaststelt dat
de verbreking van het contract zonder
opzeggingstermijn aan de eiseressen te
wijten is zowel voor het produkt Vasolastine als voor de beide andere produkten, niet moest antwoorden op de conclusies van de eiseressen die gegrond waren op de onderstelling van een vergoeding die aileen betrekking had op de
produkten Rheumajecta en Colacrion;
Dat door deze vaststelling van het arrest die conclusies im:mers niet ter zake
dienend werden ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.

26 oktober 1972.- 1e kamer.- Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Ligot. - Gel~jlcluidende conclusie, de
H. Paul Mahaux, eerste aclvocaat-generaal. - Pleiter·s, de H. Simont en Fally.

1e KAMER. -

26 oktober 1972.

1° VERJARING. - BURGERLIJKE ZAKEN. SOHULDVORDERINGEN TEGEN
DE STAAT. - VIJFJARIGE VERJARING.
(1) De bepalingen van de artikelen 34 tot
41 van de wet van 15 mei 1846 op de comptabiliteit van de Staat zijn vanaf de 10e maart 1970
vervang<:>n bij die van de artikelen 1 tot 6 van
de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van de schuldvorderingen ten laste of
ten voordele van de Staat en van de provincies
(artikelll), met uitzondering van die van artikel 35 die zijn opgeheven door artikel 12, 2°,
van deze wet.
Deze wijziglngen van de wet waren hier
niet ter zake, daar de bij artikel 34 vastgestelde termijn verstreken was bij de inwerldngtreding van de nieuwe wet en deze geen

0USTANDIGHEDEN WAARDOOR DE
TOEPASSING WERD BELET.
2° VERJARING. - BURGERLIJKE ZAKEN. - SOHULDVORDERINGEN TEGEN
DE STAAT. - SOHULDVORDERING TOT
VERGOEDING VAN EEN DOOR DE STAAT
VEROORZAAKT NADEEL. WET VAN
15 MEI 1846, ARTIKEL 35. AANVRAAG INGEDIEND BIJ DE BEVOEGDE
OVERHEID. - BEGRIP.
3° VERJARING. - BuRGERLIJKE ZAKEN. - SoHULDVORD-JTIRINGEN TEGEN
DE STAAT. - SOHULDVORDERING TOT
VERGOEDING VAN EEN DOOR DE STAAT
VEROORZAAKT NADEEL. WET VAN
15 MEl 1846, ARTIKEL 35. GEEN
ORDONNANOERING OF BETALING VAN
DE SOHULDVORDERING BINNEN DE BIJ
ARTIKEL 34 BEPAALDE TERMIJN. BELETSEL VOOR DEZE ORDONNANCERING EN DEZE BETALING.
I 0 De vijjjarige verjaring van de schuld-

vorderingen tegen de Staat, ingesteld bij
artilcel 34 van de wet van 15 mei 1846
op de comptabilit.-it van de Staat (1),
was niet van toepassing wanniler voor de
schuldvor·dering, binnen de bij dit artilcel bepaalde termijn, hetzij een r·echtsgeding was ingesteld, hetzij een aanvraa.g, eventueel met bewijsst~tlclcen, bij de
bevoegde administratieve overheid was
ingediend (2). (Wet van 15 mei 1846,
art. 35 [3].). (Impliciete oplossing).
2° Om de vijjjarige verjaring, ingesteld
bij artilcel 34· van de wet van 15 mei 1846
op de comptabiliteit van de Staat, te
beletten was het niet vereist dat het instellen van de rechtsvor·dering tot vergoeding van het door de Staat of zijn organen veroorzaalct nadeel verhinderd werd
door de indiening, bij de bevoegde
administr·atieve over·heid, van een aanvraag die dezelfde jur·idische grondslag
heeft; het volstond dat deze aanvraag
bepaling bevat waardoor zij uitdrukkelijk of
impliciet van toepassing wortlt. verklaard op
de hangende gedingen (men raadplege cass.,
18 maart 1960, Bull. en PAsrc., 1960, I, 844
en de noten 1 en 2),
(2) Cass., 31 maart 1955 (Bull. en PASIC,,
1955, I, 848) en de conclusie van Procureurgeneraal Hayoit de 'l'ermicourt, R.J.D.A.,
1955, biz. 225; 14 juni 1962 (Bull. en PASIC.,
1962, I, 1164); 20 december 1963 (ibid,, 1964,
I, 422); 15 januari 1965 (ibid., 1965, I, 475);
9 maart 1967 (Arr. cass., 1967, biz. 862).
(3) l\'[en raadplege noot 1.
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doel nast1·eejde (1). (Wet van 15 mei
1846, art. 35 [2].)

3° Om de vijjjarige vmjaring, ingesteld
bij artilcel 34 van de wet van 15 mei
1846 op de comptabiliteit van de Staat,
te beletten was het niet vereist dat de
schuldvordering van het slachtofje1· van
een doo1· de Staat of zijn organen veroo1·zaakt nadeel, wegens een onoverkomelijk bezwaar, niet binnen de bij a1·tikel34·
bepaalde termijn leon wo1·den geo1·donnancee1·d of betaald; het volstond dat deze
o1·donance1'ing en deze betaling binnen
·die te1·mijn onmogelijk waTen gewo1·den
we gens de . omstandigheden waa1·onder
de ve1·goeding van het nadeel achtereen'volgens voo1· de administTatieve en de
' gewone gerechten we1·d gevo1·de1·d, zelfs
wannee1· de indiening van een aanvTaag
'voo1· de ee1·ste ge1·echten ju1·idisch geen
beletsel was om een rechtsvo1·de1·ing tot
schc;deveTgoeding vom· de tweede in te
stellen (3). (Wet van 15 mei 1846
art. 35 [4].)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER
. VAN FINANCIEN, T. DEFALQUE.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 april 1970 door het Hof van
beroep te Brusse1 gewezen (5) ;
Over het middel afgeleicl uit de schending van de artikelen 34, 35 van de wet
van 15 mei 1846 op de comptabiliteit
van de Staat, 1, 45 (meer in het bijzonder~ § 5), 46 van de.wetten op de vergoedingspensioenen, gecoordineerd bij het
besluit van de Regent van 5 oktober 1948,
1,.. 4, § 1, van de wet van 9 maart 1953
houdencle sommige aanpassingen in zake
milit.aire pensioenen en verlening van
kosteloze genees- en artsenijkunclige verzorging voor de militaire invaliden van
(1) 'en (3) De vijfjarige verjaring, ingesteld
bij artikel 34 van de wet van 15 mei 1846,
week af van het gemenc recht en moest dientengevolge op beperkende wijze worden toegepast (Cass., 15 januari 1965, Bull. en PASIC.,
1965, I, 475).
.. Wanneer dit werd belet kon de ver·jaring
van het gemene recbt worden toegepast (Cass.,
5 september 1958, Bull. en PASIC., 1959, I,
18 en 15 januari 1965, waarvan sprake in noot
2).
Hieruit vloeide voort dat de bepalingen
van artikel 35, die deze afwijking beletten en

oor1ogstijd, 1382 en 1383 van het Burgerlijk W etboek,

doordat het bestreden arrest niet verjaard verklaart de rechtsvordering die
bij exploot van dagvaarding van 27 september 1965 door verweerder tegen eiser
werd ingesteld tot vergoeding van de
schadelijke gevolgen van een vergiftiging, waarvan verweerder op 27 november 1960 het slachtoffer werd en die, valgens verweerder, was veroorzaakt door
een vergissing van de farmaceutische
diensten van eiser, . en beslist dat eiser
zich ten onrechte beriep op de bepalingen van . artikel 34 van voormelde wet
van 15 mei 1846, op grond dat verweerder
een regelmatige aanvraag had ingecliend,
die de bevoegde overheicl op 27 november 1961 had ontvangen, tot het bekomen
van het vergoedingspensioen als bedoelcl
in de wetten die bij het besluit van de
Regent van 5 oktober 1948 gecoordineerd werden en bij de wet van 9 maart
1953 op de militairen van vredestijd van
toepassing verldaard zijn, dat dit geschil
hetwelk aan de commissie van eerste
aanleg en vervolgens aan de cornm.issie
van beroep was voorgelegd pas op 23 juni
1965 werd beslecht en wel ten nadele
van verweercler, dat voor een militair in
dienst, die door de dienst een verwonding of een ziekte heeft opgelopen, het
indienen van een clergelijke aanvraag
de wettelijke weg was om zijn rechten
op vergoecling van zijn n<,deel te doen
gelclen, dat de commissies voor de vergoedingspensioenen de bevoegdheid hadden gekregen om sommige gegevens van
de aanvragen soeverein te beoordelen,
onder meer of een schadelijk feit zich ingevolge de dienst heeft voorgedattn, dat
hun beslissingen dienaangaande een absoluut gezag hadden en dat ze, in die
mate, een rechtsprekende taak hadden,
dat het indienen van de ag,nvra"1g om een
vergoedingspensioen gelijkgesteld moest
worden met het instellen van een geding
die deze toepassing mog•elijk maakten, ruim
moesten worden gei:nterpreteerd.
Reeds de 20e december 1963 (arrest waarvan sprake in noot 2, had het Hof aangenomen
dat, om geen toepassing te maken van de
vijfjarige verjaring van de schuldvordedngen
tegen de Staat, « het volstond dat het bevel
.van betaling en de betaling door het bestaan
van een aan gang zijnde geding verhinderd

wm·den, zonder dctt het vereist is dat de Staat er
partij bij tvas "·
(2) en (4) Men raadp1ege noot 1 blz. 205.
(5) PASIC., 1970, II, 176.
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I5 mei I846, de bij artikel 34 van deze
te wenden, tegen de Staat een geding aan- wet ingestelde verjaring nit te sluiten;
spande en dat artikel 1 van voormelde
tweede onderdeel, naar lnid van artikel 1
gecoordineerde wetten verbood, voor van voormelde gecoordineerde wetten,
hetzelfde schadelijk feit, het vergoedings- ten deze van toepassing verklaard zoals
pensioen met om 't even welke andere gezegd werd, niet door de aanvraag maar
vergoeding ten laste van de Staat of van door de toekenning van een pensioen of
zijn organen samen te voegen, zodat ver- een toelage ter nitvoering van deze wetzoeker, zolang de cornmissies die belast ten, de toekenning van mn 't even welke
waren met de behandeling van de pen- andere vergoeding voor hetzelfde schadesioenaanvragen daarover geen uitspraak lijk feit uitgesloten wordt, en naar luid
hadden gedaan, geen aanspraak kon rna- van de artikelen 45, meer in het bijzonder
ken op een gemeenrechtelijke vergoe§ 5, en 46 van genoemde gecoordineerde
ding, dat verweerder tijdig en volgens wetten, ten deze toepasselijk verklaard
de wettelijke procedure zijn wil had te zoals hierboven vermeld, niet de bevoeg'
kennen gegeven vergoed te worden, de commissies cloch de bevoegcle minister
weliswaar door de forfaitaire vergoeding bij een toekenningsbesluit, het gevraagde
als ter zake is bepaald, doch onvermin- pensioen of de gevraagde toelage verleent,
derd zijn recht op een gemeenrechtelijke zoclat noch de indiening van een aanvergoeding ingeval het vast bedrag hem vraag om een vergoedingspensioen, noch
zou worden ontzegd, dat de behandeling, de behancleling van deze aanvraag, noch
na afloop waarvan de commissie van de gunstige of ongunstige beslissingen
beroep op 23 jnni 1965 een beslissing ten van de bevoegde commissies, aan de
nadele van verweerder had gewezen, betrokkene het recht ontnemen aan de
door het bestnnr geschiedde, dat, der- bevoegde administratieve overheden of
halve, de ordonnancering en de betaling in rechte de vergoeding van zijn schade
door het voor de bevoegde commissies overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383
hangende geding en door de schnld van van het Burgerlijk W etboek te vragen ;
het bestnur waren verhinderd, en dat de deze handelingen van administratieve
voorwaarden van artikel 35 van de wet procedure niet gelijkgesteld kunnen worvan 15 mei I846 aldus vervnld waren den met een voor de rechterlijke overen de toepassing van de bij artikel 34 heid ingesteld geding of met een daad
van deze wet ingestelde verjaring belet- van het bestuur waardoor de ordonnanten,
cering of de betaling van de door de be"
tenvijl, eerste onderdeel, een aanvraag trokkene gevorderde gemeenrechtelijkil
om een pensioenvergoeding die wordt in- vergoeding belet of vertraagd zou worden, waaruit volgt dat deze handelingen
gediend met toepassing van de artikelen I
van de wetten gecoordineerd bij voor- van administratieve procedure het niet
meld beslnit van de Regent van 5 okto- mogelijk maken, met toepassing van
artikel 35 van voormelde wet van 15 mei
ber I948 en ten deze van toepassing verI846, de bij artikel 34 van die wet ingeklaard bij de artikelen I en 4, § I, van
voormelde wet van 9 mei 1953, het feit stelde verjaring nit te sluiten :
dat zich gedurende en ingevolge de dienst
Overwegende clat nit de vaststellingen
schade heeft voorgedaan tot grondslag van het arrest blijkt dat verweerder op
en een forfaitaire vergoeding van die 2 7 november 19 60 een ernstige , veFgifti"
schade tot voorwerp heeft, zodat het in- ging heeft opgelopen ten gevolge van het
dienen van een dergelijke aanvraag niet innemen van een gelatinecapsule, ,waarin
gelijkgesteld kan worden met het in- een sterk vergif zat, die hem door het
dienen van een aanvraag bij de bevoegde militair hospitaal te, Brussel was -afgeleadministratieve overheden of het instel- verd ingevolge een vergissing in de uitlen van een geding voor de rechterlijke voering van een magistraal voorscbrift,
overheid, dat, overeenkomstig de artidat hij op 27 november I961 een aankelen I382 en I383 van het Burgerlijk vraag om een vergoedingspensioen heeft
Wetboek, een font van een orgaan van ingediencl 'als bedo(lld in de op 5 oktober
eiser tot grondslag zon' hebben en tot 1948 gecoordineerde wetten die van t\]evoorwerp de gemeenrechtelijke vergoe- passing verklaard zijn op de milit>tiren
ding van de door die font veroorzaakte in vredestijd bij artikel 4, § 1, van_ <,le wet
schade, waaruit volgt dat de indiening van 9 maart 1953, dat deze aaiJ.vraag
van een dergelijke aanvraag tot het op 23 juni 1965 clefinitief werd afgeweze.ri
bekomen van vergoedingspensioen het en clat hij op 27 september 19'65 (len
niet mogelijk maakt, met toepassing rechtsvordering tot schadevergoed:fp.gi]l_~
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1384 van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat het arrest, op voet
van artikel 35 van de wet van 15 mei
1846, de exceptie van verjaring verwerpt
die eiser nit artikel 34 van dezelfde wet
afleidt;
Overwegende da'j, enerzijds, voormeld
artikel 35, om de bij artikel 34 ingestelde
verjaring te beletten, niet vereist dat het
instellen van de rechtsvordering tot vergoeding van het door de Staat of door
zijn organon veroorzaakte nadeel verhinderd werd door de indiening, bij de
bevoegde adm:inistratieve overheid, van
een aanvraag die dezelfde jm·idische
grondslag heeft ;
Dat het volstaat dat deze rechtsvordering en deze ::J,anvraag eenzelfde voorwerp hebben en hetzelfde doel nastreven;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de rechtsvordering tot schadevergoeding en de aanvraag om een vergoedingspensioen beide strekten tot de vergoeding, de ene tot de forfaitaire en de andere
tot de werkelijke, van het nadeel dat
door hetzelfde schaclelijk feit is veroorzaakt en dat verweerder tijdig en volgens
de wettelijke procedm·e zijn wil te kennen
heeft gegeven voor dit nadeel te worden
vergoed; .
Overwegende dat, anderzijds, genoemd
artikel 35 evenmin vereist dat de ordonnancering en de betaling van de schuldvordering van verweerder niet binnen
de in artikel 34 bepaalde termijn konden
worden gedaan ten gevolge van een onoverkomelijk beletsel;
Dat het volstaat dat deze ordonnancering en deze betaling binnen die termijn
onmogelijk zijn geworden wegens de
omstandigheden waaronder de vergoeding van het nadeel achtereenvolgens
voor de administratieve en de rechterlijke gerechten werd gevorderd, zelfs indien de indiening van een aanvraag om
een vergoedingspensioen voor de eerste
gerechten juridisch geen beletsel was om
een rechtsvordering tot schadevergoeding
voor de tweede in te stellen ;

missies gevolgde procedure en door de
schuld van het bestuur werden verhinderd, dat de voorwaarden van artikel 35
van de wet van 15 mei 1846 vervuld zijn
en dat ze de toepassing van de bij artikel 34 van die wet ingestelde verjaring
beletten;
Dat geen enkel onderdeel van het middel kan worden aangenomen ;

Overwegende dat het arrest vaststelt
dat verweerder zijn rechtsvordering heeft
ingesteld zodra zijn aanvraag om een vergoedingspensioen definitief was verworpen « na een behandeling waarvan d~
duur aan het bestuur is toe te schrijven " ;
Overwegende dat het arrest uit deze
vaststellingen en overwegingen wettelijk
heeft kunnen afleiden dat de ordonnancering en de betaling van de door verweerder opgeeiste schuldvordering door de
voor de bevoegde administratieve com-

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN·
ZAKE MOTORRIJTUIGEN.- VOORWERP
VAN DEZE VERZEKERING.

01n die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
26 oktober 1972.- 1e kam.er.- Voo1"zitteT, de H. Valentin, raadsheer waarnemCiid voorzitter. - VeTslaggeve1·, Baron Richard. - Gelijkhticlende conchtsie,
de H. Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal. Pleitm·s, de HH. Bayart
en DeBruyn.

1e KAMER. -

26 oktober 1972.

10 BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN. VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN VOOR EENZELFDE VOERTUIG DOOR EEN VERZEKERDE GESLOTEN MET TWEE VERZEKERAARS.
- 0VEREENKOMSTEN WAARVAN DE ENE
DE BURGERRECRTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN EN
DE ANDERE DE BURGERRECRTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID TEGEN BEDRIJFSRISIOO 's DEKT. - 0NDERSCHEIDENLIJK
UITLEGGING
TOEPASSINGSGEBIED. GEGROND OP DE GEJ\'lEENSCHAPPELIJKE
BEDOELING VAN DE CONTRAOTERENDE
PARTIJEN EN OP DE VERGELIJKING
TUSSEN BEIDE OVEREENKOMSTEN. UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE
BEWOORDINGEN VAN DE OVEREENKOMSTEN. GEEN MISKENNING VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

20 VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE

30 TUSSENKOMST. BURGERLIJKE
ZAKEN. 0ASSATIEGEDING. Ers
TOT BINDENDVERKLARING VAN HET
ARREST INGESTELD DOOR DE ElSER TOT
CASSATIE. 0NTVANKELIJKHEID.
VooRWAARDEN.

4o TUSSENKOMST. -

BuRGERLIJKE
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-209ZAKEN. CASSATIEGEDING. EIS
TOT BINDENDVERKLARING VAN HET
ARREST INGESTELD DOOR DE ElSER TOT
CASSATIE. VERWERPING VAN DE
VOORZIENING. EIS ZONDER BELANG.

De bewijslcracht van de alcten woTdt
niet mislcend dooT de ttitlegging van twee
veTzelce?·ingsover·eenlcomsten die een verzekerde voo1· eenzelfde voeTtuig met twee
ve1·zekeraaTs heeft gesloten, de ene tot
delclcing van de btwge?Techtelijlce acmspmkelijkheid inzalce moton·ijt~;igen, de
ander·e tot delclcing van de burgerrechtelijke aanspmlcelijkheid voo1· de bed1·ijjs, risico's, wanneer deze uitlegging gegTond
is op de ver·gelijking t1tssen beide o'vereenlcomsten en op de gemeenschappelijke
bedoeling van de contmcterende pa1·tijen
en zij ve1·enigbaa1· is met de bewoo?·dingen van de ove?'eenlcomsten (1). (B.W.,
art. 1156, 1161, 1319, 1320 en 1322.)

l

o

2o De ve1·plichte aanspmkelijlcheidsvM·. zelcering inzalce motoTTijtuigen delct de
schade die dooT het verlcee1· van het verzelceTde voertttig op de openba1·e weg
en op de daarmee gelijlcgestelde te?Teinen
wordt ver·oorzaakt, maa1· zij dekt niet de
schade die een moto?Tijtttig lean ve?'OO?'zalcen, u·anneer· het alleen als machinewe?·lctuig gebruilct wordt voor bed?·ijjsverTichtingen (2). (Wet van 1 juli 1956,
art. 2, § l.)

ao

Niet ontvanlcelijk is de eis tot bindendverlclm·ing van het aTrest ingesteld door
de eise1· tot cassatie, wanneer deze niet
doet blijken van enig belang om het a?·rest bindend te doen verlclaren voor de
tot t~tssenlcomst opgeroepen partijen (3).

4° De veTwerping van de voorziening ontneemt alle belang aan de doo1· de eiseT
tot cassatie ingestelde eis tot bindendverlclaring (4).
(1) Cass., 1 oktober, 9 december 1971 en
18 mei 1972 (Arr. cass., 1972, blz. 125, 354
.en 872).
(2) Cass., 5 november 1971 (A1~·. cass., 1972,
blz. 239) en de noot; men raadplege cass.,
18 februari 1972 (ibid., 1972, blz. 565) enBrussel, 30 juni 1960 (Bull. ass., 1961, 409); Luik,
30 september 1969, (Jttr. Liege, 1969-1970,
129); Gent, 31 oktobel' 1969, (Bull. ass., 1970,
blz. 259); E. BEYENS, L'assurance des vehicules autornoteurs, nrs. 31 tot 32bis, inNovelles,
Droit commercial, d. V; R. CARTON DE TouRNAI en P. VAN DER MEERSOH, Assurances
terrestres (Contrats particuliers), nr. 824, in

(VERZEKERINGSMAATSCHAPPI.J " DE VERENIGDE PROVINCIEN "• T. PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELI.JKHEID
" TRANSPORTS
ET
MANUTENTIONS - TRAMA n, · IN TEGENWOORDIGHEID VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSOHAP "L'UNION DE PARIS n, DE
NAAMLOZE VENNOOTSOHAP "DE VADERLANDSE n EN EEOKHOUDT.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ;
Gelet op het arrest
op 27 februari 1969 door het Hof gewezen (5);
Gelet op het arrest,' op 18 mei 1971
gewezen door het Hof van beroep te
Luik, rechtdoende als rechtscollege waarnaar de z<,:lk is verwezen;
Over het midde1 afgeleid uib de schending van de artikelen 1134, ll35, 1319,
inzonderheid lid 1, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 1 van de wet van
11 jtmi 1874 op de verzekeringen, 1, 2,
inzonderheicl § l, van de wet van 1 juli
1956 betreffencle de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en 97 van de Grondwet,
dooTdat, om te beslissen dat het arbeidsongeval waardoor de werkman Tilburg werd getroffen ten aanzien van de
verweerster Tranm, die voor het schadelijk feit aansprakelijk was, niet een door
de verweerster L'Union de Paris verzekerd verkeersongeva1 was, doch een
beclrijfsongeva1 dat door eiseres was verzekerd, het arrest er, in zijn gronden
die de beslissing bepalen, op wijst dat
partijen hebben gewild dat de eigenlijke
verkeersrisico's door verweerster Union
de Paris zouden worden verzekerd; dat,
indien men de uitlegging aanvaarclde
die eiseres geeft aan de clausule van
haar polis waarbij uit de clekking wordt
gesloten " de schade die verplicht gedekt
moet worden door de wettelijke verzekering op de motorrijtuigen van l juli
Rep. prat. d1·. belge, bijv., d. Ill; S. FREDERICQ,
Overzicht van rechtspraak « Verzekeringen "•
1965-1968, nr. 75, in Tijdschrijt voo1· privaatrecht, 1969, blz. 297; R. VAN GOMPEL, Observations sous Appel Bruxelles et Gand, waarvan
zoeven sprake, in Bull. ass., 1961, blz. 409,
en 1970, blz. 259.
(3) Cass., 8 maart 1972 (Ar1·. cass., 1972,
biz. 639).
(4) Cass., 29 september 1972, supra, blz. 121,
(5) Arr. cass., 1969, blz. 610.
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schade we1ke aan derden wordt veroorzaakt door het gebruik van voertuigen
of van hun lading of van de andere toestellen als bedoeld in de polis, zeer beperkt zou zijn, dat het zou volstaan
dat een van die voertuigen of toestellen
onder de voorwaarden van artikel 2, § 1,
van de wet van 1 juli 1956 in het verkeer
kan worden gebracht opdat het bedrijfsrisico zou uitgesloten zijn, dat een derge1ijke uitlegging nagenoeg elk gevolg aan
het contract zou ontnemen, niettegenstaande de betaling van een relatief hoge
premie; dat de oplossing van het geschil
enkel afhangt van de kwa.lificatie die
aan het ongeval moet worden gegeven
en van het feit dat de schade het gevolg
is, hetzij van een eigenlijk verkeersongeval dat aan de schuld van de bestuurder
te wijten is, hetzij van het normale gebruik van het mot;)rrijtuig, volgens zijn
bijzondere bestemming, in de loop van
de exploitatie van de onderneming ; dat
het beginsel volgens hetwelk de door de
verplichte verzekering gedekte schade
zich niet beperkt tot de schade die wordt
veroorzaakt door een verkeersongeval
in de zin van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer, geenszins
uitsluit dat een ongeval kan worden beschouwd als een bedrijfscngeval dat
vreemd is aan de door de verplichte verzekeri:ng gedekte risico's van het eigenlijke verkeer ; dat het door de 'verweerder
Eeckhoud·b bestuurde bijzondere toestel,
em planken te vervoeren, op en neer
moest rijden, doch dat zijn verplaatsi:ngen op het werkterrein onverbreekbaar 1net het uit te voeren werk verbonden waren, dat uit de omstandigheden
van de zaak volgt dat het ongeval niet
valt onder een eigenlijk verkeersfeit, doch
onder het normale en specifieke gebruik
van een werkplaatstoestel clat in de loop
van de exploitatie werkzaam is ;

tenvijl, in de verzekeringsovereenkomst
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheicl inzake de aan derden veroorzaakte
ongevallen die eiseres en de verweerster
Trama op 3 januari 1963 hebben gesloten,
met name is bedongen, enerzijds, dat het
opgegeven en limitatief verzekercl risico
omvat de " onderneming van montage
en uiteennemen van iizeren gebinten,
machines, balken en alle andere voorwerpen voor algemene aannmningswerken ... », de <c behandeling van industrieel
materieel, machines, monu1nenten en
andere, n1.et inbegrip van het laden en
lassen van wagons, vrachtwagens, boten

en vliegtuigen, vervoer voor de onderneming en voor rekening van derden »,
de "deelname aan jaarbeurzen en markten » en, anderzijds, dat " in de verzekering begrepen zijn de ongevallen veroorzaakt door' voertuigen en hun lading,
kranen, kabels, lifben, goederenlifben en
soortgelijke toestellen van welke aard
ook, met uitzondering van de schade die
verplicht moet worden gedekt door de
wettelijke verzekering op de motorrijtuigen van 1 juli 1956 »; uit de opsomming van de diverse verrichtingen die
begrepen zijn in het opgegeven en limitatief verzekerd risico blijkt dat de door
eiseres aan de tweede bepaling gegeven
uitlegging geenszins tot gevolg heeft aan
het contract nagenoeg elk gevolg te
ontnemen ; de betekenis die het arrest
toekent aan deze bepaling - die, volgens
de rechter, aileen betrekking had op de
" eigenlijke » verkeersongevallen die aan
de schuld van de bestuurder te wijten
zijn - onverenigbaar is 1net de bewoordingen van de clausule die uit de dekking
sluit onverschillig welk ongeval veroorzaakt door een voertuig dat zich over de
grond beweegt, als bedoeld in de artikelen 1 en 2, § 1, van de wet van 1 juli 1956,
zelfs indien het voertuig, wanneer .het
zich beweegt, tegelijkertijd client voor
het normale en specifieke gebruik van
werkplaatstoestel en zonder dater onderscheid moet worden gemaakt naargelang het ongeval is veroorzaakt door een
font van de bestuurder of toe te scbrij,
ven is, zoals ten deze, aan een gebrek van
bet voertuig, waaruit volgt dat bet arrest
de bewijskracht van voormelde bepalingen miskent (schending van de artikelen
1319, inzonderheid lid l, 1320 en 1322
van het Burgerlijk vVetboek) en, in elk
geval, de bindende gevolgen ervan (schending van de artikelen 1134, 1135 van het
Burgerli.ik W etboek en l van de wet
van 11 juni 1874), alsmede het begrip
van voertuig bestemd en toegelaten om
zich over de grond te bmvegen, in de zin
van de artilwlen 1 en 2, § 1, van de wet
van 1 juli 1956 (schendi:ng van genoemde
artikelen 1 en 2, § 1) en, in elk geval,
niet regelmatig en zonder dubbelzinnigheid met redenen is omkleed (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat uit de uiteenzetting
van de feiten door de eerste recbter,
waarnaar het arrest verwijst, blijkt dat
op de dag van het ongeval de bavenar'beider Tilburgb bezig was hoepels te
leggen om stapels hout die ne,ar ergen.s
anders moesten worden vervoerd ; dat
het bijzondere voertuig voor dit vervom\

-211
od;:tt bestuurd werd door Eeckhoudt, arbeider in dienst van de vennootschap Trama,
naar de plaats waar Tilburgh werkte
reed om dat hout op te laden en te vervoeren ; dat heu voertuig, toen het heel
dicht genaderd was, door het niet werken
van de remmen niet kon stoppen ; dat
het zijn vaart vervolgde en Tilburgh
verwondde;
Dat de vennootschap Trama van de
eisende vennootschap en van de verwerende vennootschap Union de Paris
terugbetaling vordert van de bedragen
·die zij ten gevolge van dat ongeval heeft
moeten uitbetalen ;
Overwegende dat de eerste vennoot·schap, voor hetzelfde voertuig, met de
eisende vennootschap een verzekeringsovereenkomst van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid inzake de bedrijfsrisico's en met de verwerende vennoot.schap Union de Paris een overeenkomst
conform de wet van 1 juli 1956 betreffen·de de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen heeft gesloten; ·
Dat de eerste overeenkomst uit de
;verzekering sluit " de schade die verplicht
moet worden gedekt door de wettelijke
Yerzekering op de motorrijtuigen "• terwijl de tweede overeenkomst bepaalt dat
de verzekering aileen " de eigenlijke verkeersongevallen " dekt ;
Overwegende dat het eerste arrest
vaststelt, zcnder deswege te worden
bekritiseerd, « dat volgens de gemeenschappelijke bedoeling van de verzekerde
.en van de verzekeraars de beide contracten niet op hetzelfde kunnen neerkomen "
en « dat de partijen gewild en aanvaard
hebben dat « de eigenlijke verkeersrisico's ,, die naar luid van artikel 2, § I, van
de wet van 1 juli I956 verplicht moeten
worden gedekt, door .de Union de Paris
zouden verzekerd worden, terwijl, ter
aanvulling, de Verenigde Provincien de
betaling zouden waarborgen van de schade veroorzaakt " door de verzekerde
voertuigen "• wanneer het niet ging om
een « verkeersfeit " op de openba.re weg,
op terreinen die toegankelijk zijn voor
het publiek of voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te
komen ";
Dat deze uitlegging, gegrond op de
artikelen ll56 en 1161 van het Burgerlijk ViTetboek, niet onverenigbaar is met
de bewoordingen van de ovmeenkomsten van partijen, inzonderheid met die
van de overeenkomst tussen de vennootschap Trama en de eisende vennootschap;

Overwegende dat het arrest er op wijst
dat het ongeval zich heeft voorgedaan
« in de loop van een fase van het maneuver dat de heftruck moest uitvoeren,
en dat het vanaf 's morgens uitvoerde,
om naar een nabijgelegen opslagplaats
stapels planken te vervoeren die op de
kade lagen waar werklieden er hoepelbanden omheen bonden "• " dat, voor dit
vervoer, het door Eeckhoudt bestuurde
bijzondere toestel « op en neer rijden "
moest, doch dat de eerste rechter terecht
heeft overwogen dat die verplaatsingen
op het werkterrein « onverbreekbaar verbonden" waren met het werk dat moest
worden uitgevoerd "; « dat het ongeval
zich heeft voorgedaan op het cgenblik
dat de heftruck de werklieden naderde
die bezig waren met het plaatsen van
de hoepels en waar hij weer een nieuwe
lading moest nemen, dat wil zeggen op
de plaats zelf waar hij een maneuver
moest uitvoeren, namelijk stoppen en
zich richten om een stapel planken vast
te grijpen en op te heffen " ; « dat deze
stilstand, met het oog op een geschikte
opsteiling voor het weghalen van het
hout, integrerend deel uitmaakte van
het werk van de heftruck die in gebruik
was genomen voor de exploitatie van
de onderneming Trama ";
Overwegende dat het arrest, nu het op
grond van feitelijke en, bijgevolg, soevereine vaststellingen beslist dat de bewegingen en verplaatsingen van de heftruck op het ogenblik van het ongeval
aileen bedrijfsverrichti:ngen vormden,
hieruit wettelijk afleidt dat een dergelijk
gebruik van het toestel vreemd is a an het
verkeer in de zin van artikel 2, § 1, van
de wet van I juli 1956 en dat het risico
dat eruit voortvloeit niet begrepen is in
die welke overeenkomstig genoemde wet
door de verplichte aansprakelijkheidsverzekering moeten worden geclekt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat, nu de rechtsvordering van de vennootschap De Vaderlandse tegen Eeckhoudt en de vennootschap Trama definitief beslecht is, het
betrekken van de eerstgenoemden in
het onderhavige geding van belang ontbloot en, bijgevolg, niet ontvankelijk is;
Dat, voor het overige, de verwerping
van de voorziening aile belang ont.neemt
aan de vordering tot bindendverklaring ·
van het arrest die ook tegen de vennootschap Union de Paris werd ingesteld;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de oproepingen in tussenkomst ;
veroordeelt eiseres in de kosten.

-21226 oktober 1972.- 1e kamer.- Voo?·zitter en Ve?·slaggever, de H. Valentin,
raadsheer waarnmnend voorzitter.
Gelijklt~idende concl~~sie, de H. Paul
Mahaux, eerste advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Fally en van Heeke.

1 e KAMER. -

27 oktober 1972.

HOGER BEROEP.- TUOHTZAKEN.
0RDE VAN GENEESHEREN. - BESLISSING VAN EEN PROVINOIALE RAAD VAN
DE 0RDE VAN GENEESHEREN WAARBIJ
EEN INDIVIDUELE MAATREGEL WORDT
BEVOLEN DIE NIET RET K.ARAKTER
VAN EEN TUOHTSA.NOTIE VERTOONT. BESLISSING DIE 'TOOR HOGER BEROEP
VATBAAR IS.

De beslissing van een provinciale ?'aad van
de Orde van geneesheren die, met toepassing van artikel 6, 2°, van het koninlclijlc beslt~it nr 79 van 10 novembe?· 1967,
een maatreget beveelt die niet het lca?·akter ve?·toont van een tuchtsanctie, doch
e?'toe strekt een ove1·treding van de regels
van de meclische plichtenlee?' te voorlcomen of te doen eincligen, is voo?' hoge1'
be?'oep vatbaar (1) (K.B. nr. 79 van
10 november 1967, artikel 6, 2°, 13,
lid 1, en 21.)
(MURANS, T. ORDE DER GENEESHEREN.)
ARREST.
RET HOF;- Gelet op de bestreden
beslissing, op 6 december 1971 gewezen
door de Raad van beroep met het N ederlands als voertaal van de Orde der Geneesheren;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 6-2°, 13, lid 1, 21
van het koninklijk besluit nr. 79 van
10 november 1967 betreffende de Orde
der geneesheren en 97 van de Grondwet,
cloo1'Clat de beslissing het hoger beroep
van eiser, ingesteld tegen de beslissing
van 31 maa.rt 1971 van de Provinciale
raad van Oost-Vlaanderen, onontvanke(1) Vgl. cass., 13 oktober 1969 (A1·r. cass.,
1970, biz. 156).

lijk verklaart om de reden dat " i11;
tegenstelling met de wet van 25 juli
1938, houdende oprichting van de Orcle
der geneesheren, welke in haar artikel16
bepaalde dat hoger beroep kon ingesteld_
worden tegen elke beslissing van de provinciale raad, het thans van kracht zijnde.
koninklijk besluit nr. 79 van 10 november
1967 zulke algemene bepaling niet meer
bevat, doch uitdrukkelijk en op een veel
beperkender wijze vermeldt tegen welke
beslissingen van de provinciale raden.
hoger beroep mogelijk is ; dat inderdaad
het hierboven aangehaald koninklijk
besluit in artikel 21 bepaalt dat hoger
beroep kan ingesteld worden " tegen de
beslissingen door een provinciale raad
gewezen en. bedoeld in. artikel 13, eerste
lid "; dat n.aar luid van dit artikel 13,
eerste lid, de raad van beroep kennis.
neemt van het hoger beroep tegen de beslissingen genomen door de provinciale
raden" die artikel 6, 1° en 2° toepassen ";
dat, blijkens de bewoordingen van
artikel 6, 1o. en 2o, bedoeld worden :
a) beslissingen waarbij de inschrijving

op de lijst van de Orde wordt geweigerd
of uitgesteld, wanneer de aanvrager•
zich schuldig heeft gemaakt aan een zo.
zwaarwichtig feit dat het voor een lid
van de Orde de schrapping van de lijst.
tot gevolg zou hebben of aan een zware
font die afbreuk doet aan de eer of de
waardigheid van het beroep (artikel 6,
1°, eerste lid), alsmede beslissingen waarbij tuchtsancties worden getroffen wegens fouten die op hun lijst ingeschreven
leden in de uitoefening van hem beroep
of naar aanleiding ervan begaan, alsook
wegens zware fouten bedreven buiten
de beroepsbedrijvigheid, wanneer die
fouten de eer of de waardigheid van het
beroep kunnen aantasten (artikel 6, 2°);
b) beslissingen waarbij de naam van een
geneesheer uit de lijst der Orde wordt
weggelaten wanneer dEYdaartoe bevoegde
geneeskundige commissie of geneeskundige beroepscommissie heeft beslist en
aan de Orde heeft laten weten dat die
geneesheer de vereiste voorwaarden voor
de .uitoefening van de geneeskcmde niet
meer vervult, alsmede de beslissingen
waarbij de namn van een geneesheer op
de lijst behouden wordt mits het nakomen van een opgelegde beperking,
wegens een door voormelde geneeskundige commissie of geneeslumdige beroepscommissie vastgestelde lichamelijke of
geestelijke onvolwaardigheid (artikel 6,
1°, tweede lid); dat nit deze wetsbepalingen moet besloten worden clat hoger
beroep alleen kan ingestelcl worden tegen
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de hierboven opgesomde beslissingen,
waarbij artikel 6, 1° en ,2o, wordt toegepast; dat het duidelijk is dat in de aangevochten beslissing de provinciale raad
geen toepassing ma'1kte van artike1 6, 1° ;
dat evenmin kan aangevoerd worden
dat. in de aangevochten beslissing toepassing werd gemaakt van artikel 6, ,2o,
vermits deze wetsbepaling in uitdrukkelijke termen het. treffen van " tuchtmaatregelen " bedoelt; dat echter de aangevochten beslissing niet kan beschouwd
worden als een tuchtsanctie, doch een
individuele maatregel uitmaakt welke
geen tuchtrechtelijk karakter heeft; dat,
indien krachtens artikel 16 van de wet
van 25 juli 1938, hager beroep kon ingesteld worden tegen een beslissing welke
een derg-elijke maatregel inhield, zulks
ingevolge de beperkende bepalingen van
het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967, welke overeenkomstig artikel 1 van dit koninklijk besluit voortaan gelden ten aanzien van de Orde der
geneesheren, niet meer mogelijk is " ;
te?'wijl 1° de provinciale raad van de
Orde der geneesheren door aan eiser de
toelating te weigeren een tweede kabinet
voor radiologie in de Bond-Moyson te
Kortrijk te bedienen, in het leader van
zijn opdracht te waken over het naleven
van de regelen van de medische plichtenleer en over de handhaving van de
eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en
de waardigheid van de leden van de Orde
een maatregel heeft genomen tot voorkoming of beeindiging van een gebeurlijk tuchtrechtelijke overtreding (schending van artikel 6, 2°, van het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967);
2° de raad van beroep bevoegd is om kennis te nemen van het hager beroep ingesteld tegen deze maatregelen door de
proyinciale raad 'genomen om te waken
over het naleven van de regelen van de
medische plichtenleer en over de handhaving van de eer, ,de bescheidenheid,
de eerlijkheid en de waardigheid va,n de
leden der Orde, namelijk een individuele
maatregel, die de bediening van een
tweede kabinet weigert, ongeacht of
wegens fout een tuchtmaatregel werd getroffen (schending van artikel 13, lid 1,
en 21 van voormeld koninklijk besluit);
3° het feit dat de artikelen 21 en 13,
lid 1, van dit koninklijk besluit de beslissingen bepalen waartegen hager beroep kan ingesteld worden, terwijl de
vroegere wet van 25 juli 1938 een algemeen recht van hager beroep voorzag,
niet inhoudt dat er geen hager beroep
kan ingesteld worden tegen een maat-

regel van weigering een tweede kabinet
te openen genomen op grand van het
artikel 6, 2°, van het koninklijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967, en deze
motieven niet van die aard zijn dat zij
de beslissir,g rechtvaardigen (schending
van alle in het midclel aangeha.alde
wetsbepalingen) :
Overwegende dat eiser hager beroep
heeft ingesteld tegen de beslissing van de
Provinciale raad van de Orde der geneesheren van Oost-Vlaanderen waarbij hem
toelating werd geweigerd tot het beclienen
van een tweede kabinep voor radiologic;
Overwegencle dat door deze beslissing
de provinciale raad een individuele
maatregel heeft bevolen, die geeri. tuchtsanctie is doch ertoe strekt een overtreding van de regels van de medische plichtenleer te voorkomen of daaraan een
einde te stellen;
Overwegende dat de provinciale raden
van de Orde der geneesheren bevoegd
zijn om een dergelijke maatregel te bevelen krachtens artikel 6, ,2o, van het
koninklijk besluit nr. 79 van 10 november
1967 betreffende de Orde der geneesheren,
naar luid waarvan aan deze raden bevoegdheid wordt verleend om " te waken
over het naleven van de regelen van de
medische plichtenleer en over de handhaving van de eer, de bescheidenheid,
de eerlijkheid en de waardigheid van de
leden van de Orde ";
Overwegende dat artikel 13, lid 1, van
voormeld koninklijk besluit bepaalt dat
de raad van beroep kennis n·eemt van
het hager beroep tegen de beslissingen
genomen door de provinciale raden die
artikel 6, 1° of 2°, toepassen ;
Overwegende derhalve dat de beslissing van de Provincia.le raad, die artikel 6,
2°, had toegepast, vatbaar was voor hager
beroep;
Dat h~t middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat melding van
dit arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing ; houdt
de kosten aan opdat hierover door de
feitenrechter wordt beslist ; verwijst de
zaak naar de Raad van beroep met het
N ederlands als voertaal van de Orde der
geneesheren, nit andere leden samengesteld.
27 oktober 1972.- 1e kamer.- Voo?'zitte?', Ridder Rutsaert, raaclsheer waarnemend voorzitter. Ver·slaggeve?', de
H. Meeus, - Gelijlcluidende conclusie, de
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Pleiter,

31 oktober 1972.

JEUGDBESCHERMING.- ZEDELIJKE
BESCHERMING. WET VAN 15 JULI
1960. - AANWEZIGHEID VAN VERSCHILLENDE MINDERJARIGEN IN DE VERBODEN PLAATSEN OF INRICHTINGEN. STRAFFEN. MAXIMUM VAN TOEPASSING.

De m·tikelen van het Strajwetboelc welke
de str·aftoemeting regelen in geval van
samenloop van wanbeclrijven zijn van
toepassing op de inbr·eulcen ,becloeld in
ar·tikel 3 van de wet van 15 juli 1960 tot
zedelijlce beschenning van de jeugri (1).
S.W., art. 60 en 100.)
(LENS.
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het hestreden
op 11 fehruari 1972 door het Hof
van heroep te Brussel gewezen ;

van de toepassing van de artikelen 60
en 100 van het Strafwethoek welke de
straftoemeting regelen in geval van materiele samenloop van verscheidene wanhedrijven omschreven hetzij in het Strafwethoek, hetzij in hijzondere wetten;
Overwegende dat zulks te meer klemt
nu de wetgever in artikel 5 va:~. evenhedoelde wet op de overtredingen van
die wet de hepalingen van Boek I van
het Strafwethoek uitdrukkelijk toepasselijk heeft verklaard ;
Overwegende derhalve dat het hestreden arrest, door eiser te veroordelen tot
99 geldhoeten van 26 frank, straf welke
het duhhele van het maxin1.um van de
zwaarste straf te hoven gaat, artikel 60
van het Strafwethoek schendt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het hestreden arrest; heveelt clat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde heslissing ; laat de
kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar het Hof van heroep te Gent.
31 oktoher 1972.- 2 8 kamer.- Voor·zitter· en Ver·slaggever·, de H. N aulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijlcluidende conchtsie, de H. Charles,
aclvocaat-generaal.

~rrest,

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 60 van het Strafwethoek en 97 van de Grondwet,

doordat het hestreden arrest eiser veroordeelt, wegens inhreuk op artikel l van
de wet van 15 juli 1960, tot 99 geldboeten
van 26 frank, of 2.574 frank, vermeerderd met 290 deciemen,
tenvijl, op grond van artikel 60 van
het Strafwethoek, de geldhoeten het
duhhele van het maximum van de zwaarste straf niet mogen te hoven gaan :
Overwegende dat, zo artikel 3 van de
wet van 15 juli 1960 tot zedelijke hescherming van de jeugd hepaalt dat de
houder of exploitant « voor elke in de
verhoden plaatsen aangetroffen n:linderjarige " gestraft wordt met een gevangenisstraf en/of een geldhoete, welke het
preciseert, hieruit niet volgt dat de wetgever daardoor heeft willen afwijken
(1} Men raadplege cass., 25 september 1961
{Bttll. en PAsrc., 1961, I, 104) en 2 mei 1966
(ibid., 1066, I, 1115).
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WEGVERKEER.- WEGVERKEERSTE·
KENS. - VERPLICHTING VOOR DE WEGGEBRUIKERS DEZE IN ACHT TE NElVIEN.
WEGVERKEERSREGLEMENT
VAN
14 MAART 1968. ARTIKEL 7-2 EN
118. DRAAGWIJDTE.

De ver·plichting door· ar·tikel 7-2 van het
wegver·keers?"eglement van 14 maart 1968
aan de weggebr·uilcers opgelegcl om de met
het oog op de r·egeling van het verkeer· geplaatste tekens in acht te nemen wannee?'
cleze « ove?'eenlcomstig cle bepalingen van
dit r·eglement aangebracht zijn "• is niet
ajhankelijlc van de omstandigheicl dat
de telcens door de bevoegde over·heicl zouden geplaatst zijn (2). (Wegverkeersreglement van 14 maart 1968, art. 7-2
en 118.)
(2) Cass., 7 maart 1972 (Arr. cass., 1972,
biz. 636).
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ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
, vonnis, op 11 april 1972 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 7-2, 118, lid 1, van
het koninklijk besluit van 14 maart 1968,
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, en 29 van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer,
doordat het bestreden vonnis eiser tot
een geldbbete veroordeelt om verzuimd
te hebben de met het oog op de regeling
van het verkeer geplaatste tekens in
acht te nemen wanneer deze laatste
regelmatig naar de vorm, voldoende
zichtbaar en overeenkomstig de bepalingen van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer aangebracht werden,
terwijl niet aangetoond werd dat het
verkeersteken aangebracht werd ingevolge bevel van de wettelijk daartoe
bevoegde overheden :
Overwegende dat de verplichting, door
artikel 7-2 van het wegverkeersreglement ag,n de weggebruikers opgelegd,
niet afhankelijk is van de omstandigheden . dat het teken door de bevoegde
overheid zou zijn geplaatst ; dat er anders
over beslissen tot gevolg zou hebben dat
de veiligheicl va'l de weggebruikers, die
nooit over hun rechten en verplichtingen zekerheid zouden hebben, in gevaar
zou worden gebracht ; clat dit niet in de
bedoeling van de reglementerende overheid kan hebben gelcgen;
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 ;

2e KAMER. -
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VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- VEROORDELING BIJ VERSTEK. - VOORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE GEWONE VERZETTERMIJN. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voor·ziening door· de
belclaagde tijdens de gewone ver·zettm·mijn ingesteld tegen een arrest tot veroor·deling bij verstek (1). (Sv., art. 413.)
(VLEUGELS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 maart 1972 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, zetelende
te Antwerpen;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegende dat het bestreden arrest,
waarbij eiser veroordeeld werd, te zijnen
opzichte bij verstek werd uitgesproken;
dat het hem op 7 april 1972 betekend
werd;
Overwegende dat eiser zich tegen dit
arrest in cassatie heeft voorzien op
17 april 1972, dag waarop de gewone
verzettermijn nog niet verstreken was ;
dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eiser in de kosten.
31 oktober 1972.- 2e kamer.- Voor·zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemerid voorzitter. Verslaggever·, de
H. Versee. Gelijlcluidende conchlsie,
de H. Charles, advocaat-generaal.

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
31 oktober 1972.- 2'e kamer.- Voor·zittcr, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ver·slaggever', de H.
Van Leckwijck. - Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Guns (van de balie te
Dendermonde).

2e KAMER. -
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1° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN.
(1) Cass., 12 september 1072, supra, biz. 51.
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TORWAARBORGFONDS
ONvVETTELIJK
BINDEND 'WORDEN VERKLAARD DE VEROORDELINGEN
VAN
DE
BEKLAAGDE
JEGENS DE BURGERLIJKE PARTIJEN.DEFINITIEVE VEROORDELIKC+EN JEGENS
ZEKERE BURGERLIJKE P ARTIJEN EN
C+EEN DEFINITIEVE VEROORDELIKGEN
JEGENS ANDERE.- VOORZIENING VAN
DIT FONDS. CASSATIE VAN DE BESLISSING, OP DE VOORZIENINC+ GERICHT
TEGEN DE EERSTE BURGERLIJKE PARTIJEN. BRENGT DE VERNIETIGING
MEDE VAN DEZE BESLISSING JEGENS DE
ANDERE BURGERLIJKE PARTIJEN, NIETTEGENSTAANDE DE AFSTAND, ZOFDER
BERUSTING, VAN DE VOORZIENING TEGEN DEZE PARTIJEN,

BEWIJS. STRAFZAKEN. BEKLAAGDE DIE FElTEN AANVOERT DIE
EEN BESTANDDEEL VAN RET MISDRIJF
UITSLUITEN. VEROORDELEND VONNIS HIEROP GEGROND DAT DE BEKLAAGDE DE AANGEVOERDE FElTEN NIET
BEWIJST. SCHENDING VAN DE WETTELIJKE REGELS INZAKE DE BEWIJSLAST.
CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. ARREST WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD WEGENS NIET- VERZEKERING VAN ZIJN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKREID
INZAKE 1\iOTORRIJTUIGEN. V OORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. CASBATIE
VAN
DE
VEROORDELENDE
BESLISSING. CASSATIE DIE LEIDT TOT
DE VERNIETIGING VAN DE BESLISSING,
DIE OOK IS BESTREDEN EN GEGROND
OP DEZELFDE ONW'ETTELIJKE' REDEN,
WAARBIJ DE DOOR DE BEKLAAGDE TOT
TUSSENKOl\iST EN VRIJWARING OPGEROEPEN VERZEKERAA,R BUITEN DE ZAAK
WOHDT GESTELD.

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICR IN CASSATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECRTSVORDERING. VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN RET
GEMEENSCRAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS; VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ.- GEEN GEDING TUSSEN
HEN EN GEEN VEROORDELING VAN DE
BEKLAAGDE
TEN
GUNSTE
VAN
DIT
FONDS.- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.
VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN
CASSATIEBEROEP KAN WOHDEN INGESTELD. STRAFZAKEN. VOORZIENING DOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS,
VRIJWILLIG
TUSSENGEKOMEN PARTIJ, TEGEN HE;T
OPENBAAR MINISTERIE. GEEN VEROORDELING IN KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING. NIET ONTVANKELIJKE
VOORZIENING.

,60 CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECRTSVORDERINGEN. BESLISSING WAARBIJ
VOOR RET GEMEENSCRAPPELIJK Mo-

l

o

Niet ontvankelijk, we gens het ontbr·eken
van belang, is de voor·ziening van de
beklaagde tegen een beslissing waar·bij
de str·ajvoTdering verjaaTd wordt ver·klaar·d (1).

2o liVanneer· dooT de beklaagde jeiten wor-

den aangevoenl die een bestanddeel van
het misdTijj ttitsluiten, wor·den de wettelijke r·egels inzalce de bewiJ'slast mislcend door het arr·est dat de beklaagde
vemor·deelt op grand alleen dat hij de
aangevoer·de jeiten niet bewijst (2).
(Sv., art. 154, 189 en 211.)
3o W anneer· de beklaagde zich in cassatie

heejt voorzien tegen een ar-rest dat hem
ver·oor·deelt om een rnotor·voer·tttig te hebben bestuun1, zonder· dat zijn burger·r·echtelijke aanspmkelijkheid door· een
ver·zeker·ing was gedekt, br·engt de cassatie van deze beslissing de vernietiging
mede van het op dezeljde onwettelijke
gmnd gesteunde beschikkende gedeelte,
waar·bij de dooT de beklaagde tot tussenlcornst en vTijwar·ing opgemepen ver·zekeraM buiten de zaak u•oTdt gesteld, en
waaTtegen de beklaagde zich r·egelmatig
in cassatie heejt voor·zien (3).
4o De belclaagde is niet ontvankelijlc om
zich in cassatie te voorzien tegen het
Gerneenschappelijlc M otoTwaarborgjonds, dat voor het strajgerecht vrijwillig
is tttssengekornen, wanneer• er tussen hen
geen geding is aangegaan en geen vm·(1) Cass., 12 septembe" 1972, supra, blz. 49.
(2) Cass., 25 juni 1971 (Arr. cass., 1971,
blz. 1104); men raadplege cass., 16 oktober
1972, supra, blz. 164.
(3) Men raadplege cass., 23 oktober 1967
(A1·r. cass., 1968, blz. 287).
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oordeling van de belclaagde ten gunste
van dit Fonds is uitgesprolcen (1).
5o

Het Gemeenschappelijlc Moto?'WaaTborgjonds, dat voor het stTajge1·echt vrijwillig is tussengelcomen, is niet bevoegd
om zich tegen het openbaar ministeTie
in cassatie te voorzien, wanneer het niet
in lcosten van de st1·ajvo1·dering is veroo~rieeld

(2).

6o Wannee1· het Gemeenschappelijlc Motor-

waarborgjonds, dat voor het strafgerecht
vrijwillig is tussengelcomen, zich in
cassatie heejt voorzien tegen de beslissing waarbij onwettelijlc wo1·dt veTlclaard
dat te zijnen opzichte bindend zijn de
veroordelingen van de belclaagde, zowel
de dejinitieve jegens zelce1·e bttTger-lijlce
pa1·tijen als de niet dejinitieve jegens de
anrie1'e burge'l'lijlce paTtijen, b1·engt de
cassatie van de beslissing, op de voor-ziening gericht tegen de eerste bU7·gerlijlce paTtijen, de vernietiging merle van
deze beslissing jegens de ande1·e buTgeTlijlce partijen, zelfs indien, de eise1·, zonde7' eTin te berusten, ajstand heeft gedaan van zijn voo1·ziening tegen deze
laatste paTtijen (3).
·
(HAILLEZ, T. NAAMLOZE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ « LE FOYER ll, GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS,
VAN DE BOSCH EN LITISCONSORTEN ;
GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS, T.
HAILLEZ, NAAJ\1LOZE
VERZEKERINGSJ\1AATSCHAPPIJ
LE
FOYER ll, VAN DE BOSCH EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 april 1972 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
I. N opens de voorziening van Victor
Haillez, beklaagde en rechtstreeks dagende partij :

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering :
·
a) betreffende de telastleggingen vermeld onder letter D, 1, 2, 3, 4 :
(1) Men raadplege cass;, 29 februarl 1972

(An·. cass., 1972, blz. 600).
(2) Cass., 26 februari 1968 (A1'1'. cass., 1968,
blz. 844) ; men raadplege cass., 25 april 1972
(ibid., 1972, blz. 802).
(3) Men raadplege cass., 11 mei 1971 (Arr.
cass., 1971, blz. 904).

Overwegende dat het arres·t, bij bevestiging van het beroepen vonnis, de verjaring van de strafvordering uit hoofde
van voornoemde telastleggingen vaststelt;
Dat de voorziening dienvolgens bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;
b) betreffende telastlegging 0 :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 18, § 1, van de wet van
1 juli 1956 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid in zake niotorvoertuigen en van
de artikelen 154, 189 en 211 van het
Wetboek van strafvordering,

dooTdat het arrest, om. eiser te veroordelen wegens het besturen op de openbare weg van een niet op het gebiecl van
burgerlijke ag,nsprakelijkheid verzekerd
motorvoertuig, in antwoord op de conclusie wag,rin eiser had betoogd clat het
motorvoertuig waarmede het kwestieuze
ongeval was veroorzaakt, bij de naamloze
vennootschap " Le Foyer " was verzekerd daar het in vervanging was gekomen
van een vroeger door gezegde maatschappij verzekerd voertuig clat volledig buiten gebruik was gesteld, overweegt clat
« het aan de verzekercle behoort de volledige buitengebruikstelling te bewijzen "
en " dat bijgevolg het bewijs niet geleverd
is dat het voertuig Peugeot verzekerd
was)),

teTwijl in strafzaken de bewijslast
weegt op de vervolgende partij en de
beklaagcle geenszins de feiten waaruit
zijn onschuld blijkt moet bewijzen :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser in zijn verweer voorgehouden
had clat de wagen Peugeot, ingevolge
artikel 33 vall. de algemene voorwaarden
van de verzekeringspolis verzekerd was,
dag,r hij in vervanging was gekomen van
de verzekerde wagen Tac:mus die volledig
buiten gebruik was gesteld ;
Overwegende dat de rechter zijn beslissing om eiser op grond van de telastlegging 0, met name op de openbare weg
een motorvoertuig te hebben bestuurd
zonder dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding geven
kon, door verzekering was gedekt, te
veroorclelen steunt op de constatering
dat door eiser niet bewezen wordt clat
het voertuig Taunus volledig buiten gebruik werd gesteld, en dat de wagen
Peugeot dienvolgens verzekerd was ;
Overwegende dat het arrest aldus op
onwettige wijze beslist dat eiser die feiten
had ingeroepen welke van aard zijn om
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gelegde misdrijf uit te sluiten, zelf het
bewijs van· deze feiten leveren moet ;
Dat het middel gegrond is ;
c) betreffende de telastleggingen A
en B:

geen geschil bestond tussen eiser en verweerder en dat het arrest geen veroordeling ten gunste van verweerder en ten
laste van eiser uitspreekt ;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;

Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

II. N opens de voorziening van het
'' Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds "• vrijwillig tussengekomen partij :

B. In zoverre de voorziening gericht is

tegen de beslissingen op civielrechtelijk gebied :
a) betreffende de beslissing op de vordering door de burgerlijke partij Van de
Bosch Willem tegen eiser ingesteld :

Overwegende dat' eiser afstand heeft
gedaan van zijn voorziening tegen deze
beslissing ;
b) betreffende de beslissingen op de
vorderingen door de overige burgerlijke
partijen tegen eiser ingesteld :

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de strafvordering tegen Haillez Victor ingesteld :
Overwegende dat eiser die in geen
kosten van de strafvordering werd veroordeeld, geen hoeclanigheid heeft om zich
tegen zoclanige beslissing te voorzien ;
Dat zijn voorziening dan ook niet ontvankelij k is ;
B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op civielrechtelijk
gebied :

Overwegende dat eiser tegen deze beslissingen, welke steunen op zijn veroordeling op strafgebied uit hoofde van de
telastleggingen A en B, geen middel inroept;
c) betreffende de beslissing op eisers
vordering tot gedwongen tussenkomst
tegen verweerster Nix Maria ingesteld :

a) betreffende de beslissing op de vordering tot gedwongen tussenkomst door
Haillez Victor tegen verweerster Nix
Maria ingesteld :

Overwegende dat eiser geen middel
inroept;
d) betreffende de beslissing op eisers
vordering tot gedwongen tussenkomst
en vrijwaring tegen verweerster naamloze vennootsehap " Le Foyer " ingesteld :

Dat de voorziening dienvolgens niet
ontvankelijk is ;

Overwegende dat de rechter zijn beslissing waarbij hij verweerster buiten
zaak stelt, afleidt uit de constatering dat
eiser zich schuldig heeft gemaakt aan
feit 0;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering uit
hoofde van feit 0, de vernietiging meebrengt van de beslissing op civielrechtelijk gebied, die het gevolg van de
eerste is;
e) betreffende de beslissing waarbij verklaard wordt dat het arrest tegenstelbaar is aan verweerder "Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds "• vrijwillig
tussengekomen partij, en waarbij de kosten van die tussenkomst ten laste van
dezelfde verweerder worden gelaten :
Overwegende dat voor de feitenrechter

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat eiser zijn voorziening aan
verweerster heeft betekend ;

b) betreffende de besiissing op de vordering tot gedwongen tussenkomst en
vrijwaring door Haillez Victor tegen
verweerster naamloze ·vennootschap " Le
Foyer >> ingesteld :

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat eiser zijn voorziening aan verweerster heeft betekend ;
Dat ze dienvolgens niet ontvankelijk
is;
c) betreffende de beslissing op de verdering door verweerder Willem Van De
Bosch, burgerlijke partij tegen beklaagde
Victor Haillez ingesteld :
Overwegende dat eiser verklaart afstand te doen van zijn voorziening ;
d) betreffende de beslissing op de vorderingen door de verweerders Johannes
Van Dun en zijn echtgenote Adriana
Melis, Hendrik Van De Bosch en zijn
echtgenote Theresia Van De Klundert,
alsmede " De Beclrijfsvereniging voor
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Haillez ingesteld :
Overwegende dat eiser geen middel
inroept;
e) betreffende de beslissing waarbij
verklaard wordt dat het arrest aan eiser
tegenstelbaar is
1° inzover dit arrest beklaagde Haillez
veroordeelt op de civielrechtelijke vordering van de verweerders Johannes
Van Dun en •,:ijn echtgenote Adriana
Melis, Hendrik Van De Bosch en 'cijn
echtgenote Theresia Van De Klundert,
alsmede " De Bedrijfsvereniging voor
Detailhandel van Ambachten " :
Overwegende dat eiser tegen deze beslissing een middel aanvoert dat overeenstemt met het hierboven aangehaald
middel door eerste eiser Haillez Victor
ingeroepen tegen zijn veroordeling op
grand van telastlegging 0 ;
Overwegende dat het middel om dezelfde hierboven aangegeven reden gegrond is;
2° inzover dit arrest boklaagde Haillez
veroordeelt op de civielrechtelijke vordering va:t Willem Van De Bosch ;
Overwegande dat eiser verkla::~.rd heeft
afstand te doen van zijn voorziening om
de reden dat de beslissing niet definitief
is;
Overwegende nochtans dat deze beslissing steunt op dezelfde onwettige
redengeving als de beslissing waarbij
verkla<trd wordt dat de veroordelingen
op de vorderingen van de overige burgerlijke partijen aan eiser tegenstelba<tr zijn ;
dat de vernietiging van deze la'ttste beslissing d'l'l ook de vernietiging va'l. de
eerste tot gevolg heeft zelfs zo eiser verkla<trt afsta"ld te doen van zijn voorziening zonder evenwel in die beslissing
te berusten ;
Om die redenen, en zonder het tweede
middel van de eisers te onderzoeken hetwelk tot gaen ruimere vernietiging van
het arrest kan aanleiding geven, decreteert de afstand van de voorziening van
eiser Haillez tegen de beslissing waarbij
hij op de civielrechtelijke vordering van
verweerder Willem Van De Bosch wordt
veroordeeld ; decreteert de afstand 'van
de voorziening van eiser " Gemeenschappelijk . Motorwaarborgfonds " tegen de
beslissing waarbij eerste eiser Victor
Haillez op de civielrechtelijke vordering
van verweerder Willem Van De Bosch,
wordt veroordeeld ; vernietigt de bestre-

den beslissing doch enkel in zoverre ze
wegei1s de telastlegging 0, eiser Haillez
veroordeelt, voor zover ze verweerster
naamloze vennootschap " Le Foyer "
buiten zaak stelt en de k03ten van haar
rechtstreekse dagvaarding ten laste van
zelfde eiser laat, alsmede in zoverre ze
verklaart dat aan eiser « Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds " tegenstelbaar is de bmchikking van het arrest die
beklaagde Haillez, eerste eiser, veroordeelt op de civielrechtelijke vorderingen
van de verweerders 'Villem Van De
Bosch, Johannes Van Dun en zijn echtgenote Adriana Melis, Hendrik Van De
Bosch en zijn echtgenote Theresia Van
De Klundert, alsmede " De Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten " ; verwerpt de voorzieningen voor
het overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt eiser Haillez in de kosten van
zijn afstand en in twee vijfde van de overige kosten; veroordeelt eiser « Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds " in de
kosten van zijn afstand en in eer vijfde
van de overige kosten ; verom:deelt verweerster naamloze vennootschap " Le
Foyer >> in een vijfde van de kosten en
laat het laatste vijfde ten laste van de
Sta'lt; verwijs!; de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
31 oktober 1972,- 2e kamer.- Voorzitter, de H, Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Chatel. - Gelijlcluidende conclusie de
H. Detournav, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. van Heeke, Bayart en
Simont.

1e KAMER. -

3 november 1972.

1° CASSATIEMIDDELEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL WAARIN AAN
HET BESTREDEN ARREST WORDT YERWETEN DE BEWIJSKRAOHT YAN DE
BEROEPEN BESLISSING TE HEBBEN MISKEND. MISKENNING ZONDER IN'
VLOED OP DE WETTELIJKHEID VAN HET
BESTREDEN BESOHIKKENDE GEDEELTE.
- NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2°

NIEUWE EIS. BuRGERLIJKE
ZAKEN. - UITBREIDING OF WIJZIGING
VAN DE YOOR DE REOHTER AANHAN-
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GIGE EIS. BOEK, ARTIKEL

3o

GERECHTELIJK

WET-

807.- VOORWA,ARDEN.

NIEUWE EIS. BuRGERLIJKE
ZAKEN.- GEDING IN HOGER BEROEP.
GERECHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 807.- BEPALINGEN V,AN TOEPASSING.

4°

HOGER BEROEP. BuRGERLIJKE
ZAKEN. NIEUWE EIS.- GERECHTELIJK
WETBOEK,
ARTIKEL
807.
BEPA,LINGEN VAN TOEPA,SSING.

5°

NIEUWE EIS. BuRGERLIJKE
ZAKEN. UITBREIDING OF WIJZI,GING
VAN DE VOOR DE RECHTER AANHANGIGE EIS. UITBREIDING OF WIJZIGING GESTEUND OP EEN FElT OF AKTE
IN DE DAGVAARDING AANGEVOERD. GERECHTELIJK
WETBOEK,
ARTIKEL 807. BEGRIP.

6o

NIEUWE EIS. BuRGERLIJKE
ZAKEN. GERECHTELIJK WETBOEK,
ARTIKEL 807. FEIT OF AKTE AANGEVOERD IN EEN TEGENVORDERING VAN
DE VERWEERDER. - - GEEN UITBREIDING OF WIJZIGING MOGELIJK VAN DE
EIS DIE DOOR DE D,AGVAARDING VAN
DE ElSER VOOR DE RECHTER AANHANGIG IS.

l

0

Niet ontvankelijk, we gens het ontb1·eken
van belang, is het middel dat aan het
best1·eden a?Test veTwijt de bewijshacht
van de beroepen beslissing te hebben
mislcencl, wannee1· de bewee1·de miskenning geen invloecl heeft op de wettelijkheid van het bestreden beschikkende
gedeelte (1).

van toepassing in hager bemep (2).
(G.W., art. 807 en 1042.) (Impliciete
oplossing.)

5° TVanneer de voorzitter van de ?'echtbanlc
van em·ste aanleg, in kor·t geding ttitspraalc doende, alleen lcennis heeft genomen vcm een eis, die eTtoe st1·ekt ene7'zijds een nota1·is te benoemen 'om de
inventaris op te malcen van de goederen
toebeho1·ende aan de eiser en zijn echtgenote en ande1·zijds eism· te machtigen
om zekeTe goede1·en uit het gemeenschappelijlc huis weg te haZen, is de eenvoudige
vermelding, in cle dagvaa1·ding, van de
beschiklcing, waa1·biy', als voo7'lopige
maat1·egel, aan de echtgenote een onde7'houdsttitke1'ing wenl veTleend of het
feit dcta1·in, zonde1· enig veTband met
deze ttitlceTing, gewag te malcen van
het bezit van zelce1·e goedeTen, in de zin
van a1·tikel 807 van het . Ge1·echtelijlc
TVetboek, geenszins een « feit of alcte in de
dagvaanling aangevoer·d », waaTdoo1· de
eis lean woTden uitgeb1·eid, tot een
niettwe eis, st1·elckende tot ve1·laging van
het bedTag van deze ondeThoudstcitleeTing (3).
6° Hetgeen de verweerder in een tegenvor·deTing heeft doen gelden, lean geenszins een in de dagvaanling aangevoeTd
feit of alete zifn, in de zin van a1·tileel 807
van het Ger·echtelijlc TVetboek, waa1·door
de eis die doo1· de eise1· voo1· de 1·echter
gebmcht werd lean wo1·den uitgeb1·eid
of gewifzigd ( 4).
(PEETERS, T. DUKKERS.)

2° De eis die

V007' de rechter aanhangig is,
lean uitgeb1·eid of gewijzigd wo1·den,
inclien de nieuwe, op tegenspraak genamen conclusies, bm·usten op een feit of
alcte in de dagvaa1·ding aangevoe1·d,
zelfs indien cle jtt7'idische omsch?-ijving
verschillend is. (G.W., art. 807.)

3o

en

4° De bepalingen van artilcel 807

van het Ge?'echtelijlc TVetboelc betr·effende
cle ttitb1·eiding of wijziging van de
eis die voo1· de 7'echte7' aanhang1'g is, zifn
(1) Cass., 4 maart 1966 (Bttll. en PASIC.,
1966, I, 859) en 20 juli 1971 (ibicl., 1971,
blz. 1126); men raadplege cass., 19 en 30 juni
1072 (Arr. cass., 1972, blz. 976 en 1050).
(2) Men raaclplege 0H. VAN REEPINGHEN,
Versla'g over cle ?"echterlijlce he>·vm·ming, Geclr.
st. Senaat, zittijcl 1963-1964, nr. 60, blz. 198.
(3) en,(4) «De nieuwe vorcleringen moeten
stcunen op ecn fcit of een hanclcling die worden ingcroepen in het exploot van rechtsin-

ARREST.
HET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 4 juni 1971 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 13, 14, 807, 809 en 1068
van het Gerechtelijk Wetboek,

doo1·dat het bestreden arrest het hager
beroep van eiser tegen de bevelschriften
gang. Ret is dus onontbeerlijk dat er tuosen
die vorclcringen en de oorsp"c.nkelijke vorclering voldoende nauwe banden bestaan ».
CH. VAN REEPINGHEN, Verslag over de ?'echtm·lijlce hm·vorming, Gedr. st. Senaat, zittijd ,
1963-1964, nr,, 60, blz. 198. Zie ook verslag van
de senaatscmnmissie, Gedr. St., nr. 170,
zitt. 1964-1965, blz. 135 en 137.

-221van 4 en 17 december 1970 van de
•Voorzitter van de Rechtbank van· eerste
aanleg te Gent, voor zoveel deze bevel&chriften de onderhoudsuitkeringen be'houden welke door het bevelschrift van
·16 december 1969 va~ gezegde voor·zitter \.Yerdon toegekend, onontvc,nkelijk
verklaart, om de redenen dat, in zover dit
:hoger boroep tot vermindering van die
·onderhoudsbijdragen strekt, het zonder
voorwerp is, deze eis inuners in de dagvaarding van 14 april 1970 die aanleiding gaf tot voormelde bevelschriften
van 4 en 17 december 1970 niet gesteld
werd, de vordering, in de loop v<m de
rechtspleging voor de eerste rechter, niet
tot deze betwistingen uitgebreid werd,
huidige verweerster evemnin deze beschikkingen op wedereis aangevochten
'had, die aanspraken dan ook niet bij de
eers'·o rachtm aanhangig werdcn gemaakt
·en deze L -,ts;;e zich erover niet hoefde
·uit te spreken en het trouwens ook niet
deed en er zich toe beperkte het bedrag
te bepalen, voor zoveeel als nodig, van
de uitkeringen bij bevelschrift verleend
op 16 december 1969, die ten laste van
eiser gelegd werden,
te1·wijl,
eeTste
ondeTdeel, voormeld
bevelschrift van 17 december 1970 ener'zijds constateert dat verweerster een
tegenVordering had geformuleerd strekkende tot vermeerdering van de door
het bevelschrift van 16 december 1969
·toegekende bedragen, en anderzijds beslist dat de in dit laatste bevelschrift
voorkomende beschikkingen omtrent de
onderhoudsverplichtingen
van
eiser
bevolen werden met inachtneming van
·de respectieve toestand van de partijen,
dat er geen nieuwe afdoende gegevens
werden voorgebracht die enige wijziging
van de beschikkingen van het bevelschrift van 16 december 1969 zouden
wettigen en dat derhalve dit bevelschrift client behouden te worden, waaruit blijkt dat het arrest, door te beslissen
zoals gezegd, de bewijskracht miskent
welke krachtens de artikelen1319 en 1320
van het Burgerlijk Wetboek aan voormeld bevelschrift van 17 december 1970
wordt gehecht ;
tweecle oncleTdeel, het tegenstrijdig is
enerzijds te constateren dat het bevelschrift van 17 december 1970 de onderhoudsnitkeringen welke toegekend werden door het bevelschrift van 16 december 1969 heefb behouden, en anderzijds
te beslissen dat het hoger beroep van
eiser, dat tegen het bevelschrift van
-·17 december 1970 gericht vvas en er toe
strekte te horen l:eslissen dat de onder-

houdsuitkeringen, welke toegekend werden door het bevelschrift van 16 december 1969, niet behouden moesten worden,
zonder voorwerp was, welke tegenstrijdigheid gelijkstaat met een gebrek aan de
door artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering ;
de1·cle oncle1·deel, ook indien eiser voor
de voorzitter niet gevraagd had dat de
onderhoudsuitkeringen, bepaald in het
bevelschi'ift van 16 decmnber 1969,
zouden verminderd worden, eiser niettemin op grond van de hoger ingeroepen
artikelen van het Gerechtelijk W etboek
deze incidentele vordering in boger beroep mocht instellen, aangezien deze
incidentele vordering op het bevelschrift
van 16 december 1969 eii op de respectieve toestand van de partijen steunde,
dit is op een akte en op feiten welke
enerzijds door eiser in zijn inleidencle
dagvaarding val). 14 april 1970 en anderzijds door verweerster tot staving van
haar tegenvordering worden ingeroepen :
Overwegende dat, zo het bevelschrift
van 17 december 1970 releveert "dat
de in het bevelschrift van 16 december
1969 voorkomende beschikkingen omtrent de onderhoudsverplichtingen van
eiser bevolen werden met inachtneming
van de respectieve toestand van beide
partijen en dat er thans geen nieuwe
afdoende gegevens worden voorgebracht
die enige wijziging van deze beschikkingen zouden kunnen wettigen », uit de
context nochtans blijkt dat de eerste
rechter aldus enkel over de tegenvordering van verweerster, strekkende tot
verhoging van de onderhoudsbijdragen,
uitspraak deed, zodat het arrest, door
te beslissen dat de aanspraken van eiser,
betreffende de vermi1idering van die bijdragen en het bezoekrecht, voor de eerste rechter niet aanhangig waren gemaakt en dat deze laatste " zich erover
niet hoefde uit te spreken en het trouwens niet geclaan heeft », de bewijskracht van het bevelschrift van 17 december 1970 niet miskent;
Overwegende dat in zover het arrest
constateert dat het bevelschrift van
17 december 1970 de op 16 december
1969 bevolen onderhoudsverplichtingen
behouden heeft, het aldus !outer vaststelt
dat bij dit bevelschrift geen uitspraak
werd gedaan betreffende een vordering
van eiser, strekkende tot vermindering
van bedoelde onderhoudsverplichtingen,
en dat derhalve de beslissing van 16 december 1969 dienaangaande niet gewijzigd
werd ; dat de door het tweede onder-
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deel ingeroepen strijdigheid derhalve op
een verkeerde interpretatie van het
arrest berust ;
Overwegende dat, nu het bevelschrift
van l 7 december 1970 over een wedereis
van verweerster uitspraak deed, het
arrest weliswaar de bewijskracht van die·
beslissing miskent door te overwegen
dat verweerster « evenmin deze beschikkingen (van het bevelschrift va::t 16 december 1969) op wedereis aangevochten
heeft ";
Overwegende dat die onregelmatigheid nochtans zonder weerslag blijft op
de wettelijkheid van het dispositief van
het arrest, luidens hetwelk het hof van
beroep zonder rechtsmacht was om uitspraak te doen over de aanspraken van
eiser strekkende tot vermindering van
de door hem verschuldigde onderhoudsbijdragen en tot wijziging van de regeling inzake bezoekrecht ;
Overwegende dat eiser zich in · zijn
dagvag,rding van 14 april 1970 ertoe
beperkt had te vorderen dat de voorzitter, uitspraak doende in kort geding,
maatregelen zou bevelen in verband met
roerende goederen en een notaris zou
benoemen om een inventaris op te stellen;
Overwegende dat de loutere vermelding in de dagvaarding van het bevelschrift van 16 december 1969 en anderzijds het gewag maken in verband met
het bezit en de inventaris van roerende
goederen, van die goederen, zonder enig
mogelijk verband met een onderhoudsuitkering, geenszins een in de dagvaarding a<J.ngevoerd feit of akte, in de zin
va< artikel 807 va'l het Gerechtelijk
Wetboek, kan uitmaken, waarop eiser pas
in hoger beroep zijn eis strekkende tot
verlaging va:1. de onderhoudsuitkeringen
kan steunen ;
Overwegende ten slotte enerzijds dat
hetgeen verweerster in een tegenvordering, in eerste aanleg ingesteld, ingeroepen heeft geen feit of akte is « in de
dagvaarding aangevoerd » die in de zin
van bedoeld artikel 807 de uitbreiding
of de wijziging van de oorspronkelijke
eis ontvankelijk kan maken, en anderzijds dat, vermits geen vordering van
verweerster in hoger beroep nog aanhangig was ( l) er geen sprake kon zijn van een
tegenvordering van eiser (1);

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest beslist dat, om de redenen van de eerste rechter, het bedrag
van 5000 frank dat door eiser aan zijn
echtgenote (( a titre personnel )) werd
uitbetaald niet in mindering dient te
worden gebracht van het voorschot
ad litem dat te zijnen laste werd gelegd,
en doordat de eerste rechter in zijn bevelschrift van 17 december 1970 zich ertoe
beperkte te beschouwen dat eiser vruchteloos stelde dat het bedrag van 5000 frank
dat hij " a titre exceptionnel » aan zijn
echtgenote betaalde een voorschot was
voor de haar toegekende provisie voor
proceskosten, dat hij dan ook, zoals de
Procureur des Konings adviseerde, het
volledig bedrag van zevenduizend frank
verschulcligd was,
terwijl gezegde beschouwingen geen
motivering maar een beslissing uitmaken, zodat het arrest nalaat te
antwoorden op het verzoekschrift in
hoger beroep van eiser, waarin hij liet
gelden dat, gezien de verhoudingen van
de partijen, de 5000 frank die hij aan verweerster overhandigde, volgens kwitantie van 29 december 1969 met de vermelding (( a titre exceptionnel », niet betaald werden als een geschenk boven de
aan eiser opgelegde uitkeringen, en dat
een provisie ad litem daartegenover een
betali:ng van uitzonderlijke aard was,
welk gebrek aan antwoord gelijkstaat
met een gebrek aan de door artikel 97 van
de Grondwet vereiste motivering :
Overwegende dat eiser in hoger beroep
liet gelden dat de provisie ad litem « altijd een betaling van uitzonderlijke aard
is, dat het bedrag van 5000 frank dat hij
aan verweerster overhandigde, volgens
kwijtschrift van 29 december 1969 met
de vermelding «a titre exceptionnel »,
vanzelfsprekend niet betaald werd met
een animus donandi noch bestemd was
voor een geschenk, boven de overige
verplichte uitkeringen »;
Overwegende dat, door de « gegronde
redenen van de eerste rechter over te
nemen », terwijl het beroepen bevelschrift van 17 december 1970 slechts de

(1) «Men heeft ervan afgezien aan het
adagium « tegenvordering op tegenvordering
geldt niet » rechtskracht te geven. 7:oals
De Paepe reeds deed opmerken heeft deze
regel geen enkele grondslag meer in de bepa-

lingen van de wet en is hij niet bevestigd in
de rechtspraak. » CH. VAN REEPINGHEN,
Verslag ovm· de Gerechtelijke hervorming
Gedr. st. Senaat, zitting 1963-1964, nr. 60,
blz. 199.

Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
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bevat, het arrest het door eiser aangevoerde middel niet beantwoordt ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen·, vernietigt het bestre-den arrest in zoverre het, bij bevestiging van het beroepen bevelschrift van
17 december 1970, weigert de som van
5000 frank op de provisie ad litem aan
te rekenen ; verwerpt de voorziening
voor het overige ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
-de kant van de vernietigde beslissing ;
veroordeelt eiser in de vier vijfden van
-de kosten ; houdt de overige kosten aan
en zegt dat erover door de feitenrechter zal worden beslist ; verwijst de alzo
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
3november 1972.- 1" kamer. -Voorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Sury. Gelijkluidende conclusie, de
H. Dumon, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Bayart en Fally.

2" KAMER. -

7 november 1972.

GENEESKUNDE. - MEDISOH-FARMAOEUTISOHE OUMULATIE. WET VAN
I2 APRIL I958, ARTIKEL 9ter (ARTIKEL 48, § I, VAN HET KONINKLIJK
BESLUIT NR. 78 VAN IO NOVEMBER
1967). - GENEESHEER MET VERGUNNING OM EE:N GENEESMIDDELENDEPOT
TE HEBBEN. ARTSENIJBEREIDINGEN. -- BEGRIP.

De geneesheren met vergunning om een
geneesmiddelendepot te hebben zijn niet
verplicht m·tsenijspecialiteiten te kopen
bij een apotheker van het an·ondissement wam·in zij hun beroep uitoefenen, daar artikel 9ter, in de wet betrejjende de medisch-ja1·maceutische cumutatie ingelast bij m·tikel 48, § 1, van
het lconinklijlc besluit nr. 78 van 10 november 1967, alleen van toepassing is
op de artsenijbereidingen en niet op de
artsenijspecialiteiten.
(DRIESEN EN LITISOONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF ; ..:.__ Gelet op het bestreden

arrest, op 30 juni I971 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de eisers Roggen
Joseph en Van Tilborg Alfons verklaard
hebben 'afstand te doen van hun voorziening;
Over het middel door de andere eisers
afgeleid uit de schending van de artikelen
9ter en II van de wet van I2 april 1958
betreffende de medisch-farmaceutische
cumulatie, zoals aangevuld door artikel
48, § I, van het koninklijk besluit nummer 78 van 10 november I967 betreffende de geneeskunde, de uitoefening van
de daaraan verbonden beroepen en de
geneeskundige commissies, 1 en 17 van
het koninklijk besluit van 31 mei 1885
houdende goedkeuring van nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, apothekers en drogisten, 7 van het decreet
van 17 maart 1971 houdende instelling
van het patentrecht, 2 van het koninklijk
besluit nummer 79 van 10 november
1967 betreffende de Orde van de geneesheren, 7 van de wet van 31 mei 196I
betreffende het gebruik der talen in
wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten
en verordeningen, 97 van de Grondwet
en van het algemeen rechtsbeginsel van
enge interpretatie der beperkingen van de
vrijheid van nijverheid en werk,

doordat het arrest de betichting M
bewezen verklaart en de eisers uit dien
hoofde veroordeelt tot een geldboete
van honderd frank om de reden dat de
eisers " voorhouden dat zo specialiteiten wel artsenijbereidingen zijn, laatstbedoelde benaming een wat te ruime vertaling zou zijn van de termen ·" preparations officinales n overgenomen uit
artikel 17 van het koninklijk besluit van
3I mei I885, hetwelk alleen in de Franse
taal uitgevaardigd werd en waarvan de
bewoordingen in het N ederlands vertaald
werden bij het koninklijk besluit nummer 78 van IO november I967, ter aanvulling van de wet van I958; dat derhalve moet uitgemaakt worden welke de
juridische betekenis is die de woorden
" preparations officinales n hebben in de
ter zake toepasselijke wetsbepalingen ;
dat in datmn van 3I mei 1885 twee
koninklijke besluiten uitgevaardigd werden, die blijkens het verslag aan de
Koning vier doelstellingen nastreefden,
namelijk : I 0 goedkeuring van een nieuwe
uitgave van de Farmacopee, 2° het waarborgen van de betrouwbaarheid der
geneesmiddelen, 3° het afbakenen van
de bevoegdheden en aansprakelijkheden
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van drogisten, apothekers en geneesheren,
4° een regeling voor de zogenaamde
specialiteiten; dat blijkens artikel 36 van
het tweede koninklijk besluit van 31 mei
1885 de drogisten gemachtigd zijn om
enkelvoudige
geneeskundige
kruiden
(drogerijen) te verkopen, evenals scheiktmdige bereidingen die, zelfs wanneer
ze ook in de geneeskunde gebezigd worden, tevens aangewend worden in de
nijverheid; dat luidens artikel 37 aan de
dr.ogisten verboden wordt alle verhandeling van samengestelde geneesmiddelen
en van farmaceutische preparaten; dat
aan de apothekers verboden wordt zich
in te laten met zieken (artikel 23) en
handel te drijven behoudens eventueel
deze van drogist (artikel 26) maar dat
de apothekers in beginsel het monopolie
bekomen voor ailes wat samengestelde
geneesmiddelen en farmaceutische preparaten betreft; dat wanneer in de artikelen 16 en 17 van hetzelfde koninklijk
besluit
achtereenvolgens de tennen
(( medicaments )) en (( preparations ofiicinales " gebruikt worden, hierdoor bezwaarlijk synoniemen kur.inen bedoeld
zijn ; dat het begrip artsenijbereidingen
vooral te verstaan is in verband met het
onderscheid tussen de apotheker en de
drogist; dat artsenijbereidingen aile preparaten zijn die uiteraard thuishoren in
de officina van de apotheker omdat zij
uitsluitend voor de geneeskunde en niet
voor de nijverheid bestemd zijn ; dat
" preparations officinales , dus al de
samengestelde geneesn1iddelen en geneeskundige preparaten zijn die uiteraard aileen in de officina van de apotheker thuishoren en niet bij de drogist,
uitzondering gemaakt voor. de scheilnmdige preparaten met dubbel gebruik; dat de Vlaamse tern< « artsenijbereidingen " zeer goed dit begTip weergeeft en dus wel de juiste vertaling is
van " preparations officinales " ; dat in
1885 al die artsenijbereidingen beschreven stonden in de Farmacopee ; dat,
zonder zover te gaan als een bepat>Jde
rechtsleer, die voorhoudt dat gemachtigde geneesheren slechts magistrale bereidingen zouden mogen vervaardigen,
het artikel 17 van het tweede koninklijk besluit van 31 mei 1885 in elk
geval duidelijk uitwijst dat bedoelde
geneesheren de geneesmiddelen (of preparaten) hetzij persoonlijk moeten vervaardigen, in welk geval zij er aileen
verantwc.ordelijk voor zijn, hetzij ze
moeten aankopen bij een officina-apotheker, wiens aansprakelijkheid moet bewezen worden door een inschrijving van
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de aankoop in een register ; dat voor de
gebruikelijke artsenijbereidingen de res•
pectievelijke bevoegdheden en aansprakelijkheden dus duidelijk afgelijnd zijn ;
dat in artikel 7 van hetzelfde besluit voor
de eerste maal in de wetgeving gesproken wordt over de specialiteiten ; dat de
oorspronkelijke tekst van dit artikel
aldus kon verstaan worden dat zowel de
gemachtigde geneesheren als de apothekers specialiteiten bij de fabrikant
of grossist 1nochten aankopen en dat nu
eens de ene dan weer de andere mede
aansprakelijk zou zijn voor de aflevering
aan de patient ; dat echter reeds in sepc
tember 1885, tijdens het internationaal
farmaceutisch congres te Brussel, een
scherpe controverse oprees betreffende
de specialiteiten, in die zin dat een
fractie de radicale vrijgave ervan eiste~
terwijl de andere het radicaal verbod van
specialiteiten voorstond; dat dientengevolge, op l maart 1888 drie nieuwe
koninldijke besluiten hitgevaardigd wer:
den ; dat een eerste besluit voorzag dat
gezien de sneile evolutie in de geneesmiddelensector, de Farmacopee om de
drie jaar zou aangevuld worden; dat
een ander besluit van die datum twee
tekstwijzigingen aanbracht aan artikel 7
van het koninklijk besluit van 31 mei
1885, te weten : 1° dat de term" specialites " vervangen werd ·door " medicaments dits specialites ,
2° dat de
gemachtigde geneesheer als aansprakec
lijk voor de afleveringen van specialiteiten uit de wettekst verdween; dat laatstbedoelde tekstwijziging niet zoveel te
betekenen heeft vermits elke geneesheer aansprakelijk is voor elk geneesmiddel dat hij aan een patient voorschrijft, in die zin dat hij de uitwerkselen
ervan 1noet controleren; dat de eerste
tekstwijziging wel belangrijk is vermits
zij enerzijds de specialiteiten die geen
echte geneesmiddelen zouden zijn uit
de wettelijke regeling verwijdert, maar
anderzijds beklemtoont dat geneeslnmdige specialiteiten geneesmiddelen zijnen
derhalve onder het wettelijk regime van
alle samengestelde geneesmiddelen vallen; dat, vermits de samengestelde
geneesmiddelen artsenijbereidingen zijn,
en de gemachtigde geneesheer de specialiteiten niet persoonlijk vervaarcligt, hij
ze dus bij toepassing van artikel l 7 van
het tweede koninklijk besluit van 31 mei
1885 bij een officina-apotheker moet
aankopen; dat het niet opgaat te beweren dat de specialiteiten niet in de Farmacopee zouden voorkon<en en dat zij derhalve geen officinabereidingen meer zijn ;
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hebben van de bereidillg naar de identificatie en de controle; dat deel III van
de Farmacopee van 1962 alle nodige
inlichtingen bevat om de specialiteiten
te identificeren met hun juiste scheikundige formule, de wetenschappelijke benaming, de eigenschappen en tevens alle
nuttige wenken bevat voor het nagaan
van hun zuiverheid, hun vervalsing, het
bederf, de bewaring ervan enz. ; dat
alhoewel de specialiteit in de industrie
vervaardigt wordt zij in de officina van
de apotheker een laatste noodzakelijke
controle ondergaat alvorens ze aan de
zieke ter hand gesteld wordt ; dat daarom
de apothekers mede aansprakelijk zijn
voor de aflevering van specialiteiten en
dat zij zich georganiseerd hebben om
de controle te kunnen doen en om hun
aansprakelijkheid te kunnen dragen (artikel13 van de wet van 25 maart 1964) »;

tenvijl 1° de bepal:ing, die de eisers oplegt de artsenijbereidingen slechts te kopen bij apothekers van het arrondissement waar zij hun praktijk uitoefenen,
de vrijheid van nijverheid en werk van
de eisers beperkt en derhalve op enge wijze moet ge'interpreteerd worden (scherrding van artikel 2 van het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967, 1
van het koninklijk besluit van 31 mei
1885, 7 van het decreet van 17 maart
1791 en van het algemeen rechtsbeginsel van de enge interpretatie der beperkingen van de vrijheid van nijverheid
en werk);
2o het woord « artsenijbereiding »,
in de Franse tekst « preparation officinale », betrekl~:ing heeft op door de
apotheker in zijn ofiicina voorbereide
geneesmiddelen en niet op farmaceutische specialiteiten die op voorhand
gereedgemaakt zijn en onder een bijzondere benaming op de markt gebracht
wmden, en reeds krachtens de reglementering van 1885 de geneesheer aileen
gehouden was deze geneesmiddelen bij de
apotheker te kopen, die in diens officina
bereid werden en geenszins de farmaceutische specialiteiten (schending van de
artikelen 9ter en 11 van de wet van
12 april 1958 en 17 van het koninklijk
besluit van 31 mei 1885);
3o in alle geval, de wil van de wetgever
van 1967 geweest is een hervorming
door te voeren van de wetgeving op de
geneeskunde en de door het bestreden
arrest voorgestane historische interpreOASSATIE,

1973. -

8

tatie geen afbreuk kon doen aan de
betekenis van de woorden " preparation
officinale » en artsenijbereiding, die, zonder voorrang van de ene tekst op de andere, de farmaceutische specialiteiten niet
omvatten (schending van de artikelen
7 van de wet van 31 mei 1961 en 97 van
de Grondwet), zodat het bestreden arrest
de in het middel aangehaalde bepalingen
en het algemeen rechtsbeginsel geschonden heeft:
Overwegende dat volgens de eisers
in artikel 9ter, dat door het koninklijk
besluit van 10 november 1967 gevoegd
werd in de wet van 12 april 1958, de
term « artsenijbereidingen " niet slaat op
de « artsenijspecialiteiten " ;
Overwegende dat het ingevoegde artikel 9ter teruggrijpt naar artikel 17 van
het koninklijk besluit van 31 mei 1885
houdende goedkeuring van de nieuwe
onderrichtingen voor de geneesheren, de
apothekers en de drogisten ; dat in de
oorspronkelijke artikelen 7, 8, 9, 10 en
bijzonder 37 van dit koninklijk besluit
de artsenijspecialiteiten duidelijk worden
onderscheiden van artsenijbereidingen of
artsenijkundige bereidingen en mengsels
vermeld in de artilwlen 17, 41 en bijzonder 37;
Overwegende dat in het verslag dat
het koninklijk besluit van 31 mei 1885
houdende goedkeuring der .herziene
Farmacopee voorafgaat,de artsenij specialiteiten worden onderscheiden .van de
officinale en magistrale bereiding~n ;
Overwegende dat in het koninklijk
besluit van 8 augustus 1964, betreffende
de controle en de ontleding van geneesmiddelen de woorden « officinale of magistrale bereiding » in artikel l komen
te staan tegenover geneesmiddelen die
« in farmaceutische vorm worden aangeboden ,, waaronder de farmaceutische
specialiteiten begrepen zijn, zoals ten
overvloede blijkt uit artikel l-8° van het
koninklijk besluit van 6 juni 1960;
Overwegende dat derhalve niet blijkt
dat in artikel 9ter met het woord
« artsenijbereidingen "
farmaceutische
specialiteiten worden bedoeld ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening van Joseph Roggen
en Alfons Van Tilborg ; vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet ten aanzien van de andere eisers ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de, gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroor-
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vijftiende van de kosten van hun voorziening en in de kostvn van hcm afstand ;
laat de overige kosten ten laste van de
Staat ; zegt dat er geen aanleiding is tot
verwijzing.
7 november 1972.- 2e kamer.- Voorzitte?·, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Janssens. - Gelijklnidende conclnsie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Houtekier.

2e KAMER. -

betekening die bij artikel 418 van het
Wetboek van strafvordering wordt voorgeschreven ;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
7 november 1972.- 2e kamer.- Voo?·zitter, de H. ·Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Van Leckwijck. Gelijkluidende
conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Chr. Maes (van de
balie te Gent).

7 november 1972.
2e KAM;ER. -

VOORZIENING IN CASSATIE.
- VORM.- STRAFZAKEN.- BURGERUITGIFTE
LIJKE PA,RTIJ, EISERES. VAN DE VERKLARING VAN VOORZIENING
NIET BIJ HET ORIGINEEL VAN HET
EXPLOOT VAN BETEKENING GEVOEGD.
- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voorziening vaneen burgerlijlce pa1·tij, wanneer een
uitgijte van de verkla1·ing van voo?"ziening niet bij het o1·igineel van het
exploot van betekening van dit ?"echtsmiddel is gevoegd (l). (Sv., art. 418.)
(BOSTOEN, T. PRAET.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 april 1972 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat, wanneer de wet de
betekening van een voorziening in cassatie verplicht stelt, de volledige tekst
van de verldaring van voorziening in cassatie moet worden betekend ;
Overwegende dat geen uitgifte van de
verklarihg van voorziening in cassatie
gevoegd is bij het. exploot van betekening
dat door eiser, burgerlijke partij, in
origineel werd overgelegd en in het
dossier is opgenomen ;
Dat hieruit volgt dat het Hof de
regelmatigheid niet kan nagaan van de
(1) Cass., 25 april en 20 juni 1972 (A1"1". cass.,
1972, blz. 804 en 999).

7 november 1972.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN.- VEROORDELING. FElTEN OMSCHREVEN
VOLGENS DE BEWOORDINGEN VAN DE
WET EN BEWEZEN VERKLAARD. REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE
BESLISSING.

Bij ontstentenis van een concl1tsie dienaangaande, omkleedt de 1·echter de schuldigverklaring van de beklaagde regelmatig met 1·edenen doo1· vast te stellen
dat de volgens de bewoo1·dingen vwn de
wet omsch1•even jeiten bewezen zijn (2);
hij behoejt de gegevens warn·uit hij de
schuld van de beklaagde ajleidt, niet
nader te bepalen (3). (Grondwet,
art. 97.)
(AVANZO, T. RASQUINET.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 juni 1972 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvorderi:ng
die tegen verweerder is ingesteld :
Overwegende dat de voorziening niet
ontvankelijk is, wegens gebrek aan belang, voor zover zij betrekking heeft op
het beschikkend gedeelte van het arrest
(2) Cass., 25 september 1972, sup1·a, blz. 95.
(3) Cass., 25 april 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 803).
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in zover het eiser deswege heeft veroordeeld;

waaraan het geen andere draagwijdte
heeft gegeven clan die welke blijkt uit
de bewoordingen ervan;

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 18, §§ 1 en 3, van
de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (genoemde
§ 3 gewijzigd en aangevuld bij de wet van
1 augustus 1963, artikel 10), 1319 tot
1322 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doot·dat het bestreden vonnis het beroepen vonnis bevestigt, voor zover dit
laatste uitspraak heeft gedaan op de
telastlegging A en over de kosten, aileen
op grond hiervan dat de door de eerste
rechter bewezen verklaarde telastlegging
volgens welke een autovoertuig in het
verkeer werd gebracht zonder dekking
door een aansprakelijkheidsverzekering,
voor het hof bewezen is gebleven,

Overwegende dat, bij ontstentenis van
een conclusie van eiser, het hof van
beroep geen melding moest maken van de
gegevens van de zaak waaruit het eisers
schulcl heeft afgeleid, met name door te
verwijzen naar de in het micldel vermelde
stukken, en dat, door te stellen dat de
in de bewoordingen van de wet omschreven feiten van de telastlegging A v66r
het hof bewezen zijn gebleven, dit gerecht zijn beschikking betreffencle deze
telastlegging regelmatig met redenen
heeft omkleed ;
Overwegende dat het middel derhalve
niet kan worden aangenomen ;

terwijl, ee1·ste onde1·deel, de onder
nummer 49 bij het dossier gevoegde stukken- inzonderheid stuk B, dit is de brief
van 6 maart 1972 van de maatschappij
Anlerican International Underwriters aantonen dat deze een groene kaart
B/122/2541939 had afgegeven tot dekking
van de aansprakelijkheicl van het betrokken Alfa-Romeo-voertuig voor de tijd
van l l oktober 1969 tot 13 januari 1970;
door niettemin bewezen te verldaren clat
er geen verzekering was, het bestreclen
arrest de bewijskracht van genoemcle
stukken heeft miskencl (schending van de
artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 18, §§ 1 en 3, van de wet
van 1 juli 1956):
tweede onderdeel, door niet naar genoemcle stukken te verwijzen en door
niet de reclenen op te geven waarom de
feitenrechter eventueel zou hebben betwist clat zij terzake waren, het bestreclen
arrest in elk geval belet de wettelijkheicl
van de tegen eiser uitgesproken veroorcleling te onclerzoeken en clus niet met
reclenen is omkleed naar de eis van de
wet (schencling van de artikelen 97 van
de Grondwet en 18, §§ 1 en 3, van de wet
van 1 juli 1956);

Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert;

'Vat het eerste onclercleel betreft :
Overwegencle clat het hof van beroep vennocht op onaantastbare wijze de
bewijskracht te beoorclelen van de voorgelegcle stukken, waarvan de vermelclingen voor het hof niet binclencl waren en

Wat het tweede onderdeel betreft :

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

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
7november 1972. ,-- 2e kamer.- Voorzitter, de H. Perrichon, raaclsheer witarnemend voorzitter. Vm·slaggever, de
H. Capelle. Gelijlclttidencle conclusie,
de I-I. Delange, aclvocaat-generaal.
Pleiter, de H. Philips.
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1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG. STRAFZAKEN. 0NOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN OF VERWONDINGEN TEN GEVOLGE VAN EEN VERKEERSONGEVAL.- BEVOEGDHEID VAN
DE POLITIEREOHTER OP GROND VAN
ARTIKEL 138, 6°bis, VAN HET WETBOER VAN STRAFVORDERING. ----' VOORWAARDEN.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.VooRZIENING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN EEN BESLISSING OP
DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING.
- N IET-ONTVANKELIJKHEID.
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VOORZIEN1NG IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN. VooRZIENING vAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ TEGEN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING.
BURGERLIJKE
PARTIJ NIET VEROORDEELD IN KOSTEN
VAN DEZE RECHTSVORDERING.- NrET
ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

4°

5°

VOORZIEN1NG IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN.
VOORZIENING VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN ANDERE BURGERLIJKE PARTIJEN. GEEN GEDING
TUSSEN DEZE BURGERLIJKE PARTIJEN
OF VEROORDELING VAN DE EERSTE
TEN VOORDELE VAN DE ANDERE BURGERLIJKE PARTIJEN. NIET ONTVA,NKELIJKE VOORZIENING.

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. BESLISSING VAN ONBEVOEGDVERKLARING OP DE STRAFVORDERING
EN
OP
DE
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING. VOORZIENING
VAN RET OPENBAAR MINISTERIE.
0MVANG VAN DE CASSATIE.

1o De politierechter neemt kennis van de

wanbedrijven omschreven in de artilcelen 418 en 420 van het Stmfwetboek,
die bestaan in onopzettelijk toeb1·engen
van slagen of venvondingen ten gevolge van een verkeersongeval, wanneer
deze door samenhang of ondeelbaarheid een geheel vo1·men met een overt?·eding van dezeljde stmfbepalingen, die
ove1·eenlcomstig artilcel 4· van de wet
van 4 olctobm· 1867 op de ve1·zachtende
omstandigheden weer naar hem werd
verwezen, of met een ove1·trecling van
de wetten en 1·eglementen betretfende de
politie over het wegverkeer die het openbaar ministerie of het onde1'Zoeksge1'echt reeds bij hem aanhangig heeft
gemaakt (1) .. (Sv., art. 138, 6°bis.)
2o Het openbaar ministe1·ie is in de
regel niet bevoegd om zich in cassatie te voo1"zien tegen een beslissing op de bu1·gerlijlce 1"echtsvordering (2). (Sv., art. 177 en 216.)
(1) Cass., 20 november 1967 en 17 juni
1968 (.Arr. cass., 1968, blz. 395 en 1267).
(2) Cass., 23 oktober 1972, twee arresten,
sup1·a, blz. 182 en 183.
(3) Cass., 5 september 1972 (.Arr. cass., 1973,
blz. 12).

3° De burgerlijke pm·tij die niet in kosten
van de strafvordering is ve1·ooTdeeld,
is niet ontvanlcelijk om zich in cassatie
te voo1·zien tegen de beslissing op deze
Techtsvo1·dering (3). (Sv., art. 177 en
216.)
4° Niet ontvanlcelijk is de voo1·ziening
dooT een buTgerlijke pa1·tij ingesteld
tegen andeTe burge1·lijke partijen waa1"mede zij voor de feiten1"echter geen geding had aangegam~ en ten wier voo1"dele de best?·eden beslissing geen vm·oordeling van de eisende partij uitspreekt (4).
5° W anneer de bestreden beslissing de
rechte1· bij tvie de st?·afvorde1'ing en de
bu1·gerlijke rechtsvo1"dering aanhangig
zijn ten om·echte onbevoegd ve1·klaart,
en alleen het openbaar ministe1·ie zich
tegen deze beslissing in cassatie voorziet, vernietigt het Hof de beslissingenkel in zove1'1'e zij op de st?·afvordering is gewezen (5).

(PROCUREUR DES- KONINGS TE LUIK, T.
BURGIO l\1. EN BURGIO C., GEMEENSCHA,PPELIJK MOTORWAARBORGFONDS,
RUWET, SOMETTI EN KETELSLEGERS;
LAVALLEE, T. DEZELFDE PARTIJEN.)

ARREST

(ve1"taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 mei 1972 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Luik, rechtdoende in hoger beroep ;
1. Op de vooJziening van het openbaar
ministerie :

a) In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de rechtsvorderingen ingesteld door het openbaar
ministerie tegen Michele Burgio, Calogero Burgio en Gilbert Lavallee :
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 138, 6°bis, van het Wethoek van strafvordering :
(4) Cass., 3 maart 1969 (An. cass., 1969,
blz. 614) en 18 augustus 1970 (ibid., 1970,
blz. 1042).
(5) Cass., 29 juni 1959 (Bull. en PAsiC.,
1959, blz. 1119) ; vgl. cass., 5 april 1965
(ibicl., 1965, I, 831) en 26 oktober 1970 (Arr.
cass., 1971, blz. 187).
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doordat de rechtbank van beroep zich
onbevoegd heeft verklaard om kennis
te nemen van het in de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek strafbaar
gesuelde wanbedrijf dat ten laste van de
verweerder Calogero Burgio is gelegd,
en bestaat in slagen en verwondingen
ten gevolge van een verkeersongeval, op
grand dat dit wanbedrijf niet gecontraventionaliseerd werd en de politierechtbank dus hiervan geen kennis kon nemen,

te1·wijl het bestreden vonnis wijst
op de samenhang tu:;;sen dit wanbedrijf,
het gecontraventionaliseerde
wanbedrijf dat ten laste van de verweerder Michele Burgio is gelegd en de
overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
die het openbaar ministerie aanhangig
had gemaakt bij de politierechtbank :
Overwegende dat het bestreden vonnis
stelt enerzijds dat voor het in de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek
strafbaar gesteld wanbedrijf dat ten
laste van de verweerder Calogero Burgio
is gelegd en bestaat in slagen en verwondingen tengevolge van een verkeersongeval, geen beschikking tot contraventionalisering werd gegeven en anderzijds dat dit wanbedrijf samenhangt met
een overtrading van dezelfde strafbepalingen die overeenkomstig artikel 4 van
de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden naar de politierechtbank werd verwezen, en met overtredingen van het algemeen reglement
op de politic van het wegverkeer die
het openbaar ministerie aanhangig had
gemaakt bij die rechtbank;
Dat door zich onbevoegd te verklaren
om, als rechter in hager beroep, kennis te
nemen van al die samenhangende misdrijven op grand dat voor het ten laste
van de verweerder Calogero Burgio
gelegde wanbedrijf geen beschikking tot
contraventionalisering werd gegeven, de
correctionele rechtbank artikel 138, 60bis,
van het Wetboek van strafvordering
heeft geschonden ;
Dat het middel gegrond is ;
b) In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen van de verweerders
Ruwet, Sometti en Ketelslegers en op
de rechtsvordering van de verweerder
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds :

Overwegende dat bet openbaar ministerie niet bevoegd is om zich in cassatie
te voorzien tegen deze beslissingen ;

Dat dienaangaande de voorziening niet
ontvankelijk is;
2. Op de voorziening van Lavallee,
burgerlijke partij :
a) In zoverre de voorziening gericht
is tegen het openbaar ministerie :
Overwegende dat, eiser niet tot de kosten van de strafvordering werd veroordeeld;
Dat de voorziening
niet ontvankelijk is ;

dienaangaande

b) In zoverre de voorziening gericht
is _tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvorderingen die ingesteld zijn door
de verweerders Ruwet, Sometti en Ketelslegers :

Overwegende dat eiser voor de feitenrechter geen geding met die verweerders
heeft gevoerd en dat de bestreden beslissing ten guste van laatstgenoemden
geen veroordeling tegen eiser uitspreekt ;
Dat dienaangaande de voorziening
niet ontvankelijk is;
c) In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen die door eiser zijn ingesteld tegen de verweerders Michele
Burgio, Calogero Burgio en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds :

Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 138, 6°bis, van het Wetbock van strafvordering en analoog met
het middel voorgedragen ter staving van
de voorziening van de procureur des
Konings :
Overwegende dat om de hierboven
aangegeven redenen het middel gegrond
is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, voor zover de rechtbank zich
onbevoegd heeft verklaard om uitspraak
te doen op de rechtsvorderingen ingesteld door het openbaar ministerie tegen
Michele Burgio, Calogero Burgio en Lavallee, en door Lavallee, burgerlijke partij, tegen Michele Burgio, Calogero Burgio
en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ; verwerpt de voorzieningen
voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te Hoei,
zitting houdende in hager beroep.
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7 november 1972.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Legros. Gelijkluidende conclusie,
behalve wat de omvang van cle cassatie
bet1·ejt (1), de H. Delange, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Dassesse.
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RET HOF VAN BEROEP UITGEBREID TOT
DE KOSTEN DIE HET OPENBAAR ll'UNISTERIE IN HOGER BEROEP HEEFT GEMAAKT OM DE ZAAK IN STAAT VAN
WIJZEN TE BRENGEN. 0NWETTELIJKHEID.

5° CAS SAT I E . - BEVOEGDHEID.- MmDELEN VAN AMBTSWEGE. STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN ZIJN VEROORDELING
IN DE KOSTEN DIE HET OPENBAAR
MINISTERIE HEEFT GEMAAKT Oi\1 DE
BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING
IN
STAAT VAN WIJZEN TE BRENGEN.
GEEN MIDDEL VAN All'I:BTSWEGE.

7 november 1972.

HOGER BEROEP. STRAFZAKEN.
VRIJSPREKEND VONNIS. HoGER
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
REOHTER IN HOGER BEROEP DIE
NA,GA,AT OF DE BEKLAAGDE RET FElT
REEFT GEPLEEGD, DA,T AAN DE BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING
TEN
GRONDSLAG LIGT, EN OF DIT FElT EEN
l\IIISDRIJF IS. WETTELIJKHEID.
RECHTERLIJK GEWIJSDE.
STRA,FZAKEN. VRIJSPREKEI-.TJJ VONNIB. HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
REOHTER IN
HOGER BEROEP DIE V ASTSTELT DAT
DE BEKLA,AGDE EEN )\'[ISDRIJF REEFT
GEPLEEGD EN DAT DIT l\IIISDRIJF AAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ SOl_'i:ADE HEEFT
BEROKKEND.
GEEN MISKENNING
VAN RET RECHTERLIJK GEWIJSDE.
STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ALLEEN AANHANGIG BIJ DE FEITENREOHTER.
KOS'J'EN GEJ\IIA,AKT
DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE OM
DE ZAA,K IN STAAT VAN WIJZEN TE
BRENGEN. !{.OSTEN VAN DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING.

LIJFSDWANG. STRAFZAKEN. HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ. VEROORDELING VAN DE
BEKLAAGDE IN DE KOSTEN VAN BEIDE
INSTA,NTIES
VAN
DE
BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING EN IN DE KOSTEN
VAN HOGER BEROEP T.O.V. DE STRAFVORDERING.
LIJFSDWANG
DOOR

(1) Daar het bcstreden vonnis slechts inzake
de bevoegdheid beslist had, had het openbaar ministerie geconcludeerd tot de cassatie
van de beslissingen zow·el op de burgerlijke
rechtsvorderingen als op de strafvordering.
(Men raadplege noot 1 onder cass., 29 juni 1959
aangehaalcl in noot 5, suprct, blz. 228, alsmede
de andere aldaar vermelde arresten).

CASSATIE.- STRAFZAKEN.- VooRZIENING DOOR RET OPENBAAR l\IIINISTERIE. TER
TEREOHTZITTING
INGESTELD.
0ASSATIE BEPERKT TOT
HET BELANG VAN DE WE'!.' EN ZONDER
VERWIJZING.

l

De rechter in hoge1· be1·oep is, op het
ontvankelijk hoge1· be1·oep van de btwge?·lijlce . partij tegen een v?·ijsp?·ekend
vonnis, bevoegd om na te gaan of de
belclaagde het jeit heeft gepleegd dat
aan deze ?'echtsvonle?·ing ten g?·ondslag ligt en of dit miscl1·ij.f aan de btwgerlijlce pa1·tij schade he eft be?·olclcend (2).
(Sv., art. 202; wet van 1 mei 1849,
art. 7.)

0

2° De ?'echter bij wie aanhangig is het
hoge1· be1·oep van de bu1·gerlijlce pa1·tij
tegen een m·ijsp1·elcend vonnis en die
bij de uitspmalc op de ?'echtsvo?·dering
van deze pa1·tij vaststelt, dat de beklaagde
een rnisdTiJf heejt gepleegd en dat dit
misd1·ijj aan de btwgerlijlce pa1·tij schade
hee.ft be?·olclcend, rnislcent geenszins het
gezag van het gewijscte ten acmzien van
de stmjvm·deTing (3). (Sv., art. 202;
wet van 1 mei 1849, s.rt. 7.)
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3° W annee1· in stra.fzalcen bij de jeiten. 1·echtm· alleen no g de bUJ·ge1·lijlce ?;echtsvo?·dm·ing aanhangig is, zijn de kosten
doo1· het openbam· ministeTie gemaalct
om de zaalc in staat van w~jzen te b?·enrJ!3n, lcosten van de bur-ge1·lijlce ?"echtsvo?'de?·ing (4).
4° W anneer op het enlcel hogeT beroep van
de bu?'gedijlce partij, de belclactgcle ve1·-

1

(2) en (3) Cass., 11 mei 1970 (A1-r. cass.,
1970, blz. 835).
(4) Cass., 24 april 1972 (Ar1·. cass., 1972,
blz. 799).

-231ooTdeeld is in de kosten van beide
instanties van de buTgeTlijke Techtsvor·der·ing en in de kosten van hager· beroep
t.o.v. de strafvor·dering, kan de doo;· de
eer·ste rechtm· bevolen lijfsdwang vom· de
lcosten van de str·afv07'der·ing door de rechter· in hager bemep niet worclen uitgebr·eid
tot de kosten die het openbaar. rninisterie
in hager· beroep !weft gernaakt om de zaalc
in staat van wijzen te brengen.
·
5o Het Hof stelt geen rniddel van arnbts-

wege voor op de voor·ziening van cle
belclaagde tegen de beslissing, waar·bij
hij ver·oor·deeld wor·dt in de lcosten die
het openbaar rninisterie lweft gernaalct
om de bur·geTlijlce r·echtsvoTder·ing in
staat van wijzen te brengen (1). (Impliciete oplossing.)
60 De cassatie, op de voorziening door· het

openbaw· rninister·ie ter· teTechtzitting
van het I~of ingesteld, wor·dt enlcel uitgespTolcen in het belang van de wet en
zonder· veTwijzing (2). (Sv., art. 442.)
(DECLAYE, T. CHEVREMONT.)
ARREST

( ver·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 mei 1972 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Overwegende dat het arrest aileen uitspraak doet over de burgerlijke belangen ;
I. Op de voorziening van eiser :

Over het enige middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek,
dooTdat het arrest vaststelt dat eiser
het in artikel 10, lid 3, van het wegverkeersreglement omschreven misdrijf heeft
gepleegd, dat dit feit en het andere door
de eerste rechter bewezen verklaarde
feit, een autovoertuig in staat van alcoholische intoxicatie te hebben bestuurd,
een zware fout opleveren in de zin van
artikel 8, lid 2, van de wet van 10 1naart
1900, die vervangen is bij artikel 7 van de
wet van 21 november 1969, welke
font rechtstreeks verband houdt n'let
het ongeval en de door verweerder, zijn
itanstel!er, geleden schade en dientenge(1)
1970,
(2)
1970,

Cass., 17 november 1969 (Ar'1'. cass.,
biz. 269).
Cass., 23 september 1969 (A1'1'. cass.,
biz. 83).

volge eiser tot schadevergoeding jegens
verweerder veroordeelt,
terwijl het beroepen vonnis, dat dienaangaande in kracht van gewijsde was
gegaan, eiser had vrijgesproken van de
overtreding van voornoemd artikel 10,
lid 3, en het arrest aldus het gezag
er·ga omnes van het strafrechtelijk gewijsde en de bewijskracht van de authentieke vermeldingen van het beroepen vonnis heeft miskend :
Overwegende dat, op het ontvankelijke hoger beroep van de verweerder,
burgerlijke partij, tegen het vonnis waarbij zijn rechtsvordering werd afgewez.en,
na eiser te hebben vrijgesproken van
overtrecling van artikel 10, lid 3, van
het wegverkeersreglement, de rechter in
boger beroep vermocht na te gaan, met
betrekking tot de burgerlijke rechtsvordering van verweerder tegen eiser,
of het misdrijf waarop deze rechtsvordering steuncle, bewezen was en of het
aan verweerder schade had toegebracht ;
Dat het hof van beroep derhalve noch
het algemene rechtsbeginsel van het
gezag van het rechterlijk gewijsde van de
beslissing op de strafvordering, noch de
bewijskracht van de vermeldingen van
de beroepen beslissing heeft miskend ;
Dat het middel naar recht faalt ;
II. Op de voorziening, ter terechtzitting
door
de procureur-generaal
krachtens artikel 442 van het Wetboek van strafvordering ingysteld :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 4 7 van het Strafwetboek, 2 en 7 van de wet van 27 juli
1971 :
Overwegende dat, na eiser te hebben
veroordeeld in de kosten van de beide
instanties van de burgerlijke rechtsvordering en in de kosten van hoger beroep,
het arrest heeft gezegd dat laatstgenoemde kosten, alsmede de kosten van eerste
aanleg, verhaalbaar waren door middel
van de lijfsdwang die reeds door de eerste
rechter uitgesproken was en waarvan de
duur werd gehandhaafd ;
Overwegende dat de kosten die het
openbaar ministerie maakt om de zaak
in hoger beroep in staat van wijzen te
brengen, op het hoger beroep aileen van
de burgerlijke partij, kosten van de
burgerlijke rechtsvordering zijn ;
Dat derhalve, door de lijfsdwang door
de eerste rechter ten aanzien van de
kosten van de strafvordering bevolen
tot bedoelde kosten uit te breiden, het
hof van beroep de in het middel aangehaalde wetsbepalingen heeft geschonden ;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening van de eiser; veroordeelt eiser
in de kost.en en, rechtdoende op de
voorziening van de procureur-generaal,
vernietigt, doch aileen in het belang van
de wet, het bestreden arrest, voor zover
het beslist dat de kosten van hoger beroep door lijfsdwang zullen kunnen worden verhaald; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; zegt dat er geen grond is tot
verwijzing.
7 november 1972.-2 8 kamer.- Voorzitte?", de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Closon. Gelijkluidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal.

2e
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7 november 1972.

VELDWETBOEK. ARTIKEL 88,
PLAATSEN WAA.R RET WERPEN
VAN STENEN OF ANDERE HARDE LICEAMEN OF ANDERE VOORWERPEN DIE
KUNNEN BEVUILEN OF BESCHADIGEN
VERBODEN IS. BEPERKENDE OPSOMMING.

12°. -

FEIT NIET RET MISDRIJF OPLEVERDE
ZOALS RET OORSPRONKELIJK OMSCHREVEN WERD.

4°

VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. V ONNIS VERNIETIGD
OMDAT DE RECHTER IN HOGER BEROEP,
DIE DE BEKLAAGDE HEEl<'T VRIJGESPROKEN VAN RET l\'liSDRIJF VOLGENS
DE OMSCHRIJVING WAARDOOR DE EERSTE RECHTER DE OORSPRONKELIJKE
OMSCHRIJVING HEEFT VERVANGEN, NIET
HEEFT NAGEGAAN OF RET FElT NIET RET
MISDRIJF OPLEVERDE ZOALS RET OORSPRONKELIJK OMSCHREVEN WERD. VERWIJZING.

1o De opsomming, in artikel 88, 12°,
van het Veldwetboek, van de plaatsen
waa1· het we1-pen van stenen of andere
hwrde lichamen of andere voorwe1-pen
die kunnen bevuilen of beschadigen,
veTboden is, heeft met name betrelcking
op bomen, doch niet op bossen als d1tSdanig (1).
2° De cor1·ectionele 1·echtbank of de politie?·echtbank, wam·voo1· een strafbam· feit
is gebracht, is ve1·plicht hieraan zijn
wettelijke omsch?'ijving te geven (2).
3° W annee1· de ee1·ste 1·echter de belclaagde

2D

RECHTBANKEN.- STRAFZA.KEN.CORRECTIONELE RECHTBANK OF POLITIERECHTBANK. DE RECHTER IS
VERPLICHT AAN DE VOOR HEM GEBRACHTE
FElTEN HUN WETTELIJKE .
OMSCHRIJVING TE GEvEN.

3D

RECHTBANKEN. STRAFZAKEN.
0MSCHRIJVING VAN RET MISDRIJF.
EERSTE RECHTER DIE DE OlVISCHRIJVING GEWIJZIGD EN DE BEKLAAGDE
VEROORDEELD HEEFT.- RECHTER IN
HOGER BEROEP DIE DE TELASTLEGGING
VOLGENS
HA,A.R NIEUWE
OMSCF~IJ
VING NIET BEWEZEN VERKLAART. VERPLICHTING NA TE GAAN OF RET

heeft vemonleeld ondeT een omschrijving waa1·doo?· de oo?·spmnlcelijke omsch?·ijving we1·d ve1·vangen, moet de
1·echtm· in hager bemep die de belclaagde
van de telastlegging volgens de nieuwe
omsch1·ijvi1~g m·ijspreelct, nagaan of het
feit niet het misdrijf oplevenle zoals het
oo?·sp1·onkelijlc omsclweven werd (3).
4° TVanneer de co1-r-ectionele nchtbanlc,
in hoge1· be1'oep 1·echtdoende, ve1·lclam·d
heeft dat het aan de beklaagde ten laste
gelegde feit niet valt onde1· de omsch?-ijving u·aanloor de ee1·ste 1·echte1· de oo1·spmnkelijlce omsch?-ijving heeft vervangen, doch niet nagegaan heeft of d1:t feit
niet het misdrijf opleve1·de zoals het oo1·spronkelijlc omschreven we1·d, wo,-dt de
cassatie van het vonnis 1titgesproken met
venvijzing (4).

(1) Over het beperkend karakter van cle
opsomming, raadplege men M. RIGAUX en
P.E. TROUSSE, Les cocles de police, d. II,
art. 88, 12°, blz. 131; over de betekenis van
het woorcl « boom », raaclplege men J. en
Y. DELARUWIERE, Les Novelles, Code rural,
nr. 266, blz. 585 ; CRAHAY, T1·aite des conh·avent·ions, nr. 403, blz. 375 ; LnmLETTE, Cocle
rttrctl et fm·estier, blz. 46; ORBAN, Code rtt1·al
belge, Commentai1·e de la loi du 7 octob1·e 1886,
nr. 766, blz. 363, en M. RIGAUX en P.E.
TROUSSE, op. cit., biz. 132 ; over de be~ekenis

van hetzelfde woord in artikei 90, 9°, van het
Velclwetboek, cass., 30 oktober 1911 (Bull.
en PASIO., 1911, I, 537).
(2) Cass., 20 september 1971 (Arr. cass.,
1972, blz. 65) en noot 1.
(3) Men raadplege cass., 17 juni 1968
(Arr. cctss., 1968, biz. 1270); 24 november
1969 (ibid., 1970, blz. 290) en 30 november
1970 (ibid., 1971, biz. 309).
(4) Men raadpiege cass., 12 februari 1945
(Bttll. en PAsiC., 1945, I, 117) en 23 juni 1958
(ibicl., 1958, I, 1185).

233(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS,
T. HUVENEERS.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 april 1972 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te V erviers ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 88, 12°, van het
Veldwetboek van 7 oktober 1886,

doordat het bestreden vonnis verweerder vrijspreekt van de telastlegging stenen of andere harde lichamen of andere
voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen, in tuinen, besloten erven,
natuur- en ktmstweiden of bomen te
hebben geworpen, op grond dat « beklaagde geen vuil heeft geworpen op een
van de plaatsen vermeld in artikel 88,
12°, van het Veldwetboek, n1.aar wel in
een sloot langs de openbare weg "• terwijl
de feiten in werkelijkl1.eid werden gepleegd in een bos, dit is in bomen :
Overwegende dat de opsomming, in
artikel 88, 12°, van het Veldwetboek, van
de plaatseri waar het werpen van stenen
of andere harde lichamen of andere voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen verboden is, beperkend is ;
Dat de tekst van dat artikel betrekking heeft met name op de bomen, maar
niet op de bossen als dusdanig;
Overwegende dat het vonnis vaststel~ dat " beldaagde . . . vuil heeft geworpen . . . in een sloot langs een openbare weg ";
Dat, zelfs in de onderstelling dat die
sloot zich in een bos bevindt, daaruit
niet zou volgen dat het vuil in de bomen
werd geworpen, zodat de beslissing volgens welke artikel 88, 12°, van het Veldwetboek terzake niet van toepassing is,
niettemin
wettelijk
gerechtvaardigd
blijft;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het middel ambtshalve afgeleid uit de artikelen 159, 160, 161, 174,
212, 213, 214 en 215 van het Wetboek
van strafvordering :
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, op het hager beroep van de
procureur des Konings, na te hebben
vastgesteld dat alle bestanddelen van het
misdrijf volgens de omschrijving waardoor de politierechtbank de oorspronkelijke omschrijving had vervangen niet

aanwezig waren, verweerder heeft vrijgesproken van de volgens die nieuwe
omschrijving beschouwde telastlegging
zonder na te gaan of het bij haar aanhangige feit niet het misdrijf zoals het
oorspronkelijk omschreven werd opleverde;
Dat de correctionele rechtbank aldus
voornoemde bepalingen van het Wetboek van strafvordering heeft geschonden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve voor zover het beslist dat het ten laste van verweerder
gelegde feit niet onder artikel 88, 12o,
van het Veldwetboek valt; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Luik, zitting houdende in
hager beroep.
7 november 1972.-2 8 kamer.- Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Legros. Gelijkluidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal.
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1° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT OP EEN FEITELIJKE BEWERING BERUST. - BEWERING
DIE GEEN STEUN VINDT IN DE BESTREDEN BESLISSING EN IN DE PROCESSTUKKEN. MIDDEL DAT FEITELIJKE
GRONDSLAG MIST.
2° GERECHTSKOSTEN. STRAFZAKEN. KOSTEN VOOR EEN NEDERLANDSTALIGE TOLK. MOGEN NIET
TEN LASTE VAN DE BEKLAAGDE WORDEN
GEBRACHT.
1° Feitelijke g1·ondslag mist het rniddel
dat op een jeitelijlce bewering berust,
die geen steun vindt in de bestreden
beslissing en in de p1·ocesstulcken waarop
.
het H of verrnag acht te slaan (1).
(1) Cass., 6 september 1971 (Arr. cass.,
1972, blz. 12 ).

-2342° De lcosten voor een Nederlandstalige
talk op wie een beroep moest wo1·den
gedaan voo?' de ve?·tal!ing van de ve?·lclaringen van de belclaagde, die de taal van
de rechtspleging niet spmlc, mogen
niet ten laste van cleze laatste worden
gelegd (1). (Wet van 15 juni 1935 op
het gebruik der talen in gerechtszaken,
art. 31; koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, art. 93, 3o).

den nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering die door de verweerder
Borms tegen eiser is ingesteld :
Overwegende dat laatstgenoemde geen
bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zover het uitspraak doet
over de kosten van de strafvordering in
eerste aanleg; verwerpt de voorziening
(DUBAIL, T. BORMS.)
voor het overige; beveelt clat van het
thans gewezen arrest melding zal worden
ARREST (vertaling).
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
HET HOF ; - Gelet op het bestrederi vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser
vonnis, op 9 jcmi 1972 in hager beroep ' in drievierde van de kosten ; h',at de
overige kosten ten laste van de Staat;
gewezen door de Correctionele Rechtverwijst de aldus beperkte zaak na~,r de
bank te N am.en ;
Correctionele Rechtbank te Dinant, zitI. In zoverre de voorziening gericht ting houdencle in hager beroep.
is tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld :
7 november 1972.-2 8 kamer.- Voo?"·
zitte1·,
de H. Perrichon, raadsheer waarOver het middel hieruit afgeleid dat
V erslaggever·, de
een van de magistraten-assessoren die nemend voorzitter. Gelijlcluidende conclusie,
deel uitmaakt van het gerecht van H. Capelle. de H. Delange, aclvocaat-generaal.
beroep, eisers raadman is geweest :
Overwegende dat het middel berust
op een feitelijke bewering die geen ste1-m
vindt in de bestreden beslissing of in de
processtukken waarop het Hof vermag
acht te slaa:1. ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 31
van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en
93, 3°, van het tarief in strafzaken
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Overwegende dat het bestreden vonnis het beroepen vonnis bevestigt, voor
zover het eiser veroordeelt in alle kosten
van de strafvordering, zonder dat blijkt
dat hiervan werden uitgezonderd de
kosten wegens het optreden van de talk,
aangewezen om. eiser, die alleen Nederlands sprak, ter terechtzitting van 20 januari 1972 v66r de eerste rechter bij te
staan, wag,rdoor aldus voornoemde wettelijke bepalingen werden geschonden ;
En overwegende voor het overige dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen wer-

STRAFZAKE~.- BESCHIKKING VAN
DE RAADKAJ\'IER DIE BEKLAAGDEN NAAR
DE CORRECTIONELE RECHTBANK VER·
WIJST WEGENS REGELMATIG GECOR·
RECTIONALISEERDE MISDADEN EN ALS
WANBEDRIJF GEKWALIFICEERDE FEI·
TEN. VONNISGERECHT DAT ZICH
ONBEVOEGD VERKLAART OM KENNIS
TE NEMEN VAN DE GEHELE ZAAK OMDAT EEN VAN DE ALS WA,NBEDRIJF
GEKWALIFICEERDE FElTEN EEN MIS·
DAAD IS EN DAT DE MISDRIJVEN SAJ\1EN ·
HANGEND ZIJN. IN KRACHT VAN
GEWIJSDE GEGANE BESLISSINGEN. TOEZICHT VAN HET H o F . - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN DE BESCHIK·
KING. YERWIJZING NAAR DE KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

( 1) Cass., 7 oktober 1968 (Ai"1'. cass., 1969,
blz. 142) en 14 maart 1972 (ibid., 1972,
blz. 662); men raadplege cass., 16 februari
en 20 april 1970 (ibid., 1970, blz. 571 en 723)
wanneer het niet gaat um talen die in Belgie

worden gebruikt en voor de toepassing van
artikel6-3, e, van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en van de fundamentele. vrijheden, goedgekeurd bij de wet
van 13 mei 1955.

-235W anneer de raadkame7' beklaagden naaT
de C01'Tectionele 1·echtbank heeft veTwezen wegens Tegelmatig geco1'Tectionalisee7·de misdaden en als wanbed7·ijf
gekwalificeeTde feiten, en het vonnisgeTecht zich onbevoegd heeft ve1·klaaTd
om van de gehele zaalc lcennis te nemen
omdat een van deals wanbedTijf gekwalificeeTde feiten in we7·kelijlcheid een
misdaad opleveTt en de misd7'ijven
samenhangend zijn, onde1·zoekt het Hof,
waaTbij aanhangig is een veTzoelcschTift
tot Tegeling van 7·echtsgebied, of beide
beslissingen in k7·acht van gewijsde
zijn gegaan, of een van de als wanbed1·ijf
omschfeven feiten een misdaad blijkt te
zijn en of de misdTijven samenhangend
zijn; zo ja, ve1·nietigt het H of de beschilclcing van de Taadlcamm', behoudens in
zove7'Te zij het bestaan van veTzachtende
omstandigheden vooT het eeTste feit heeft
aangenomen, en veTwijst de zaalc naa1·
de kame1· van inbeschtlldigingstelling (1).

l. ten nadele van Fran9ois Finne : een
geel-en-groene trui, een blauwe broek,
een groen nylon hemd, een badhanddoek,
een stofzuiger, een smeltstop, een transformator van 6 volt, een gebruikte
transformator, een duiklant>:.ren, 6 batterijen, een Novak-radiotoestel, een verrekijker met etui, een roulettespel, een
bruine anorak, een bruine broek, een ·
paar dameslaarzen, een duikkoker; 2. ten
nadele van Andre Couvert: een reiskoffer,
een gele jerrycan, een pot mosterd, een
draagbare ventilator, een doos thee, een
duiluna:'lker, een lege eau-de-colognefles, 4 zakdoeken, een gele wollen trui,
een overhen'ld, een hen'ld, een fluwelen
broek, een slip, een glazen asbakje, een
anorak, een peperbus, een ronde batterij
van 1,5 volt; b) derwijze dat het voornemen om het misdrijf te plegen zich
heeft geopenbaard door uitwendige da-.
den die een begin van uitvoering van het
.misdrijf uitmaken, maar aileen t.en gevolge van omstandigheden, van de wil
van de daders onafhankelijk, zijn gestaakt of hun uitwerking hebben gemist,
(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
gepoogd te hebben door middel van
BEROEP TE LUIK, INZAKE OLERISSE,
braak, inklimming of valse sleutels zaken
DERIEMAOKER, TESONE, ZULIANI EN
die hen niet toebehoorden, bedrieglijk
MONGIELLO.)
weg te nemen ten nadele van Jose La Chapelle - met de omstandigheid dat de
beklaagde Clerissa Lucien in staat van
ARREST ('veTtaling).
herhaling is daar hij bij een op het ogenblik der feiten in kracht van gewijsde
HET HOF ; - Gelet op het verzoek- gegaan arrest van 1 oktober 1969 van
schrift tot regeling van rechtsgebied, het Hof van beroep te Brussel tot twee
op 2 augustus 1972 ingediend door de jaren gevangenisstraf is veroordeeld weProcureur-generaal bij het Hof van be- gens poging tot diefstal onder verzwaroep te Luik;
rende omstandigheden in een bewoond
Overwegende dat de raadkamer van huis door middel van wapens en in bende
de Rechtbank van eerste aanleg te Di- en wegens diefstal onder ve:rzwarende
omstandigheden ; B) de vijfde beklaagde,
nant, bij beschikking van 26 mei 1972,
Clerisse Lucien, geboren te Chatelet op in samenhang, einde december 1971 of
22 mei 1936, Deriemacker Jeanne, ge- begin 1972 te Charleroi een magnetofoon
boren te Poperinge op 15 juli 1929, met minicassette-systeen'l " World Star
Tesone Giovanni, geboren te Archi op Festival », dat hem niet toebehoorde, be31 maart_ 1950, Zuliani Silvio, geboren drieglijk te hebben weggenomen ten
nadele van de naamloze vennootschap
te Charleroi op 7 mei 1953, en Mongiello
Elio, geboren te Charleroi op 7 juni 1951, Innovation ; C) de derde beklaagde,
naar de Correctionele Rechtbank te in samenhang, einde december 1971 of
Dinant heeft verwezen, om A) de vijf begin 1972, te Lodelinsart een magnetobeklaagden, te V odelee op 2 mei 1972 foon met minicassette-systeem " World
Star Festival » geheel of gedeeltelijk te
als daders, mededaders van ofmedeplichhebben geheeld ten nadele van de naamtigen aan de misdrijven : a) door middel van braak, inklimming of valse sleu- loze vennootschap Innovation, welke
zaak weggenomen, verduisterd of door
tels zaken die hun niet toebehoorden
misdaad of wanbedrijf verkregen werd ;
bedrieglijk te hebben weggenomen
Overwegende dat genoemde beschikking met betrekking tot de feiten van
_(1) Cass., 19 mei 1969 (Ar1·. cass., 1969,
de telastleggingen A) a, 1, en A, a, 2,
blz. 924) ; men raadplege cass., 1 december
uitdrukkelijk verzachtende omstandig1969 (ibid., 1970, blz. 324).
heden aanneemt en stelt_ dat de feiten
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van de andere telastleggingen met correctionele straffen strafbaar zijn ;
Overwegende dat het Hof van beroep
te Luik bij arrest van 12 juli 1972 de
onbevoegdverklaring
uitgesproken op
15 juni 1972 door de Correctionele Rechtbank te Dinant waarbij de voornoemde
telastleggingen aanhangig waren gemaakt, heeft bevestigd op grand dat
«nit het vooronderzoek en het onderzoek ... blijkt dat de in de telastlegging
B ... bedoelde bedrieglijke wegneming »
werd gepleegd door middel van braak;
dat bij de correctionele rechtbank aldus aanhangig werd gemaakt . . . een
crimineel feit dat, bij gebrek aan correctionalisering, buiten haar bevoegdheid viel en dat, op groncl van samenhang, die trouwens kle,arblijkelijk is », de
beschikking van cle raadkamer verband
heeft gelegd tussen dat feit en de feiten
van de telastleggingen A en C, zodat
de correctionele rechtbank zich voor het
geheel onbevoegd moest verklaren » ;
Overwegende dat genoemde beschikking en genoein.d arrest in kracht van
gewijsde zijn gegaan en dat ingevolge
h1.m tegenstrijdigheid een bevoegclheidsgeschil is ontstaan, waardoor de goede
gang van het gerecht wordt belemmerd ;
Overwegende dat het in de telastlegging B vermelde feit de misdaad omschreven in de artikelen 461 en 467 van
het Strafwetboek blijkt te zijn, en bovendien blijkt samen te haugen met de overige telastleggingen ;
Om die redenen, beslissende tot regeling van het rechtsgebiecl, vernietigt de
beschikking van 26 mei 1972 van de raad:
ka:mer van de Rechtbank van eerste aanleg te Dinant, behalve voor zover zij
beslist dat op de in de telastleggingen A,
a, 1, en A, a, 2, bedoelde feiten wegens
de verzachtende omstancligheden, die
zij aangeeft, slechts correctionele straffen toepasselijk zijn; beveelt dat van
dit arrest melding z'al worden gemaakt
op de kant van cle gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst cle aldus beperkte
zaak naar de kamer van inbeschuldigingstellin.g van het Hof van beroep te
Luik.
7 november 1972.- ze ka1ner.- VooTzitte?', de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve?·slaggeve?·, cle
H. Capelle. Gelijkluidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal.
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1D

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. PERSONENBELASTING. BELASTBARE INKOJ\'ISTEN VAN DE ECHT-GENOTEN.- SAJ\'IENVOEGING.- WIJZE VAN VASTSTELLING.

2D

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN
EN LASTEN. SCHULD OF VERLIES
VAN EEN PERSONENVENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE • ANSPRAKELIJKHEID.
SCHULD OF VERLIES PERSOONLIJK TEN
LASTE GENOMEN DOOR EEN NIET WERKEND VENNOOT.- SCHULD OF VERLIES
DAT GEEN TEN NAME VAN DEZE VENNOOT AFTREKBARE BEDRIJFSLAST IS.

3D REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. DIRECTE BELASTINGEN.- BESCHIKKENDE GEDEELTE GEGROND OP DUBBELZINNIGE REDENEN. - SCHENDING VAN A.RTIKEL 97
VAN DE GRONDWET.
l

D

De belastbm·e inkomsten van de echtgenoten wonlen slechts samengevoegd
naclctt iecle?'B bed1·ijjsinkomen ajzonclerlijk woTclt berekend alsof het onderscheiden belastingplichtigen bet1·oj. (Wetb.
van de inkomstenbel., art. 73.)

2D De niet wer kende vennoot van een per-·

sonenvennootschap met beperkte aanspmkelijkheid die een schuld of verlies van de vennootschap ten laste
neemt, lean deze nooit ajt?·ekken van
zijn belastbare inkomsten (1). (Wetb.
van de inkomstenbel., art. 44 en 96.)·
3D A1·tikel 97 van de Grondwet wm·dt ge-

schonclen door het a?'Test waa1'Va1~ het
beschikkende gedeelte op dubbelzinnige
no,clenen is geg1·ond (2).
(BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN, T. WEERELDS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 mei 1971 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
(1) Men raadplege cass., 25 februari 1971

CAr1·. cass., 1971, blz. 611).
(2) Cass., 4 juni 1968 (An·. cass., 1968,
blz. 1204). Men raadplege cass., 6 januari 1972
(Ar1·. cass., 1972, blz. 444).

-237Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 43, 44 en 73 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen,

doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat de door W eerelds,
bediende bij de naamloze vennootschap
"Locorail" en niet-werkend vennoot van
de personenvennootschap m.et beperkte
aansprakelijkheid " Fabrique de Parquets Laureys ,, gedane betaling van
241.064 frank geschiedde in zijn hoedanigheid van borg voor gezegde personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarin zijn echtgenote aileen
werkend vennoot is, beslist dat deze betaling, wijl zij niet ten laste van laatstgenoemde vennootschap kon worden verhaald, aanleiding heeft gegeven tot een
verlies dat van de ten name van W eerelds
belaste bedrijfsinkomsten dient te worden
afgetrokken en daartoe inroept : a) dat
W eerelds zowel als zijn echtgenote belang
had bij maatregelen die erop gericht
waren de personenvennootschap n"let
beperkte aansprakelijkheid " Fabrique
de Parquets Laureys " bedrijfsinkomsten te doen verwezenlijken; b) dat de
betaling geschiedde hoofdens een soliclaire met zijn echtgenote aangegane
borgstelling en dus dient te worden beschouwd als zijnde gedaan voor man en
vrouw hetgeen haar in hoofde van heiden
een bedrijfskarakter verleent; c) dat de
samenvoeging van de belastbare inkomsten van echtgenoten logisch impliceert
dat ook de schulden of verliezen van
echtgenoten moeten worden samengevoegd, voor zover zij een bedrijfskarakter hebben en de betaling, zelfs indien zij
aileen door de man werd gedaan, ontegensprekelijk geschiedde in het belang van
het gezin,
te1·wijl uit de door het hof van beroep
in aanmerking genomen vaststellingen
en overwegingen blijkt dat de beoogde
betaling, eensdeels, niet het minste verband houdt met de enige door W eerelds
uitgeoefende bedrijfsactiviteit als bediende bij de naamloze vennootschap
" Locorail " en, anderdeels, dat zij niet
door de echtgenote werd gedaan of gedragen, zodat deze betaling ofhet daaruit
voortgesproten verlies niet van de door
W eerelds genoten bedrijfsinkomsten kan
worden afgetrokken, noch als een persoonlijk bedrijfsverlies, noch als een
bedrijfsverlies van zijn echtgenote :
de

Overwegende dat het bestreden arrest
aftrekbaarheid aanneemt, van de

samengevoegde bedrijfsinkomsten vau
verweerder en zijn echtgenote, van een
bedrag van 24l.064.frank, dat betrekking
heeft op een niet betwiste betaling in
1963 door verweerder gedaan aan de
N ationale Kas voor Beroepskrediet in
zijn hoedanigheid van borg voor de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Fabrique de Parquets
Laureys " waarvan hij met zijn echtgenote deelgenoot was; dat het daartoe
aanvoert dat, nu artikel 73 van het Wetbock van de inkomstenbelastingen de
samenvoeging beveelt van de inkomsten
van de beide echtgenoten, het logisch is
ook de verliezen of schulden samen te
voegen van heiden; dat dit weliswaar
maar mogelijk is wanneer he·t om verliezen of sclTLliden gaat met bedrijfskarakter, maar dat ter zake in concreto het
het besproken bedrag een dergelijk
bedrijfskarakter heeft in hoofde van
beide echtgenoten ;
Overwegende dat de bedrijfsinkomsten van de echtgenoten slechts worden
samengevoegd nadat ieders bedrij£'!inkomen afzonderlijk wordt berekend
alsof het onderscheiden belastingplichtigen betrof ;
Overwegende dat luidens artikel 44,
eerste lid, van het W etboek van de in-,
komstenbelastingen aftrekbare bedrijfsuitgaven of -lasten zijn die welke de
belastingplichtige verantwoordt tijdens
het belastbare tijdperk te hebben gedaan
of gedragen om de belastbare inkomsten
te verkrijgen of te behouden; dat inzonderheid >vat betreft het persoonlijk ten
laste nemen, door een vennoot, van een
schuld of verlies van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, dit slechts een aftrekbare uitgave
kan uitmaken.in hoofde van de vennoot
die uit de werking van de vennootschap
bedrijfsinkomsten haalt ; dat, nu het
arrest vaststelt dat verweerder slechts
deelgenoot was van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
en niet een werkend vennoot, hoedanigheid die aileen zijn echtgenote bezat,
het niet zonder voornoemd artikel 44 te
schenden heeft kunnen beschouwen datbet betaalde bedrag voor hem het kenmerk van een bedrijfsuitgave heeft ;
Overwegende dat, in zoverre het aanneemt dat de uitgave een bedrijfskarakter
heeft voor de echtgenote, het arrest niet
vaststelt dat de besproken uitgave door
haar werd gedaan of gedragen ; dat het
echter aanhaalt dat de betaling gedaan
werd door verweerder in zijn hoedanig-
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heid van borg ; dat uit de verdere beschouwingen dat, nu de man en de vrouw
zich solidair borg hadden gesteld, " de
betaling door de man dus mag aangezien
worden als zijnde geschied voor de twee »,
en "dat, zelfs indien de man alleen de
fondsen betaalde, hij het ontegensprekelijk deed in het belang van het gezin »,
het arrest niet zonder dubbelzinnigheid
heeft vastgesteld dat cle uitgave door de
echtgenote van verweerder werd gedaan
of gedragen ;
Dat het middel derhalve gegrond is ;
Om die reclenen, 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 Gent.

8 november 1972.- 3e kamer.- Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ver·slaggever, de
H. Versee.- Gelijkluidende conclusie, de
H .. Charles, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Claeys Bouuaert (van de
balie te Gent) en Leon Delhez (van de
balie te Brussel.

1e KA.MER. -

9 november 1972.

1° VERJARING. 1BuRGERLIJKE ZAKEN.
LA.NDVERZEKERINGEN.
DRIEJARIGE VERJARING :U'fGES~'ELD
BIJ ARTIKEL 32 VAN DE WET VA,N 11 JUNI 1874.
2° VERZEKERINGEN. LANDVERZEKERINGEN. DRIEJARIGE VERJARING INGESTELD BIJ ARTIKEL 32 VAN
DE WET VA,N ll JUNI 1874.
3° VERZEKERINGEN. LANDVERZEKERINGEN. - MINNELIJKE VORDERING MET RET OOG OP DE UITVOERING
VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST.
VORDERING DIE, WAT DE VERJA,(1) De partijen kunnen afwijken van determijn gesteld bij artikel 32 van de wet van
11 juni 1874, door een kortere termijn vast
te stellen (cass., 25 januari 1968, Arr. cass.,
1968, blz. 702; J. VAN RYN en J. liEENEN,
Principes. de droit commercial, IV, 1965,
nr. 24:65, blz. 56 en 57). De vaststelling in de

RING BETREFT, NIET KAN WORDEN
GELIJKGESTELD MET DE VORDERING
IN RECHTE.

4° CASSATIE. -BEVOEGDITEID. -BURGERLIJKE ZAKEN. - GEVOLGTREKKING
DOOR DE RECHTER AFGELEID UIT DE
DOOR HEM GEDA,NE VASTSTELLINGEN.
AA.RD EN OMVA,NG VA,N 's HOFS
TOETSING.
1° en 2° Elke r·echtsvordering die vooi'tvloeit uit een verzeker·ingspolis is, behoudens ander· beding, verjaanl door· verloop van dr·ie jaren, te r·ekenen va.n de
gebeur·tenis waarop zij is gegrond (1).
(Wet van ll juni 1874, art. 32.)
(Implicie-r;e oplossing).
3° Niet gegrond is de gelijkstelling van
een minnelijke v01·der·ing met de r·echtsvor·der·ing, wat het gevolg van stuiting
van de ver'J'aring betreft inzalce landverzeker·ingen, wanneer de minnelijlce vordering ingesteld is op gr·ond van de
clausule van ·een verzelce1·ingspolis valgens wellce " ellce r·echtsvonler·ing tot betaling van de schade ver·valt na een termijn van zes maanden te r·elcenen van
het schaclegeval of van cle laatste vervolgingen in rechte "·
4° Zo cle feitem·echter de feiten client vast
te stellen waarop hij zijn beslissing
stwnt, client het H of na te gaan of hij
zich niet heeft laten leiden door· een verlceerd begrip van de wettelijlce bepaling
die hij wil toepassen, dan wel of de
gevolgtrekking die hij in r·echte aanneemt logisch. lean worden afgeleid uit
de gegevens die hij aanvoert (2).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR FRANS
RECHT <c LES ASSURANCES NATIONALES,
COMPAGNIE FRANQAISE D'ASSURANCES
ET DE REASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS ll, EN 'NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
<c HELVETIA
INCENDIE ST GALL ll, T. DE FISENNE L.
ENM.-L.)
ARREST (ver-taling.)
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

verzekeringsovereenkomst van een termijn
van meer dan drie jaar is integendeel niet
geldig (zie FREDERICQ, Traite dr. comm. b., III,
nr. 286 en de in noot 4:, op blz. 100, vermelde
verwijzingen). Zie het volgend arrest.
(2) Cass., 18 september 1962 (Bull. en PAsiC.,
1963, I, 80), en de noot 3, getekend W.G.

-239arrest, op 17 juni 1970 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 23 van de algemene
voorwaarden van de verzekeringspolis
nr. 102.290 die de verweerders op
22 maart 1958 bij de eerste eiseres hebben gesloten, 16 van de algemene voorwaarden
van
de
verzekeringspolis
nr. 830.808 die de verweerders op 20 januari 1966 bij de tweede eiseres hebben
gesloten, II34, F35, 1319, 1320, 1322,
2242, 2243, 2244, 2246 en 2248 van het
Burgerlijk Wetboek, 32 van de wet van
II juni 1874 houdende de titels X en XI
van hoek I van het W etboek van ko'ophandel en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest niet verjaard verklaart de rechtsvorderingen die
de verweerders op 25 en 26 september
1967 hebben ingesteld en die ertoe strekken, ter uitvoering van de bij de eiseressen gesloten verzekeringspolissen, dekking te bekomen voor de schade ten
gevolge van een brand die op 26 februari
1966 heeft plaatsgehad en doordat het
aldus beslist, hoewel het vaststelt dat,
respectievelijk volgens de artikelen 23
en 16 van de desbetreffende verzekeringspolissen, bedongen werd dat « elke rechtsvordering tot betaling van de schade varvalt na een termijn van 6 maanden te
rekenen van het schadegeval of van de
laatste vervolgingen in rechte ; na het
verstrijken van deze termijn, en niettegenstaande de bepaling van artikel 32 van
de wet van II juni 1874, is er volstrekte
verjaring bij overeenkomst en de Maatschappij is ontslagen zowel jegens de
verzekerde als jegens aile opposanten,
overnemers of gerechtigden », en weigert
dit beding van de overeenkomst strikt
toe te passen, op grond dat dergelijke
clausules als doel nastreven een nalatig
verzekerde niet toe te staan zijn verzekeraar onwetend te Iaten omtrent het
schadegeval en hem aldus te beletten de
nodige maatregelen te treffen, dat zulks
niet het geval was, dat, aangezien partijen het recht hebben de bij artikel 32
van de wet van II juni 1874 gestelde verjaringstermijn te verkorten, hun hetzelfde recht moet worden erkend met
betrekking tot de gevolgen die zij aan
de stuiting willen toekennen, dat, bij
gebrek aan een in uitdrukkelijke bewoordingen uitgedrukte wil dienaangaande, de rechter deze client na te gaan
door de overeenkomst uit te leggen,
dat bedoelde clauslule van het gemeen
recht afwiikt en beperkend moet worden.

uitgelegd, dat ze de rechtsvorderingen en
de minnelijke vorderingen op gelijke
voet stelt, dat ze, in geval van twijfel;
moet worden uitgelegd tegen de verze-·
keraar die ze heeft bedongen, dat de·
minnelijke verzoeken de verjaring stuiten·
althans tot op de dag waarop de weigering om dekking te verlenen vaststaat,
dat gelet op de omstandigheden moet
worden aangenomen dat de verjaring
die is beginnen te lopen ten gevolge van
een daad van stuiting van de verkorte
verjaring een termijn heeft die op zijn
minst gelijk is, namelijk 6 maanden,
daar uit de bewoordingen van het contract of uit het nagestreefde doel niet
blijkt dat het anders wordt gewild, dat
het in feite vaststaat dat de verweerders
het schadegeval regelmatig aan de eiseressen hebben aangegeven en hun aanspraak
op de contractuele vergoeding in der
minne hebben doen gelden, zonder .dat
in de loop van de daaropvolgende besprekingen enigszins werd gezinspeeld op
het verval krachtens de clausule inzake
bedongen verjaring, dat het irrationeel
zou zijn een verzekerde te verplichten
tegen zijn verzekeraars rechtsvervolgingen in te stellen in de loop van de
besprekingen en terwijl nog geen betwisting werkelijk is ontstaan, dat de
weigering om dekking te verlene:rl vaststand op 20 maart 1967 wat de, tweede
eiseres betreft en op 6 april 1967 wat
de eerste betreft, en dat, nu de minnelijke verzoeken tot regeling de verjaring
respectievelijk tot deze data hebben ge~
stuit, de op 25 en 26 september 1967
ingestelde rechtsvorderingen niet ver:
jaard kunnen worden verklaard,

terwijl, enerzijds, de stelling dat de
minnelijke verzoeken de verjaring stuiten.
althans tot op de· dag waarop de weigering om dekking te verlenen vaststaat.,
geen wettelijke grondslag heeft, daar
de minnelijke verzoeken niet. begrepen
zijn onder de oorzaken die, volgens. d6'
wet, de verjari:ng of natuurlijk of burgerlijk stuite:n en het bestreden arrest,
derhalve, op deze onjuiste beginselverklaring niet wettelijk de beslissiqg heeft
kunnen steunen waarbij de rechtsvordel'inge:n van de verweerders niet verjaard
verldaard worden wegens het verstrijken van de in de desbetreffende verzekeringspolissen bedongen verjaringstermijn (schending van de artikelen 32
van titel X, boek I van het W etboek
van koophandel, respectievelijk 23 en 16
van genoemde verzekeringspolissen, 2242,
2243, 2244, 2246 en 2248 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet),

-240en terwijl, anderzijds, door te onderstellen dat deze artikelen 23 en 16 van
de bedoelde verzekeringspolissen de
rechtsvorderingen en de minnelijke vorderingen op gelijke voet stellen, zoncler
deze beoorcleling enigszins met redenen
te omkleclen, het bestreclen arrest aan de
litigieuze clausule van de overeenkomst
een heeling heeft toegevoegd dat ze niet
bevat, eraan een betekenis en een draagwijdte heeft toegekencl die onverenigbaar
zijn met haar bewoordingen en aldus tegelijkertijcl de overeenkomst heeft geschonden die de partijen tot wet strekt
(schendll'lg van de artikelen 1134 en 1135
van het Burgerlijk Wetboek en 23 en 16
respectievelijk van de verzekeringspolissen nr. 102.290 en 830.808 die tussen
partijen werden gesloten), de bewijskracht heeft miskend van de akten die
deze overeenkomst vaststellen (schendll1g van de artikelen 23 en 16 van
genoemde verzekeringspolissen en van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) en de verplichting
van de rechters om hun besliss:ingen te
motiveren niet is nagekomen (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende , dat het arrest vaststelt dat de brand waarvoor van de eisere8SJen schadeloosstelling werd gevorderd
op 26 februari 1966 heeft plaatsgehad,
dat met hetoog op deze schadeloosstelling
tussen partijen besprekingen werden gevoerd tot 20 maart 1967 en tot 6 april
1967, op welke data de eerste en de
tweede eiseres respectievelijk elke vergoeding weigerden, en dat de rechtsvorderingen tot het bekomen van deze vergoedi:ng op 25 en 26 september 1967 werden :ingesteld ;
Overwegende dat artikel23 van de door
de verweerders bij de eerste eiseres
gesloten polis bepaalt dat « elke rechtsvordering tot betaling van de schade
vervalt na een termijn van 6 maanden te
rekenen van het schadegeval of van de
laatste vervolgingen in rechte ; na het
verstrijken van deze termijn en niettegenstaande de bepaling van artikel 32
van de wet van II juni 1874 er volstrekte verjaring bij overeenkomst is
en de maatschappij ontslagen is zowel
jegens de verzekerde als jegens alle opposanten, overnemers of gerechtigden »,
dat artikel 16 van de bij de tweede
eiseres gesloten polis een soortgelijke
bepaling bevat;
Overwegende dat de feitenrechter, om
aan de besprekingen van de partijen een
gevolg van stuiting van de verjaring toe
te kennen, hierop steunt dat voormelde

clausule «van heb gemeen recht afwijkt;
dat ze, derhalve, beperkend moet worden
uitgelegd ; dat ze de rechtsvorderingen
en de minnelijke vorderingen op gelijke
voet stelt ; dat ze, in geval van twijfel,
moet worden uitgelegd tegen de verzekeraar die ze heeft bedongen » ;
Overwegende dat, zo de rechter de
feiten client vast te stellen waarop hij
zijn beslissing steunt, het Hof client na
te gaan of hij zich niet heeft laten leiden
door een verkeerd begrip van de wettelijke bepaling die hij wil toepassen, dan
wel of de gevolgtrekking die hij in rechte
aanneemt logisch kan worden afgeleid
uit de gegevens die hij aanvoert ;
,

Dat, ten deze, de gelijkstelling door
de feitenrechter van de minnelijke vorderingen met de rechtsvorderingen, wat
het gevolg van stuiting van de verjaring
betreft, behalve dat ze geen grondslag
vindt in de wet, niet logisch kan worden
afgeleid uit de door hem vermelde premissen, namelijk dat de clausule van de
voormelde contracten beperkend en, in
geval van twijfel, tegen de verzekeraar
moet worden uitgelegd ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verniet:igt 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 Brussel.
9 november 1972. - 1 e kamer. - Vom·zitter en Ve1·slaggever, de H. Valentin,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkltticlende conchtsie, de H. Ganshof
van der Meersch, procureur-generaal. Pleite1·s, de HH. De Bruyn en Dassesse.
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9 november 1972.

lO

VERZEKERINGEN.- LANDVERZEKERINGEN.- DRIEJARIGE VERJARING
INGESTELD BIJ ARTIKEL 32 VAN DE
WET VAN l l JUNI 1874. REGEL
WAARVAN KAN WORDEN AFGEWEKEN
DOOR EEN ANDERSLUIDENDE BEPALING.

2o

VERJARING. BuRGERLIJKE zAKEN.
LANDVERZEKERINGEN.
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DRIE.JARIGE VER.JARING INGESTELD BI.J
ARTIKEL 32 VAN DE WET VAN 11 .JUNI
1874. - REGEL WAARVAN KAN WOR·
DEN AFGEWEKEN DOOR EEN ANDERSLUIDENDE BEPA.LING.
30 VERZEKERINGEN.- LANDVERZE-

KERINGEN. - DRIE.JARIGE VER.JARING
INGESTELD BI.J ARTIKEL 32 VAN DE WET
VAN ll .JUNI 1874. - AANVANGSPUNT
VAN DEZE VER.JARING. VERZEKERAAR GEHOUDEN DE BENADEELDE
SCHADELOOS TE STELLEN.
0MSTANDIGHEID DIE GEEN AANVA.NGSPUNT VAN DE VER.JARING KAN ZI.JN.
LANDVER40 VERZEKERINGEN. ZEKERINGEN. DRIE.JARIGE VER.JARING INGESTELD BI.J ARTIKEL 32 VAN
DE WET VAN l l .JUNI 1874. - BETALING DOOR DE VERZEKERA.AR DIE WETTELI.JK GEHOUDEN IS DE BENADEELDE
SCHADELOOS TE STELLEN.
AANVANGSPUNT VAN DE VERJARING.
1o en 2° Ellce rechtsvordering die voort-

vloeit uit een verzekeringspolis is, bij
ontstentenis van een andersluidende
bepaling (1), verjam·d door vm·loop van
d1·ie jaren, te relcenen van de gebeurtenis waamp zij is gegrond (2). (Wet
van l l juni 1874, art-;--3,2)

3° H et jeit dat de ve1·zelceraa1· k1·achtens de

verzelceringsovereenlcomst gehouden is
de benadeelde persoon schadeloos te
(1) Zie noot 1 onder het voorgaande arrest.
(2) Zie het voorgaande arrest.
(3) S. FREDERICQ, Overzicht van rechtspraak in zake verzekeringen, Tijdschr. v. P1·.
recht, 1969, biz. 257 tot 324, inz. biz. 281.
Men raadplege cass., 22 juni 1972 (Arr. cass.,
1972, biz. 1005) en noot 1 op biz. 1006.
(4) Volgens G. WET's vangt de verjaring
van' de -rechtsvordering van de verzekeraar,
die een grond van verval aanvoert tegen de
~erzekerde, aan op de dag van het vonnis
waarbij de verzekerde definitief wordt veroordeeld om aan het slachtoffer schadevergoeding
te betalen : " Le point de depart de la prescription en assurance responsabilite civile
automobile ,, noot onder Gent, 18 april 1955,
Rev. crit. ju1·. belge, 1956, biz. 256 en vlg.,
inz. biz. 264. In dezelfde zin : PIRSON en
DEVILLE, Traite de la respons. civile extra-contractuelle, II, 1935, nr. 394.

De Franse wet bevat een gelijkaardige bepaling als die van artikel32 van de wet van 11 juni 1874. Artikel 25 van de wet van 13 juli
1930 bepaaJt dat aile rechtsvorderingen, die

stellen volstaat niet om, op zichzelf, de
d1"iejarige verja1·ing van a1·tikel 32 van
de wet van 11 juni 1874 te doen lopen (3).
4° De gebettrtenis waarop is gegrond de
1"echtsvo1·de1·ing door de verzeke1·aar ingesteld onde1· aanvoering tegen de verzelcerde van een in de verzelce1·ingspolis
bepaalde g1·ond van verval en vanaj wellce de d1·iejarige ve1jm·ing van a1·tilcel 32
van de wet van 11 juni 1874 begint te
lopen, is de betaling door de v.erzelce1·aar nadat is komen vast te staan dat
hij wettelijlc gehouden is de benadeelde
pe1·soon schadeloos te stellen (4).
(NA.AMLOZE VENNOOTSCHAP
« HET BELGISCH VERHAAL »,

T. MILLET M. EN F.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestrederi
arrest, op 18 november 1963 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Gelet op het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 32 van de
wet van ll juni 1874 op de verzekeringen
in het algemeen, die titel X van hoek I
van het W etboek van koophandel vormt,
ll van de wet van 1 juli 1956 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 97 van de
Grondwet en, voor zovee1 als nodig,
2028, 2029 en 2030 van het Burgerlijk
Wetboek,
voortvloeien uit een verzekeringsoveree.nkomst, verjaard zijn na verloop van twee jaren, te rekenen van de gebeurtenis waarop zij
zijn gegrond.
De Franse rechtspraak, die op dit ogenblik
blijkbaar vaststaat, stelt, bij de uitlegging
van deze bepaJing, het beginpunt van de verjaring van de rechtsvordering van de verzekeraar tegen de vervallenverklaarde verzekeringnemer vast op de dag waarop het
slachtoffer van het ongeval betaald wordt.
Deze rechtspraak steunt hierop dat deze
betaling " de gebeurtenis is waarop de vordering is gegron,l » (cass. fr., civ., 7 februari
1956, J. Cl. jtw. II, nr. 9309, noot A. BESSON;
17 april 1956, D. S., 1956, biz. 677, noot
A. BEssoN). Is er geen betaling dan beschikt
de verzekeraar over geen rechtsvordering.
Deze leer wordt gedeeld door de HH. Picard
en Besson (M. PICARD en A. BESSON, Les
assu1·ances terrest1·es en d1·oit j1·ancais, I, 1970,
nr. 151, biz. 243 en 244; nr. 402, blz. 589).
Zie ook de noot, get. H. M., onder Appel Lyon,
25 maart 1969, G.P., 1969, 116 en 117.

-242doordat het bestreden arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis,
overeenkomstig artikel 32 van de wet
van ll jtmi 1874 op de verzekeringen in
het algemeen, de regresvordering verjaard verklaart die eiseres tegen de verweerders in hun respectieve hoedanigheid van verzekerin.gnmner en verzekerde
heeft ingesteld en zijn beslissing in hoofdzaak verantwoordt door de overweging
dat deze rechtsvordering was ingesteld
meer dan drie jaar na de dag dat het
vonnis, dat de verweerders burgerrechtelijk aansprakelijk verklaarde, kracht
van gewijsde had verkregen,
terwijl de gebetutenis waarop de regresvordering van de verzekeraar van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid automobiel tegen de verzekeringnemer en de
verzekerde is gegrond de betaling door
de verzekeraar aan de benadeelde is,
zodat het aanvangspunt van de termijn
van drie jaar waarbinnen de verzekeraar, naar luid va,n artikel 32 van de wet
van ll jtmi 1874, moet optreden de dag
is waarop hij de verschuldigde vergoedingen heeft betaald; hieruit volgt, nu
de laatste betaling op 19 april 1960 heeft
plaatsgehad, zoals uit de op dat punt
niet tegengesproken conclusie van eiseres blijkt, dat de rechtsvordering die zij
volgens exploten van 22 en 23 maart
1961 heeft ingesteld tijdig werd ingeleid en door het bestreden arrest slechts
met schending van de in artikel 32 van
de wet van ll juni 1874 neergelegde
regel verjaard kon worden verklaard;
Over hBt middel van niet-ontvanlcelijkheid door de verweerclers tegen het middel opgeworpen en hieruit afgeleid dat
eiseres zich niet beroept op de schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek of op de
miskenning van de bewijskracht van de
verzekeringspolis waarop zij erkent haar
rechtsvordering te steunen en die zij
niet bij de voorziening heeft gevoegd,
ter"wijl het middel het arrest verwijt de
verjaring van de regresvordering van
eiseres tegen de verweerders te berekenen vanaf de dag dat het vonnis, dat hen
aansprakelijk verklaart, in kracht van
gewijsde is gegaan en, nu artikel 32 van
de wet van ll jtmi 1874 op de verzekeringen in het algemeen geen omschrijving
geeft van de gebeurtenis waarop deze
rechtsvordering is gegrond, de oplossing
van deze vraag volkomen afhangt van de
dienaangaande door partijen overeengekomen bepalingen van de verzekeringspolis, zodat eiseres in werkelijkheid het

arrest verwijt voornoemde polis verkeerd
te hebben uitgelegd en de bewijskracht
van deze akte te hebben miskend :
Overwegende dat het middel betrekking heeft op de uitlegging van artikel 32
van de wet van ll juni 1874 waarop het
doelt;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid, derhalve, niet gegrond is ;
Over het middel :
Overwegende dat, naar luid van artikel 32 van de wet van ll juni 1874, elke
rechtsvordering die voortvloeit uit een
verzekeringspolis verjaard is door verloop van drie jaren te rekenen van de
gebeurtenis waarop ze is gegrond;
Overwegende dat, in de rechtsvorclering tot terugbetaling van de bedragen die
de verzekeraar aan de slachtoffers van een
ongeval heeft betaald en die door hem is
ingesteld onder aanvoering tegen de verzekerde van een in de verzekeringspolis
bepaalde grond van verval, de gebeurtenis waarop ! deze rechtsvordering is
gegrond en variaf welke de verjaring van
clrie jaar loopt, niet de beslissing is die,
1net kracht van gewijsde, v-aststelt dat
de verzekeraar wettelijk gehouden is de
benadeelde derde schadeloos te stellen ;
Overwegencle, immers, dat deze verjaring niet kan lopen voordat de verzekerde over een rechtsvordering beschikt
om de verzekerde tot terugbetaling te
dwingen en dat de rechtsvordering een
voorafgaande betaling onderstelt ;
Dat hieruit volgt dat het feit dat de
verzekeraar gehouden is de benadeelde
personen rechtstreeks te vergoeden niet
volstaat om, op zichzelf, voormelde verjaring te doen lopen en dat de gebeurtenis
waarop een dergelijke rechtsvordering
is gegrond de betaling door de verzekeraar is, nadat is komen vast te staan dat
hij wettelijk ertoe gehouden is de derde
benacleelcle te vergoeden ;
Overwegencle clat uit de regelmatig aan
het Hof voorgelegde stukken blijkt dat
de rechtsvordering van eiseres strekt tot
terugvordering van diverse bedragen
betaald aan verschillencle benadeelcle 'derden die op verschillende data schadeloos
gesteld zijn voor schade die htm eigen is ;
dat hieruit volgt dat de laatste betaling
aan een van deze derden zonder gevolg
is op het aanvangspunt van de verjaring
van de rechtsvordering tot terugbetaling
van de aan de anderen betaalde bedragen;
Dat aldus het middel gegrond is in
zover het aan het arrest verwijt de verjaring te hebben berekend vanaf de dag
dat de beslissing, die de verweerders
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aansprakelijk verklaart, in kracht van
gewijsde is gegaan ; dat het naar recht
faalt in zover het zonder ondersclwid
op de dag van de laatste betaling het
aanvangspunt vaststelt van de verjaring van de rechtsvordering tot terugbetaling van alle bedragen die aan de
benadeelde derden werden betaald ;
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 Brussel.
9 november 1972. 1e kamer.
Voo1·zitte1·, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V er·slaggever,
Baron Richard. Gelijkluidende conclusie, de H. Ganshof van der Meersch,
procureur-generaal. - Pleite1·s, de HH.
VanRyn en Bayart.

WOR.DEN GEDAAN AAN DE REGEJ, VAN DE
AANSPRAKELIJKHEID VASTGELEGD IN
ARTIKEL 1384,LID 1, VA.NHETBUBGERLIJK WETBOEK.
5° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARDER VOOR
RET GEBREK VAN DE ZAAK ONDER ZIJN
BE WARING.
AANSPRAKELIJKHEID
WAAROP INBREUK KAN WORDEN GEMAAKT DOOR EEN STAAT VAN OVERMACHT, WANNEER BELGIE IN EEN
OORLOG IS GEWIKKELD.

1° H ij die een zaalc onder z~Jn bewm·ing
heeft is aanspralcelijlc voor de schade
die cloo1· het ge brelc van cleze zaak wordt
verooTzaakt, behalve clat hij het vermoeden
van schuld lean wee1·leggen doo1· te bewijzen dat de schade aan een v1·eemde
oo1·zaak te wijten is (1). (B.W., art. 1384,
lid 1.)
2° Geen enkele grondwettelijke of wette-
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1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEvVAARDER VOOR
RET GEBREK VAN DE ZAAK ONDER
ZIJN BEWARING. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARDER TENZIJ HIJ
RET VERMOEDEN VAN SCHULD WEERLEGT.

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - AANSPRAKELIJKF-EID VAN DE BEWAARDER VOOR
HET GEBREK VAN DE ZAAK ONDER ZIJN
BEWARING.
GEEN VRIJSTELLING
VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE
UITVOERENDE MACH'l'.
3° OORLOG. - OoRLOGSTIJD. - MILITAIR VOERTUIG DOOR EEN ORGAAN VAN
DE STAAT GEBRUIKT IN OORLOGSTIJD.
0MSTANDIGHEID WAARDOOR DE
STAAT NIET KAN WORDEN VRIJGESTELD
VA,N ZIJN AANSPRAKELIJKHEID VOOR
DE BEWARING VAN DIT DOOR EEN GEBREK AANGETASTE VOERTUIG.
4° OORLOG.
BELGIE. STAAT VAN
LEVEREN.
OVERMACHT

- VIJANDELIJKHEDEN IN
0MSTA=IGHEDEN DIE DE
OVERMACHT KUNNEN OPPuBLIEKRECHTELIJKE
WAARDOOR AFBREUK KAN

lijke bepaling en geen enlcel algemeen
rechtsbeginsel onttTeklcen de uitvoerende
macht in de uitoejening van haar taak
aan de uit artikel 1384, lid 1, van het
BtwgeTlijlc Wetboek voot·tvloeiende verplichting de schade te vergoeden, die
do01· haar schuld aan een andet· wordt
vemorzaakt doo1· een gebreklcige zaak
onde1· bewa1·ing te houden.
3° Het jeit dat een militair voeTtuig, dat

niet bestemd was voor de burgerdienst,
tach als dusdanig do01· een orgaan van
de Staat gebruilct werd, terwijl het
Zeger niet op vredesvoet we1·d teruggebmcht (2), stelt de Telgische Staat
niet vrij van de aanspralcelijlcheid door
artikel 1384, lid 1, van het Burgerlijk
W etboek ten laste gelegd van de bewaarder voor het geb1·ek van de zaak die hij
onde1· zijn bewaring hottdt (3). (Wet van
15 juni 1899, art. 58; besluitwet van
11 oktober 1916, art. 1.)
4° en 5° lVanneer Belgic in een oorlog is

gewikkeld lean op de aanspmlcelijkheidsregels van m·tikel 1384, lid 1, van
het Bu1·ge1·lijk Wetboelc inbreulc worden gemaalct door omstandigheden die
publielcrechtelijlce overmacht opleveren.

(1) (2) en (3) Men zie de verwijzingen naar
de rechtspraak en de auteurs in de conclusie
van het openbaar ministerie, verschenen in
Bull. en PAsrc., 1972, biz. 238.

244(BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN LANDSVERDEDIGING,
T. RETHEL;ET, ww:m TAlVIINE.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 mei 1970 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
cloo1'dat het bestreden arrest eiser veroordeelt tot vergoeding van de schadelijke gevolgen voor verweerster van het
dodelijk ongeval dat haar man was overkomen, op grond dat eiser voor die gevolgen aansprakelijk 1vas daar hij een gebrekkige zaak onder zijn bewaring had
gehouden, ten deze, een aanhangwagen
zonder schokbrekers die, volgens de deskundige, niet beantwoordde aan de toenmalige vereisten ten aanzien van de
stabiliteit van het voertuig op de weg
in burgerdienst, welk ongeval te >vijten
was aan deze aanhangwagen, en dat
eiser niet deed blijken van enige grond
van vrijstelling, zoals de daad van het
slachtoffer, de noodtoestand die op het
ogenblik en op de plaats van het ongeval
voortvloeide uit een dreigend gevaar dat
aan de vijandelijld1eden of aan de oorlogstoestand te wijten was, of elke andere
vreeinde oorzaak,
terwijl het arrest, door die overwegingen, niet passend heeft geantwoord op
het middel waarbij eiser, in zijn voor het
hof van beroep genomen conclnsie, deed
gelden dat de deskundige van oordeel was
geweest dat de stabiliteit van het vo~r
tuig niet beantwoordde aan de toenmahge
vereisten in burgerdienst, dat echter rekening moest worden gehouden met het
feit dat het ging om een militair voertuig dat door het Belgisch leger werd gebruikt lang voordat het op vredesvoet
werd teruggebracht, wat eerst op 15 juni
1949 plaatshad, en dat, derhalve, het
litigieuze voertuig, als militair voertuig
dat niet voor de burgerdienst bestemd
was, niet kon worden beschouwd als
zijnde aangetast door een gebrek dat
ipso facto de aansprakelijkheid van zijn
bewaarder bij een ongeval ten gevolge
had, en terwijl dit gebrek aan een passend antwoord gelijkstaat met het ontbreken van de bij artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering :

Overwegende dat, na erop gewezen te

hebben dat het d~delijk ongeval dat de
man van verweerster was overkomen op
12 mei 1946 had plaatsgehad, dus voordat het leger op vredesvoet werd teruggebracht bij het besluit van de . Regent
van 1 juni 1949, het arrest beshst, met
verwijzing naar gronden van de eerste
rechter dat eiser, bewaarder van de aanhangw~iren zonder schokbrekers die het
ongevalbheeH veroorzaakt, aansprakelijk
was omdat deze aanhangwagen, die niet
bea~twoordde aan de toenmalige vereisten inzake de stabiliteit van het voertuig
op de weg in burgerdienst, de andere weggebruikers een ongewoon gevaar deed
lopen wanneer het in het normale verkeer van vredestijd gebruikt werd, en
dat eiser van geen enkele grond van vrijstelling doet blijken ;
Overwegende dat het Hof van beroep,
door de omstandigheden aan te geven
die volgens het hof de aansprakelijkheid
meebrengen van de bewaarder van een
zaak waarvan het zegt dat ze in het
onderhavige geval gebrekkig was; oordeelt dat clit militaire voertuig, dat niet
bestemd was voor de burgerdienst, weliswaar niet ipso facto de aansprakelijkheid van de bewaarder bij een ongeval
meebrengt, doch dat eiser, hoewel het
voertuig was gebruikt voordat het leger
op vredesvoet werd teruggebracht, gehouden was de schade te vergoeden die
hij door zijn schuld had veroorzaakt
door deze « gebrekkige zaak n onder zijn
bewaring te houden ; .
Overwegende dat de rechter aldus
passend op het verweer van eiser heeft
geantwoord ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 25, 29,
68 van de Grondwet, 1 van het konink1ijk bes1uit van 26 augustus 1939 betreffende de mobilisatie van het 1eger,
bekrachtigd door artikel 1 van de w~t
van 16 juni 1947 houdende bekrachtiging van de konink1ijke bes1uiten getroffen krachtens de wet van 1 mei 1939
en krachtens de wet van 10 juni 1937,
1 van het bes1uit van de Regent van 1 juni
1949 waarbij het 1eger op vredesvoet
wordt teruggebracht en 1384 van het
Burger1ijk Wetboek,
cloorclat het bestreden arrest eiser veroordeelt tot vergoeding van de schadelijke gevo1gen voor verweerster van het
ongeva1 dat haar man was overkomen,
op grond dat eiser voor die gevolgen a~n
sprakelijk was daar hij een gebrekk1ge
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ten deze, een aanhangwagen zonder omstandigheden dat de niet voor de
schokbrekers die, volgens de deskundige, burgerdienst bestemde militaire aanniet beantwoordde aan de toenmalige hangwagen de dood van de man van ververeisten ten aanzien van de stabiliteit weerster heeft veroorzaakt, dit voertuig
van het voertuig op de weg in burger- is aangetast door een gebrek dat de aandienst, welk ongeval te wijten was aan sprakelijkheid meebrengt van eiser die
deze aanhangwagen, en dat eiser niet deed het onder zijn bewaring had ;
blijken van enige grond van vrijstelling,
Overwegende dat krachtens artikel
zoals de daad van het slachtoffer, de 1384, lid I, van het Bmgerlijk Wetboek
noodtoestand die op het ogenblik en op de bewaarder van een zaak aansprakede plaats van het ongeval voortvloeide lijk is voor de schade die door het gebrek
uit een dreigend gevaar dat aan de vijan- van deze zaak wordt veroorzaakt en dat
delijkheden of aan de oorlogstoestand te elke krenking van een burgerlijk recht
wijten was, of elke andere vreemde oor- ten gevolge van een onrechtmatige daad
zaak,
degene aan wie deze daad is toe te schrijterwijl, krachtens de artikelen 25, 29 ven verplicht de aldus veroorzaakte
en 68 van de Grondwet, de Koning over schade te vergoeden, behalve dat de
een soevereine beoordelingsmacht be- bewaarder van de zaak het vermoeden
schikt inzake de opportlmiteit om, zelfs van zijn schuld kan weerleggen en aan
in vredestijd, sommige militaire voer- zijn aansprakelijkheid kan ontsnappen
tuigen in het verkeer te brengen die, door het bestaan van een vreemde oorwegens de vereisten van htm bestemming, zaak te bewijzen ;
Overwegende dat geen enkele grandzijn uitgerust met inrichtingen voor de
veldtocht en niet beantwoorden aan de . wettelijke of wettelijke bepaling en geen
normen die voor voertuigen in burger- enkel algemeen rechtsbeginsel de uitdienst gelden, waaruit volgt dat een voerende macht in de uitoefening van
dergelijk voertuig, zelfs indien het in haar taak onttrekken aan de nit artikel
vredestijd rijdt, niet kan worden be- 1384, lid l, van het Bmgerlijk Wetboek
schouwd als zijnde aangetast door een voortvloeiende verplichting de schade
gebrek
dat
de
aansprakelijkheid te vergoeden die door haar schuld aan
van zijn bewaarder meebrengt zoals een ander wordt veroorzaakt door een
artikel 1384 van het Burgerlijk Wet- door een gebrek aangetaste zaak onder
haar bewaring te houden ; dat zulks
boek dat bepaalt,
onder meer het geval is met het gebruik
en terwijl deze niet-toepasselijkheid van door een orgaan van de Staat van een
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek niet voor de burgerdienst bestemd militen deze des te meer gold daar het liti- tair voertuig dat gebezigd is terwijl het
gieuze ongeval, zoals het bestreden leger niet op vredesvoet werd terugarrest zulks vaststelt, zich op 12 mei 1946 gebracht;
had voorgedaan, dat wil zeggen op een
Dat blijkens de vaststellingen van het
tijdstip dat, krachtens de voormelde arrest en de gronden van de eerste rechbepalingen van het koninklijk besluit ter waarnaar het arrest verwijst de aanvan 26 augustus 1939, bekrachtigd hangwagen, oorzaak van het ongeval,
zoals werd gezegd, en van het besluit ten deze werd gebruikt buiten alle omvan de Regent van 1 juni 1949, het standigheden die van dien aard zijn dat
leger niet op vredesvoet was terugge- ze de overmacht van publiek r.echt opbracht, en dat, derhalve, de Koning leveren welke in geval van vijandelijkbeschikte over de beoordelingsmacht die heden kan bestaan ;
hierboven is omschreven en op de artiOverwegende dat het arrest erop
kelen 25, 29 en 68 van de Grondwet wijst dat eiser een gebrekkige zaak
steunt :
onder zijn bewaring heeft gehouden en
Wat. het eerste en het tweede onder- niet doet blijken van enige grand van
vrijstelling;
dee! samen betreft :
Dat geen enkel onderdeel van het midOverwegende dat, in strijd met wat
eiser betoogt, de rechter de macht niet del kan worden aangenomen ;
betwist die de Koning zou hebben om
Om die redenen, verwerpt de voorsoeverein te oordelen over de opportu- ziening; veroordeelt eiser in de kosten.
niteit, zelfs in vredestijd, militaire voertuigen in het verkeer te brengen die niet
9 november 197 2. - I e kamer. - Voorbeantwoorden aan de normen welke voor
de voertuigen in burgerdienst gelden ; zitter, de H. Valentin, raadsheer waar-

-246nemend voorzitter.
Vcrslaggever,
Baron Richard. Gelijkluidende conclttsie, de H. Ganshof van der Meersch,
procureur-generaal. - Pleiters, de HH.
Bayart en Simont.
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3° Wanneer ve1·scheidene vo1·deringen door
de .feitem·echter wegens hun verknochtheid samengevoegd zijn, is de partij
die zich in cassatie hee.ft voo1·zien tegen
de over zijn zaak gewezen beslissing,
ontvankelijk om zich te beroepen op het
gebrelc aah antwoo1·d op de conclusie van
een andere partij, wanneer de oplossing
van de doo1· deze conclttsie opgeworpen
bettcisting van belang is voor het tussen
haar en de ande1·e pa1·tijen bestaande
geschil (3).

1° CAS SATIE. RECHTSPLEGING. BURGERLIJKE ZAKEN.
VoORZIENINGEN DOOR VERSCHILLENDE PARTIJEN INGESTELD TEGEN DEZELFDE
BESLISSING. AMBTSHALVE SAMENVOEGING.

4° De cassatie van een beschikkende ge-

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN

(BRUEREN, T. STALJ\1ANS EN DE LAET;
DE LAET, T. STALMANS.)

EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - BESLISSING WA,ARBIJ EEN EIS
,,,-ORDT TOEGEWEZEN. - REGELMATIG
VOORGEDRAGEN VERWEER. GEEN
PASSEND ANTWOORD. NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.

3° CASSATIEMIDDELEN. - BURGERLIJKE
ZAKEN.
VERSCHEIDEN.El
RECHTSVORDERINGEN SAMENGEVOEGD
WEGENS HUN VERKNOCHTHEID.
VoORZIENING VAN EEN VAN DE PARTIJEN. - MID DEL AFGELEID UIT HET
GEBREK AAN A.NTWOORD OP DE CONCLUSIE VA,N EEN ANDERE PARTIJ. 0NTVANKELIJKHEID VAN HET M!DDEL.
- VooRWAARDEN.

deelte van de bestreden beslissing brengt
de cassatie mede van een ander beschikkende gedeelte dat rnet het eerste noodzakelijk is ve1·bonden (4).

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 mei 1971 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de onder de nummers 970 en 983 ingeschreven voorzieningen, gericht tegen hetzelfde tussen
dezelfde partijen gewezen arrest, verlmocht zijn en dienen te worden samengevoegd;

2° Niet regelmatig gemotivee1·d is de beslissing die een cis toewijst, zonder passend
te anttvoo1·den op een 1·egelmatig in
conclttsic vo01·gedragen venveer van cle
tegenpartij (2). (Grondwet, art. 97 .)

I. Op de voorziening van Brueren
Franciscus :
Over het middel afgeleicl uit de schencling van de artikelen 97 van de Grandwet en 1382 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het bestreden arrest, na in
feite beslist te hebben dat eiser gedeeltelijl' aansprakelijk is voor de schadelijke
gevolgen van het kwestieus verkeersongeval, hem veroordeelt, in solidttrn
met De Laet Leopold, om aan verweerster, weduwe van het slachtoffer van
gezegd ongeval, een schadevergoeding
van 1.454.862 frank te betalen wegens
" materiele schade "• zonder de conclusie
van eiser te beantwoorden, waarbij hij
staande hield dat, behalve wat de niet
betwiste begrafeniskosten betreft, verweerster geen enkele materiele schade
geleden heeft ten gevolge van het overlijden van haar echtgenoot, om de reden

(1) Cass., 14 september 1972, supm, biz. 59.
(2) Cass., 29 april 1971 (A,., .. cass., 1971,
biz. 839) en 25 oktober 1972, supra, biz. 202.
(3) Cass., 15 december 1966 (Arr. cass.,

1967, biz. 488) en 29 november 1967 (ibid.,
1968, biz. 458).
(4) Cass., 15 maart 1972 (Arr. cass., 1972,
biz. 665).

4° CASSATIE. - OMVANG. -BURGERLIJKE ZAKEN.- CASSATIE VAN EEN BESCHIKKENDE GEDEELTE VAN DE BESTREDEN BESLISSING. - 0ASSATIE DIE
DE CASSATIE MEDEBRENGT VA.N EEN
ANDER BESCEIKKENDE GEDEELTE DAT
MET HET EERSTE NOODZAKELIJK IS VERBONDEN.

1° W annee1· verschillende pa1·tijen zich in
cassatie voo1·zien tegen dezeljde beslissing, voegt het Ho.f de voorzieningen
ambtshalve samen (1). (G.W., art. 1083.)
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" dat zij 45 uur per week werkte bij de
naamloze vennootschap Papeteries de
Belgique, met het gevolg dat het percentage van het loon, aangewend voor
het eigen onderhoud van het slachtoffer, veel hoger is clan wanneer de vrouw
niet werkt, clat haar inkomsten en die
van haar overleclen echtgenoot ongeveer
clezelfcle waren, dat men clus mag aannelnen dat ieder van hen ongeveer de
helft van zijn inkomsten voor het huishouclen afstond, dat rekening houclende
met haar eigen beroep, met haar overlevingspensioen en de verclubbeling van
de kinderbijslag de materiele toestand
van verweerster niet werd gewijzigd, dat
de schade in conc1·eto client beschouwd te
worden en er rekening moet gehouden
worden met de voordelen die het verlies
compenseren "•
terwijl, ee1·ste onderdeel, om wettelijk
gemotiveerd te zijn, naar luid van artikel 97 van de Grondwet, de gerechtelijke beslissingen al de door de partijen
in een regelmatig ingediende conclusie
ingeroepen middelen en excepties moeten beantwoorden,
tweede onrlerdeel, minstens uit de motivering van het arrest onmogelijk kan
uitgemaakt worden of de rechter in feite
heeft willen beslissen dat er aan verweerster, ten gevolge van het ongeval, geen
voordelen toegekend werden die de door
haar geleden schade compenseerden, dan
wel of hij in 1·echte heeft willen beslissen
dat zelfs indien deze voordelen en deze
compensatie bestonden, verweerster toch
recht had op een schadevergoeding waarvan het bedrag moest bepaald worden
zonder rekening te houclen met gezegde
voordelen en compensatie, de onduidelijkheicl en dubbelzinnigheid van deze
motivering het Hof in de onmogelijkheid stelt zijn controlerecht over de wettelijkheid van het arrest uit te oefenen
en met het gebrek aan de door artikel 97
van de Grondwet vereiste motivering
gelijkstaat ;
derde onderdeel, indien het arrest in
die zin moet gei"nterpreteerd worden dat
verweerster recht had op een schadevergoeding zelfs indien de voordelen die
haar werden toegekend als gevolg van
het overlijden van haar echtgenoot,
haar materiele schade compenseerden,
en indien haar materiele toestand door
het ongeval niet gewijzigd werd, het
arrest artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek schendt hetwelk inhoudt dat
geen recht op schadevergoeding bestaat
zonder het bewijs van een werkelijke
schade;

vim·de onderdeel, door te beslissen dat
het overlevingspensioen, aan verweerster
toegekend, niet in mindering mag gebracht worden van het bedrag van de
door haar geleden schade, het arrest de
conclusie van eiser niet beantwoordt,
en om deze conclusie te beantwoorden,
overeenkomstig artikel 97 van de Grandwet, de rechter had moeten zeggen, niet
alleen dat het pensioen niet in mindering
van de schade mocht gebracht worden,
doch waarom er geen mindering kon in
overweging genomen worden :
Overwegende dat het arrest de conclusie van eiser niet beantwoord heeft
met betrekking tot de raming van de
last van het onderhoud van het slachtoffer op de helft van zijn inkomsten,
het in mindering brengen van het Gverlevingspensioen van de weduwe en de in
bovenstaand middel aangehaalde compensatie van de schade door de uit het
overlijden voortvloeiende voordelen;
Dat het middel gegrond is ;
II. Op de voorziening van De Laet
Leopold :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,

doordat het bestreden arrest de materiMe schade welke verweerster wegens
het overlijden van haar op de leeftijd van
38 jaar overleden echtgenoot heeft geleden berekent " op een nuttige overlevingsduur van 22 jaar " en « onder aftrek van
een vierde voor eigen onkosten "•
te1·wijl, eerste onder·deel, eiser in conclusie stelde dat men, gelet op het feit
dat beroepsmilitairen vroegtijdig het
leger verlaten, « hoogstens een kapitalisatie tot 50 jaar kan aanvaarden op
het militair inkomen "• en de tot verbindendverklaring van het arrest opgeroepen
partij Brueren in conclusie had gesteld
dat "de datum van de inruststelling van
een beroepsmilitair 56 jaar is zodat
de
nuttige
overlevingsduur slechts
56 min 38 = 18 jaar bedraagt ";
tweede onderdeel, de tot verbindendverklaring van arrest opgeroepen partij
Brueren in conclusie stelde dat verweerster zelf sedert 1945 werkt met het gevolg dat het percentage van het loon,
aangewend tot het eigen onderhoud van
het slachtoffer, veel hoger is dan wanneer
de vrouw niet werkt en dat, nude inkomstan van de echtgenoten ongeveer gelijk
zijn, men mag aannemen dat elk ongeveer de helft van zijn inkomsten voor
het huishouden afstaat ;
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dat het voordeel van de vervroegde afbetaling van het kapitaal en het bedrag
van het weduwenpensioen dienden afgetrokken te worden van de door verweerster geleden schade, en de tot verbindendverklaring van arrest opgeroepen partij
Brueren in conclusie had gesteld dat
wanneer men dus rekening houdt met
het eigen beroep van de weduwe, met
het overlevingspensioen en met de toekenning van wezengeld, men vaststelt
dat de materiele toestand van Stalmans
door het ongeval niet werd gewijzigd,
zodat, door geen enkele verldarin~ te
geven noch voor het bepalen van de
nuttige overlevingsduur op 22 jaar noch
voor het bepalen van de eigen onkosten
van het slachtoffer op een vierde en door
niet in te gaan op de vraag of het pensioen
en andere voordelen niet in aanmerking
moesten genomen worden bij de berekening van de schade, het arrest geen passend antwoord geeft op de conclusie van
de partijen en derhalve niet naar behoren met redenen is omkleed :
Overwegende dat eiser in conclusie aanvoerde dat op het militair inkomen
hoogstens een kapitalisatie tot 50 jaar
kon worden aanvaard, omdat beroepsmilitairen vroegtijdig het leger verlaten,
en dat het voordeel van de vervroegde
uitbetaling van het kapitaal van de door
verweerster geleden schade diende te
worden afgetrokken ;
Overwegende dat het arrest, door de
nuttige overlevingsduur op 22 jaar te
bepalen zonder daaromtrent enige motivering te geven, voormelde conclusie
onbeantwoord laat ;
Overwegende dat eiser, voor het
overige, hetzelfde middel aanvoert als de
partij Brueren ; dat hij gerechtigd is
zich op het feit te beroepen dat de door
laatstgenoemde genomen conclusie niet
is beantwoord, daar de oplossing van
de door die conclusie opgeworpen betwisting van belan~ is voor het tussen
verweerster en hern bestaande geschil ;
Overwegende dat het middel gegrond
is;
Overwegende dat het arrest een noodzakelijk verband vaststelt tussen de veroordeling tot 1.454.862 frank wegens
materiele schade berekend op grond van
een nuttige overlevingsduur van 22 jaar
en de veroordeling tot 30.000 frank
wegens materiele schade na inruststelling ; dat dienvolgens de vernietiging van

het arrest zich tot bovenvermelde veroorcleling tot 30.000 frank schadevergoeding client uit te strekken ;
Om die redenen, voegt de onder de
nummers 970 en 983 ingeschreven zaken
samen ; vernietigt het bestreden arrest
in zoverre het Brueren en De Laet
in solidum veroordeelt om aan verweerster 1.454.862 frank wegens materiele
schade en 30.000 frank wegens materiele
schade na inruststelling te betalen, alsook in zover het uitspraak doet over de
kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant. van
de gecleeltelijk vernietigde beslissing ;
houdt de kosten aan opdat erover door
de feitenrechter wordt beslist; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Gent.
10 november 1972. 1e kamer. Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Gerniers. Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. Struye, Houtekier en
van Heeke.
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1° BEWIJS.

BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. BRIEF.
UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE
BEWOORDINGEN VAN DE BRIEF.
GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOIIT VAN DE AKTEN.

20

DADING.
DRAAGWIJDTE.
0NAANTASTBARE BEOORDELING DOOR
DE FEITENREOHTER. VOORWAARDE.

1° De bewijskracht van een b1·iej wordt
niet miskend door de 1·echte1· die hieraan
een ~~itlegging geeft, die verenigbaar is
met de bewoo1·dingen e1·van (1). (B.W.,
art. 1319, 1320 en 1322.)

2° De feitem·echter beoordeelt op onaantastba1·e wijze de draagwijdte van een
dading, door zijn oordeel te vo1·men
over de bedoeling van de pa1·tijen en
(1) Cass., 8 september 1971
blz. 26).

(Ar1·. cass., 1972,
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onderhandeld hebben, als hij de bewoordingen niet miskent van de akte die ze
vaststelt (1). (B.W., art. 2048 en 2049.)
(DE· GROEVE, T. BOGAERT.)
ABREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 aprill97l door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320, 1322
2044, 2048, 2049, 2052 van het Burgerlijk W etboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, om de door eiser
ingeroepen darling « tot vergoeding van
alle schadelijke gevolgen, huidige en
toekomende, gekende en ongekende »
op de sindsdien ontstane schade niet
toepasselijk te verklaren, aanstipt dat
zowel de onmogelijkheid waarin de partijen zich bevonden om de werkelijke
omvang van de schade te kennen, als de
ramingen van de deskundige en het hiermede overeenstenunend bedrag van de
vergoeding noodzakelijk aantonen dat
de dading beperkt bleef tot het toen
reeds bestaande geschil, en dat de « huidige en toekomende, gekende en ongekende gevolgen " slechts wezen op « de
andere werken dan die door de deskundige aangeduid, nodig tot het herstel van
de alsdan bestaande schade, of de hogere
kosten van de voorziene werken "•
te1·wijl, nu het aan de overeenkomst
van dading eigen is dat de partijen hierbij nopens de juiste draagwijdte van hun
rechten onzeker zijn, de enkele vaststelling van het arrest, op de gronden die het
aangeeft, dat de deskundige en de verweerder bij het sluiten van de dading de
omvang van de schade onmogelijk konden voorzien, op zichzelf niet volstaat om
te besluiten dat de partijen noodzakelijk
deze schade van hun overeenkomst hebben willen uitsluiten (schending van alle
aangeduide artikelen, uitgenomen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetbock),
terwijl het arrest, door op grond van
de feitelijke vaststellingen die het aanstipt, de overeenkomst van de partijen tot
de op 30 oktober 1961 bestaande schade
(1)

Men raadplege cass., 28 mei 1896
(Bull. en PASIC., 1896, I, 206), 4 maart 1929
(ibicl., 1929, I, 117), 27 september 1937 (ibid.,
1937; I, 243), 5 april 1957 (ibid., 1957, I,

te beperken, de bewijskracht miskent van
de brief van 30 oktober 1961, door verweercler goedgekeurd, die op alle schadelijke gevolgen wijst, huidige en·toekomende, gekende, en ongekende, zonder enig
onderscheid noch beperking (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
he,t Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet) :
Overwegcnde dat het arrest erop wijst
dat, naar aanleiding van een tussen partijen gerezen geschil betreffendc de aan
de woning van verweerder veroorzaakte
schade tengevolge van de door eiser uitgevoerde rioleringswerken en nadat de door
de rechter aangestelde deskundige het
bedrag van de schade op 4.034 frank
had beraaamd, de raadsman van eiser
en van dezes verzekeraar aan verweerder
een cheque van dit bedrag heeft gestuurd
samen met een brief waarin hij onder
meer schreef " dat de verzekeraar met
het oog op een minnelijke regeling, om een
einde te stellen aan het hangende geschil, doch zonder enige nadelige bekentenis van schuld vanwege zijn verzekerde,
akkoord ging, tot schadeloosstelling en
vergoeding van alle schadelijke gevolgen, huidige en toekomende, gekende en
ongekende, het bedrag te betalen voorgesteld door de deskundige, 4.034 frank
taks inbegrepen, voor saldo van aile rekening " en dat verweerder die cheque
heeft ge'ind ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat, na de aldus tot stand gekomen darling, nieuwe schade aan de woning van
verweerder is ontstaan en dat die schade,
waarbij de stabiliteit van de waning aangetast wordt, volkomen verschilt van de
vroegere schade die slechts hierin bestond
dat de vorm van bepaalde niet belangrijke onderdelen van het gebouw was aangetast, zonder dat iets erop wees dat het
gebouw zelf in het gedrang kon worden
gebracht;
Overwegende dat het arrest hieruit
afleidt dat het geschil waarover de dading
ging beperkt was tot de te dien tijde door
de uitvoering van rioleringswerken aan
verweerder berokkende schade en geenszins de aansprakelijkheid van eiser in
haar voile omvang omvatte en dat, gelet
op de werkelijke staat van de woning
957), 3 maart en 12 mei 1966 (ibid., 1966, I,
851 en 1157).
Zie ook : DE PAGE, D1•oit civil, d. V, bijv.,
nr. 524; KLUYSKENS, Beginselen van burgm·lijk recht, d. IV, nrs. 565 en vlg.
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de waning en het herstel ervan niet in de
gemeenschappelijke bedoeling van de
partijen konden liggen bij de betaling
van de vergoeding ingevolge de minnelijke regeling ;
Overwegende dat het arrest verklaart,
in verband met bovenvermelde bnef, dat
de vermelding dat de uitgekeerde vergoeding " alle schadelijke gevolgen, huidige en toekomende, gekende en ongekende " dekt, niet van die aard is dat
verweercler, bij het aanvaarden van de
betaling, redelijkerwijze moest beseffen
dat in die vermelding besloten lag de aansprakelijkheid van de aannemer buiten
de grenzen van het bestaande geschil en
van hetgeen in de reele toestand kon
voorzien worden, en clat de bedoelde gevolgen best konden beduiden " andere
werken clan die door de deskwldige aangeduid, nodig tot het herstel van de alsdan bestaancle schade, of de hogere kosten van de voorziene werken, dit is de
gevolgen die in de werkelijke situatie en
ook naar de bewoordingen van de brief,
niet rui:mer waren dan het " hangencl
geschil ";
Overwegencle dat het hof van beroep
aldus geen uitlegging van bedoelde brief
geeft die met de bewoordingen ervan
onverenigbaar is ;
Overwegende dat het arrest, dat bijgevolg de bewijsluacht van voormelde
brief niet miskent, zijn beslissing betreffende de draagwijdte van de dading op de
bedoeling van de partijen stecmt, die het
in feite en derhalve op onaantastbare
wijze beoordeelt; dat het arrest aldus de
- in het middel ingeroepen wetsbepalingen
niet schendt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

2D HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE
ZAKEN. - HOGER BEROEP INGESTELD
BIJ EEN VERZOEKSCHRIFT. VERZOEKSOHRIFT TER GRIFFIE VAN HET
GEREOHT IN HOGER BEROEP INGEDIEND MEER DAN EEN llfAAND NA DE
BETEKENING VAN HET BEROEPEN VONNIS. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
3D HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE
ZAKEN. -HOGER BEROEP INGESTELD
BIJ TER POST AANGETEKENDE BRIEF,
HOEWEL DE WET DEZE WIJZE VAN
VOORZIENING NIET VOORSCHRIJFT. GEEN NIETIGHEID.
1D In bur·gerlijlce zalcen beclmagt de ter-

mijn om hager· bemep in te stellen, in cle
regel, een maancl te r·elcenen van de dag
na cle betelcening van het vonnis. (G.W.,
art. 52, 54 en 1051.)

2o Niet ontvankelijlc is het bij een ver·zoelcschrijt ingesteld hager· beroep, wanneer het ver·zoelcschr-ift ter griffie van
het ger·echt in hager- ber·oep is ingediend
meer· dan een maand na de betekening
van het ber·oepen vonnis (G.W., art. 52,
54, 1051 en 1056, 2D.)
3D Daar· de wet in dit geval geen nietigheid
heeft vastgesteld, lean niet wor·den nietig
ver·lclaar·d het hager· beroep dat onregelmatig bij ter- post acmgetekende br·iej
werd ingesteld, hoewel de wet niet uitdr·ttkkelijlc deze wijze van voor·ziening
voor·schrijjt. (G.W., art. 860, 1056-2D en
1058.) (Impliciete oplossing.)

(VAN POUOKE L. EN F., T. PUYPE.)
ARREST.

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

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 januari 1971 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;

10 november 1972. 1e kamer. Voor·zitter·, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Venlaggever,
de H. Meeus. - GeliJ"kltticlende conclnsie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiter·s, de HH. VanRyn en Philips.

1e KAMER. -

10 november 1972.

1D HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE
ZAKEN. TERll'liJN. - BEGINPUNT.

1

Over het middel afgeleid uit de schcnding van de artikelen 860, 861, 862, 863,
867, 1042, 1051, lid 1, 1056, leden 2 en 3,
1057, 1063 van het Gerechtelijk Wetboek,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
door·dat het bestreden arrest het door
de eisers bij verzoekschrift ingesteld hager
beroep niet ontvankelijk verklaart om
de reden dat het vonnis waar tegen hager
beroep aan " Liliane Van Poucke op
6 mei 1970 en aan Frank Van Poucke op
14 mei 1970 werd betekend; een verzoekschrift tot hager beroep uitgaande van
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boven de handtekening van de raadsman
van de appellanten, in de rand de vermelding vertoont : « neergelegd ter griffie
op 17 juni 1970, de griffier J. Woestyn ,,
de eisers een afgiftebewijs voorleggen van
een aangetekende zending afgegeven te
Brugge op 11 juni 1970 en gericht aan de
grifher van de rol, Gerechtshof te Gent,
de vormen van het instellen van hoger
beroep bij artikel 1056 van het Gerechtelijk Wetboek worden bepaald en het instellen van dit rechtsmiddel bij ter post
aangetekende brief slechts toegestaan is
wanneer de wet die wijze van voorziening uitdrukkelijk voorschrijft (artikel 1056, 3°); in onderwerpelijk geval
geen uitclrukkelijk voorschrift zulke voorzieningsvorm bepaalt; anderzijds, zoals
blijkt uit de akte van hoger beroep zelf,
de e1sers de vorm van het verzoekschrift
kozen, de randvermelding die tot voldoening aan de arbikelen 1056 en 1051
van het Gerechtelijk Wetboek op dit
schrift werd aangebracht en door de
bevoegde griffier werd uitgevoercl, bewijst dat het verzoekschrift ingecliend
werd op de griftie van het hof van beroep op 17 juni 1970; dat, nu meer clan
een maancl verlopen was tussen de
jongste betekening aan een van de appellanten en het indienen van het verzoekschri~~ tot hoger beroep op de grifiie, de
termiJH van hoger beroep v6_6r dit indienen verstreken was en het boger beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard "•
te?·wijl, ee?·ste onde?·deel, de eisers hoger
beroep hebben ingesteld door een verzoekschrift dat bij aangetekend schrijven
van l l juni 1970 aan de rolgrifiier van
het Hof van beroep te Gent gestuurd
werd ~n, zoals de eisers)n lnm op dat
punt met tegengesproken conclusie staande hielclen, deze op 12 jcmi 1970 en in alle
geval v66r 15 jw1i 1970 bereikte, zodat
het verzoekschrift tijdig ingecliend werd,
ongeacht het feit dat het alzo ingediencle
verzoekschrift ook nog neergelegd werd
op 17 jtmi 1970 (schending van de artikelen 1051 en 1056 van het Gerechtelijk
Wetboek);
tweede onde?·deel, het verzoekschrift tot
hoger beroep geldig ingediencl werd bij
aangetekend schrijven van 11 juni 1970
dat op 12 juni 1970 en in alle geval v66r
15 jcmi 1970 de rolgriffier bereikte en
door..het indienen ervan bij aangetekend
schnJven geen op straffe van nietigheid
voorgeschreven vormen geschonden werden noch aan verweerster enig nadeel

werd berokkend (schending van de artikelen 860, 861, 862, 863, 867, 1042,
1056, 2°, 1057 en 1063 van het Gerechtelijk W etboek) ;
derde onde?·deel, het feit dat de eisers
het. verzoekschrift tot hoger beroep, ingedl8ncl krachtens artikel 1056, lid 2,
van het Gerechtelijk Wetboek, bij aangetekend schrijven van 11 juni 1971 aan
de rolgriffier hebben opgestuurd, niet
inhoudt dat zij hoger beroep hebben
aangetekend krachtens artikel1056, lid 3,
van het Gerechtelijk W etboek en cleze
motieven niet aileen de bewijskracht van
het verzoekschrift miskennen maar ook
tE_J(Senstrijdig, dubbelzinnig en duister
ZIJn (schending van de artikelen 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet) :
Overwegende clat het arrest vaststelt
dat de eisers bij verzoekschrift gedag~ekend van 12 juni. 1970 hoger beroep
mstelden en dat d1t verzoekschrift op
de kant de melding vertoont « neergelegd ter grifiie 17 juni 1970, de grifher
J. Woestyn ";
Overwegencle dat het hof van beroep
ui1; die vaststellingen terecht heeft afgel~~d dat, meer da:n een maand verlopen
ZIJnde tussen de JOngste betekening van
de beroepen beslissing welke dagtekent
van 14 mei 1970 en het indienen van het
verzoekschrift tot hoger beroep, de termijn van hoger beroep verstreken was
v66r dit indienen en het hoger beroep niet
ontvankelijk was ;
Overwegende clat de eisers zich weliswaar beroepen op een aangetekend schrijven, op 11 juni 1970 door de post opgestuurd, waarbij zij vier exemplaren van
het verzoekschrift van hoger beroep
overmaakten met berichtgeving van de
stortmg van 1.875 frank voor de rolzetting;
Overwegencle clat, enerzijds, uit het
overgelegd afgiftebewijs van do aangetekende zending blijkt dat zij gericht
werd « aan de griffier der Rol, gerechtshof, Koophandelsplein, Gent ,, zonder
nadere bepaling, en, andorzijds, dat
« 17 juni 1970 " de enige datum is die op
enig van de eisers uitgaande verzoeksohrift tot hoger beroep werd aangebracht ·
Dat het door de eisers ingeroepen aangetekend schrijven bijgevolg niet van die
aard is dat het de wettelijkheid kan aantasten van de beslissing van het arrest
naar 1uid .:vaarvan het hoger beroep n~
het verstnJken van de wettelijke termijn
werd ingediencl ;
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Overwegende dat het arrest geenszins
beslist dat de eisers hoger beroep instelden krachtens artikel 1056, 3°, van het
Gerechtelijk Wetboek; dat de aangevoerde miskenning van de bewijskracht van het verzoekschrift niet bestaat en het arrest de b(3weerde tegenstrijdigheid en dubbelzinnigheid niet
vertoont;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
10 november 1972. 1 8 kamer. Voorzitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. de Vreese. Gelijklnidende conclnsie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Houtekier.

Overwegende dat, in zoverre de voorziening gericht is tegen de veroordeling in
de kosten van de strafvordering en
tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering die door eiser is ingesteld, deze geen middel aanvoert ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

13 november 1972. ____:_ 2 8 kamer. Voorzitte1·, de H. Louveaux, voorzitter.Verslaggeve1·, de H. Closon. Gelijkhtidende conclusie, de H. Dumon, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

2 8 KAMER. -

13 november 1972.

CAS SATIE. - BEVOEGDHEID. - AMBTSHALVE OP TE WERPEN MIDDELEN. STRAFZAKEN.- VooRZIENING VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN HAAR VER·
OORDELING IN DE KOSTEN VAN DE
STRAFVORDERING.
GEEN AMBTSHALVE AANGEVOERD MIDDEL.

Het Hof voe1·t niet ambtshalve een micldel
aan op de voo1·ziening van de bu?'(Je?·lijke pa1·tiJ. tegen de beslissing, wctarbij
zij in de kosten van de stTajvo?'deTing
wonlt veToonleeld (1). (Impliciete oplossing).
{MOLLER, T. DUERINCKX.)

13 november 1972.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.0PZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN
OF VERWONDINGEN. - V ASTSTELLING
VAN HET MISDRIJF IN DE BEWOORDIN·
GEN VAN DE WET. - V ASTSTELLING
VAN HET MOREEL BESTANDDEEL VAN
HET MISDRIJF.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. - VEROORDELING.
- GEEN CONCLUSIE. - FElTEN OMSCHREVEN IN DE BEWOORDINGEN VAN
DE WET EN BE WE ZEN VERKLAARD. REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE
BESLISSING.
3° CASSATIE. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. - MID DEL TEN BETOGE
DAT DE RECHTER DE GEGEVENS VAN DE
ZAAK OF VAN HET DOSSIER VERKEERD
HEEFT BEOORDEELD.- HOF NIET BEVOEGD OM KENNIS ERVAN TE NEMEN,

ARREST (veTtaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 juni 1972 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat eiser niet bevoegd
is om zich in cassatie te voorzien tegen de
beslissing die verweerder vrijspreekt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
(1) Oass., 2 februari 1959 (Bull. en PASIC.,
1959, I, 555).

4° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MIDDEL GEGROND OP DE
IN ARTIKEL 411 VAN HET STRAFWETBOEK BEPAALDE VERSCHONINGSGROND.
NIET-ONTVANKELIJKHEID. - BEGRIP.
1° DooT een in de bewoordingen van de wet
omsclweven telastlegging van opzettelijk
ioebTengen van slagen of veTwondingen
bewezen te veTklaren, stelt de Techter
vast dat bij de ve1·dachte het mo1·eel bestanddeel van het te zijnen laste gelegde

~

I

I
I
I,
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misdrijf aanwezig is (1). (Grondwet,
art. 97, en S.W., art. 392 en 398.)
2o Bij ontstentenis van een conclusie dienaangaande, omkleedt de rechte1· de schuldigverkla1·ing van de belclaagde 1·egelmatig met 1·edenen door vast te stellen dat
de in de bewoordingen van de wet omschreven feiten bewezen zijn ; hij behoeft
de gegevens waandt Mj de schuld van de
beklaagde afleidt, niet nade1• te bepalen (~). (Grondwet, art. 97.)
3o Het Hof van cassatie is niet bevoegd
om na te gaan of de rechter de hem voorgelegde gegevens van de zaalc of van het
dossier goed of ve1·lceerd, in feite, heeft
beoordeeld (3). (Grondwet, art. 95.)
4o Niet ontvanlcelijk, wegens vermenging
van feiten en recht, is het middel hieruit afgeleid dat de bestreden beslissing
relcening had moeten houden met de
door de eise1· aangevoerde verschoningsgrond bepaald in artilcel 411 van het
Strafwetboek, wannee1· dit middel het
H of zou ve1·plichten gegevens van feitelijlce aard nate gaan en vast te stellen (4).
(Grondwet, art. 95.)
{VERJANS.)

ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 april1972 door het Hofvan
beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat de verklaring van
cassatieberoep duidelijk zegt dat de voorziening ingesteld wordt tegen voornoemd arrest, gewezen in de zaak van
eiser, beklaagde en burgerlijke partij,
tegen het openbaar ministerie ; dat deze
verduidelijking insluit dat de voorziening gericht is tegen deze partij aileen ;
I. Op de voorziening van eiser, beklaagde :

Overwegende dat voor zover het arrest
beslist dat de in de telastlegging aangevoerde verzwarende omstandigheid niet
bewezen is, de voorziening niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van belang ;
(1) Men raadpiege cass., 14 oktober 1963
en 2 maart 1964 (Bull. en PAsiC., 1964, I, 159
en 706) en 7 februari 1966 (ibid., 1966, I, 742).
(2) Cass., 25 april 1972 (A1'1', cass., 1972,
biz. 803) en 7 november 1972, supra, biz. 226.

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 6, § 2, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden van
4 november 1950, goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955, 40, 392, 398, 411
tot 415 van het Strafwetboek, 154, 189
en 211 van het Wetboek van strafvordering,

doordat het arrest eiser veroordeelt
wegens opzettelijke slagen en verwondingen,
terwijl, ee1·ste onderdeel, het arrest niet
vaststelt dat bij eiser de wil aanwezig
was om slagen en verwondingen toe te
brengen, dit is het opzettelijk bestanddeel
vereist bij de artikelen 392 en 398 van het
Strafwetboek, en bovendien de inhoud
van de processen-verbaal waarin een
relaas van de feiten werd gegeven, de
aanwezigheid van dit opzettelijk bestanddeel uitsloot ;
tweede onde1·deel, het" hof van beroep
de in artikel 411 van het Strafwetboek
bepaalde verschoningsgrond niet bewezen acht, welke voor eiser hieruit volgt
dat hij, staande tegenover een dronken
persoon, aan wie hij ingevolge de wet
geen alcoholische drank mocht schenken
en die te zijnen opzichte en in zijn
inrichting zware gewelddaden pleegde,
hem uit de deur moest zetten met de
nodige energie om die geweldenaar te
overmeesteren :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat bij ontstentenis van
conclusie van eiser en door vast te stellen
dat de in de bewoordingen van de wet
omschreven telastlegging, met uitzondering van een verzwarende omstandigheid,
bewezen is, het hof van beroep wettelijk
vaststelt dat het in het middel bedoelde
opzettelijk bestanddeel aanwezig was
en dat voor het overige het Hof niet vermag nate gaan, of de rechter de gegevens
van het dossier goed of verkeerd heeft
beoordeeld ;
Dat het eerste onderdeel van het middel niet kan worden aangenomen ;
W at het tweede onderdeel betreft :
(3) Cass., 8 november en 13 december 1971

(A1·r. cass., 1972, biz. 244 en 369).
(4) Men raadpiege cass., 21 maart 1972
(A1'1'. cass., 1972, biz. 691) en de noten 1 en 2 ;
25 september 1972, su~YJ1'a, biz. 95.
"
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Overwegende dat de vaststelling dat de
in artikel 411 van het Strafwetboek
bepaalde verschoningsgrond aanwezig is,
een beoordeling van de feiten inhoudt
die uitsluitend tot de bevoegdheid van
de feitenrechter behoort ;
Dab de rechter dienaangaande geen
enkele vaststelling heeft gedaan ; ·
Dat in dit onderdeel van het middel
feiten en recht vermengd zijn, zodat het
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. Op de voorziening van eiser, burgerliJke partij :
Overwegende dat eiser als burgerlijke
panij niet in de kosten van de strafvordering werd veroordeeld, zodat de voorziening niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
13 november 1972. 2e kamer. Voor·zitter, de H. Louveaux, voorzitter.Ver·slaggever·, de H. Capelle. - Gelijlcluidende conclusie, de H. D1.unon, advocaat-generaal. - Pleiter·, de H. Platens
(van de balie te Luik).

(RIGAU.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; Gelet op het arrest
van 24 januari 1972 waarbij het Hof
beveelt dat het Hof van beroep te Luik
een onderzoek zal instellen over de aanvraag tot herziening van het vonnis dat
door de Correctionele Rechtbank te Luik
op 25 augustus 1967 tegen Ferdinand
Rigau werd gewezen en waarbij deze
werd, veroordeeld wegens aanranding
van de eerbaarheid met geweld of bedreiging op de persoon van Francesco
Armomino;
Gelet op het onderzoek dat het Hof
van beroep te Luik heeft gedaan overeenkomstig artikel 445 van· het Wetboek van strafvordering, gewijzigd bij de
wet van 18 j1.mi 1894 ;
Gelet op het met redenen omkleed
arrest van 15 juni 1972 waarin genoemd
hof het ad vies uitbrengt dat er geen grond
is tot herziening ;
Gelet op de artikelen 445, lid 4, en 447,
lid 5, van het vVetboek van strafvordering, gewijzigd bij d,e wet van 18 juni
1894;
Om die redenen, verwerpt de aanvraag
tot herziening ; veroordeelt eiser in de
kosten.
13 november 1972. - 2e kamer. Voor·zitter·, de H. Louveaux, voorzitter.Verslaggever·, de H. Closon. Gelijlcluidende conclusie, de H. D1.unon, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

13 november 1972.

IfERZIENING.
0NGUNSTIG ADVIES
VAN RET ROF VAN BEROEP. - MET
REDENEN OMKLEED ADVIES UITGEBRACRT NA EEN REGELMATIG ONDERZOEK. - VERWERPING VAN DE AANVRAAG TOT RERZIENING.

H et H of van cas sa tie verwer-pt de aanvr·aag
tot her·ziening wanneer· het hof van
beroep, over·eenlcomstig artilcel 44-5, lid 3,
van het Wetboelc van stmfvorder·ing,
een met redenen omlcleed advies uitbr·engt
dc!t er geen grand is tot her·ziening (1).
(Sv., art. 445, lid 4.)
(1) Cass., 23 mei 1966 (Bull. en PASIC.,
1966, I, 1205 ).

2e KAMER. -

13 november 1972.

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. - STRAFZAKEN. - VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE, VRIJWILLIG
TUSSENGEKOMEN PARTIJ. VooRZIENING TEGEN RET OPENBAAR MINIS'l'ERIE. GEEN ·VEROORDELING IN
KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING. NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

De ver·zelceraar· van de burgerrechtelijlce
aanspmkelijlcheid van de beklaagde,
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die in de rechtsvordering van de bttrgerlijke partij vrijwillig is tussengekomen,
is niet ontvankelijlc om zich in cassatie
te voorzien, wanneer hij niet in lcosten
van de stmfv01·der·ing is veroo1·deeld (1).

.

{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «LA ROYALE
BELGE ll, T.
DIEPART,
BAUDRIHAYE,
LANDSBOND VAN DE NEUTRALE l\ffiTUALITEITSVERBONDEN, GILLE I. EN G.,
CRABUS EN MARCHAL.)
ARREST

(Ve?·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 juni 1972 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat eiseres, vrijwillig
tussengekomen partij, niet bevoegd is
om zich in cassatie te voorzien tegen de
beslissing op de strafvordering die tegen
de verweerder Marchal is ingesteld, welke
beslissing haar Diet in kcsten van de.strafvordering veroordeelt, en dat voor het
overige uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan niet blijkt dat
eiseres haar voorziening heeft laten
betekenen aan de partijen tegen wie zij
is gericht;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
13 november 1972. 2e kamer. Vo01·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter.Ve1·slaggeveT, de H. Capelle. Gelijlcluidende conclttsie, de H. Duman, advocaat-generaal.

KING EEN Ol\'ISTANDIGHEID IS GEBLEKEN WE GENS WELKE EEN VAN DE
FElTEN MET EEN ZWAARDERE CORRECTIONELE STRAF WORDT GESTRAFT EN
OMDAT DE l\USDRIJVEN SAJ\'IENHANGEND
ZIJN.- 0NDERZOEK DOOR HET H o F . BESCHIKKING GEDEELTELIJK NIETIG
VERKLAARD. VERWIJZING NAAR DEZELFDE RAADKAMER, ANDERS SAMENGESTELD.

Wanneer, nadat de raadlcame1· met aan?Mming van veTzachtende omstandigheden, wegens vm·scheidene wanbedTijven, twee belclaagden naaT de politierechtbank heeft ve1·wezen, de 1·echtbank
een vonnis heeft gewezen waa1·bij zij
zich voor alle misdTijven onbevoegd verklaaTd heeft op g1·ond, ene1·zijds, dat
na de verwijzende beschilclcing een omstandigheid is gebleken van v66r deze
beschikking waa1·dooT een van de feiten,
ten laste van beide belclaagden gelegd,
bij de wet met een zwaarde1·e corTectionele st?·af wo1·dt gestmft en, ande~·zijds,
dat alle misdrijven samenhangend zijn,
onde1·zoelct het Hof, waarbij een verzoek
tot ?'egeling van rechtsgebied aanhangig
is, of beide beslissingen in lc1·acht van
gewijsde zijn gegaan, of de vaststelling
van de feitenTechter juist schijnt en
of de misd1·ijven sarnenhangend blijlce?•
te zijn; is zullcs het geval, dan doet het
H of de beschilclcing van de madlcarner
teniet (2), behoudens in zover,·e zij ve?·zachtende omstandigheden heeft aangenomen voor de andere misd1·ijven dan die
waa1·voor genoemde omstandigheid in
aanmerlcing weTd genornen (3), en verwijst de zaalc naar dezelfde raadkamer,
anders samengesteld.
(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK,
INZAKE GHENNE EN MARTIN.)
ARREST

2e

KAMER.

-

13 november 1972.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER WAARBIJ WANBEDRIJVEN WORDEN GECONTRAVENTIONALISEERD. VONNISGERECHT DAT ZICH
VOOR DE GEHELE ZAAK ONBEVOEGD
VERKLAART OMDAT NA DE BESCHIK-

(1) Cass., 25 april 1972 (Arr. cass., 1972,
biz. 802). Men raadpiege cass., 31 oktober
1972, supra, biz. 216.

(ve1·taling).

HET HOF; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied op 30 juni
1972 ingediend door de Procureur des
Konings bij de Rechtbank van eerste
aanleg te Luik;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik,
(2) Cass., 5 juni 1972 (A1·r. cass., 1972,
biz .. 935).
(3) Cass., 22 oktober 1969, redenen (Arr.
cass., 1970, biz. 186); men raadpiege cass.,
1 februari 1972 (ibid., 1972, biz. 521).
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Alain Ghenne, geboren op 17 augustus
1948, en Fernancl Martin, geboren op
27 juli 1939, met aanneming van verzachtencle omstancligheclen, naar de Politierechtbank te Luik heeft verwezen, om
bij gebrek aan voorzichtigheicl of voorzorg, maar zoncler het oogmerk om de
persoon van een ancler aan te ranclen, te
Herstal op 3 juni 1971 ten. gevolge van
een aan hun persoonlijke claad te wijten
verkeersongeval, onopzettelijk slagen en
verwonclingen te hebben toegebracht aan
Maria Martin en Marguerite Martin,
en de tweede, Fernancl Martin, aan de
eerstgenoemcle Alain Ghenne ;
Overwegencle dat de Politierechtbank
te Luik zich bij vonnis van 17 april 1972
onbevoegcl heeft verklaarcl om de reclenen
clat volgens een geneeskunclig getuigschrift clat in. het clebat wercl gebracht,
Maria Martin. op 4 juli 1971 overleclen is
aan de gevolgen van het ongeval, clat
clerhalve met betrekking tot laatstgenoemcle de feiten die tegen beide beklaagclen werclen ingebracht niet meer
als onopzettelijke slagen of verwonclingen kunnen worden 01nschreven en clat,
nu de andere in de telastlegging aangevoerde feiten hiermede samenhangen, de
politierechtbank zich voor het geheel
onbevoegcl moet verklaren;
Overwegencle clat genoemcle beschikking en genoemd vonnis in kracht van
gewijsde zijn gegaan en dat uit hem tegenstrijcligheid een geschil over rechtsmacht is ontstaan dat de gang van het
gerecht belemmert ;
Overwegencle clat uit de processtukken
schijnt te volgen clat het overlijclen van
Maria Martin zou k1.mnen te wijten zijn
aan de onopzettelijke slagen en verwonclingen die ten laste zijn gelegcl van
Alain Ghenne en Fernand Martin samen ;
dat cleze omstancligheid pas ter kennis
van de gerechtelijke overheicl is gekomen
na de beschikking van de raadkamer ;
clat de andere in de telastlegging aangevoercle feiten samenhangencl schijnen
te zijn met voornoemd feit ;
.
Overwegencle clat op het misclrijf van
onopzettelijk cloden zwaarclere straffen
worden gesteld clan op het misdrijf van
onopzettelijk toebrengen van slagen en
verwondingen ;

zij opgeeft, het feit dat ten laste is gelegd van Alain Ghenne en van Fernand
Martin samen en dat betrekking heeft op
Marguerite Martin, alsmede het feit dat
ten laste is gelegd van Fernand Martin
alleen en dat betrekking heeft op Alain
Ghenne, slechts aanleicling kunnen geven
tot toepassing van politiestraffen ; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gecleeltelijk vernietigde beslissing ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
raaclkamer van dezelfde rechtbank, anclers samengesteld.

Om die redenen, beslissencle tot regeling van rechtsgebiecl, doet de beschikking teniet die de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Luik
op 6 september 1971 heeft gewezen,
behalve voor zover zij beslist dat, wegens verzachtende omstandigheclen die

ten van de st1·ajvo1·dering is veroo1·deeld,
is niet ontvankelijk om zich tegen de
beslissing op deze 7"echtsvm·dering in
cassatie te voorzien (1).

13 november 1972. - 2e kamer. Voo1·zitter, de H. Louveaux, voorzitter.Verslaggever, de H. Capelle. Gelijklttidende conclusie, de H. Dumon, advocaat-generaal.

2e KA.MER. -

14 november 1972.

1° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OJ\~ ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.VoORZIENING VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ TEGEN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING.
BURGERLIJKE
PARTIJ NIET VEROORDEELD IN DE
KOSTEN VAN DEZE RECHTSVORDERING.
- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.
2° WEGVERKEER.- VooRRANG. SNELHEID VAN HET VOORRANGHEBBEND VOERTUIG DIE DE REDELIJKE
VERWACHTINGEN VERSCHALKT VAN DE
BESTUURDER DIE DE DOORGANG MOET
VRIJLATEN. - 0VERMACHT.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.CoNCLUSIE. B:EsLissiNG DIE DE
FEITELIJKE
GEGEVENS
PRECISEERT
WAAROP ZIJ IS GEGROND. - BESLISSING DIE ALDUS VERSCHILLENDE OF
STRIJDIGE GEGEVENS BEANTWOORD~.
1o De btw·gerlijke partij die niet in de kos-

(1) Cass., 7 november 1972, su1Jra, blz. 227.
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2o Door erop te wijzen dat de snelheid van
het voe1·tuig, waarmee de voorranghebbende bestuurder reed, zodanig was
dat zij de redelijke verwachtingen heeft
verschalkt van de bestuurder die de doorgang moest vrijlaten, stelt de l'echter
vast dat dit voor deze bestuurde1· een
geval van ove1·macht heeft opgelevm·d (1).
go De rechter die de gegevens p7·ecisee1·t
waarop zijn beslissing is gegrond, beantwoo1'dt aldus, doo1' ze te vm·werpen,
de conclusie waa1·in verschillende of
strijdige jeitelijke gegevens wot·den uiteengezet (2) (Grondwet, art. 97).
(SAVOY EN VAN VOLSUM, T. VAN,GOIETSEN·
HOVEN EN COMIVIANDITAIRE VENNOOTSCHAP «ALEXANDRE DEVIS ET OlE ll,)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 mei 197.2 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de strafvordering :
Overwegende dat de eisers, burgerlijke
partijen die niet in kosten van de strafvordering veroordeeld werden, geen hoedanigheid hebben om zich tegen die
beslissing te voorzien ;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de civielrechtelijke vorderingen :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 418, 420 van het Strafwetboek,
3, 4 van de wet' van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, 1382, 1383
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek,
doo1'dctt het bestreden arrest, dat het
beroepen vonnis teniet doet, beklaagde
vrijspreekt'uit hoofde van de tegen hem
bewezen verldaarde telastlegging van
onopzettelijke verwondingen en het hof
van beroep onbevoegd verklaart om
kennis te nemen van de vorderingen
van de eisers die zich tegen de verweerders burgerlijke partij hebben gesteld
(1) Cass., 10 december 1968 (Arr. cass.,
1969, biz. 364) en 29 maart 1971 (ibid. 1971,
biz. 725).
(2) Cass., 19 september 1972, supra, biz. 72.
CASSA'l'IE,

1973. -

9

zonde1· te antwom·den op de in naam van
de eisers neergelegde conclusie die liet
golden dat beklaagde « schromelijk te
kort is geschoten aan zijn voorrangsplicht "; dat beklaagde " een vrachtwagen van twaalf meter lang besturend
en een baan dienend over te steken die
slechts tien meter breed was " zich des
te voorzichtiger had moeten tonen daar
zijn voertuig lang en traag was en hij
de mogelijkheid had gehad eiser op tijd
te zien « gelet op het feit dat eiser nog op
minstens veertig meter van het kruis.punt was wanneer de carnian zijn rijvak
nog niet had overgestoken " en beklaagde
niet kon zijn verrast door eiser die in
strijd met de verklaringen van de verweerders niet tegen een overdreven
snelheid reed, vermits « hij de Stalle.baan was opgereden komende uit de
eerste straat rechts voor het kruispunt
en bijgevolg nog niet aan zeer hoge
snelheid kon voeren " en dat « anderzijds de remsporen nagelaten door het
voertuig (van eiser) voortkomen van
slechts een enkel wiel en dat over een
afstand van tweeendertig meter ; dat
bijgevolg uit een dergelijk onvolledig
remspoor niet kan afgeleid worden dat
concludent aan een overmatige snelheid
zou hebben gereden ,,
_
waaruit volgt dat het arrest niet regelmatig met redenen is omkleed en dat
in ieder geval de verklaring dat het
beklaagde « onmogelijk was er zich
rekenschap van .te geven op tijd om een
ongeval te vermijden " onvoldoende is,
vermits uit geen enkele vaststelling van
de feitenrechter volgt dat eiser een onvoorzienbare hindernis heeft gevormd
en dat verweerder zich in een geval
van overmacht heeft bevonden :
Overwegende dat het bestreden arrest de conclusie van de eisers, wat betreft de mogelijkheid voor verweerder
het voertuig van eiser tijdig te ontwaren,
tegenspreekt en derhalve beantwoordt
door erop te wijzen « dat uit de lengte van
de remsporen van de auto Savoy en de
zwaarte van de beschadigingen van zijn
wagon, alsook uit de omstandigheid dat
de oplegger van het geleed voertuig aan
het rechterachterwiel werd geraakt toen
de twaalfmeter lange sleep, op een drietal
meters na, het kruispunt reeds was
overgereden, moet afgeleid worden dat
Savoy, spijts de wetteliike beperking
van de snelheid tot zestig lrm. per uur,
een snelheid ontwikkelde die zo hoog
lag dat ze de normale vooruitzichten van
een voorzichtig weggebruiker te buiten
ging en het de beklaagde onmogelijk was
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er zich rekenschap van te geven, op
tijd om een ongeval te vermijden " ;
Dat het arrest aldus duidelijk te kennen geeft dat in de gegeven omstandigheden, de snelheid van eerste eiser een
grand van overmacht voor verweerder
opleverde;
Overwegende dat het arrest de bij conclusie ingeroepen omstandigheden, waaruit de eisers afleidden dat hun voertuig met geen hoge snelheid reed, weerlegt, door andere omstandigheden er
tegen te stellen waaruit de overclreven
snelheid blijkt ;
Dat h.et midd,el feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt eisers in de kosten.
14 november 1972. - 2" kamer. Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Naulaerts. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Simont en
Dassesse.

2" KAMER. -

14 november 1972.

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZ.AKEN.BURGERLIJKE RECRTSVORDERING.
GEMEENTE EISERES. - VooRZIENING INGESTELD DOOR RET COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.
- GEEN RECHTVA.ARDIGING VAN EEN
MACHTIGING VAN DE GEMEENTERAAD.
- NIET-ONTVANKELIJKREID.

Indien het college van burgemeester en
schepenen namens de gemeente een voorziening ter vrijwaring mag · instellen,
moet de aldus ingestelde voo1·ziening
niet ontvankelijk worden verklam·d, wanneer geen machtiging van de gemeentemad regelmatig voor het Hoj wordt
overgelegd (I). (Gemeentewet, art. 90,
go en 10o, en 148).
(1) Cass., 25 oktober 1965 (Bttll. en PASIC.,
1966, I, 264).

(GEMEENTE WILRIJK,
T. JORIS EN VERRESEN.}
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 juni 1972 door het Hof van
beroep te Brussel, zetelend,eteAntwerpen,
gewezen;
Overwegende dat eiseres zich voor de
feitenrechter burgerlijke partij heeft gesteld;
Overwegende dat uit geen stuk, waarop
het Hof acht vermag te slaan, blijkt
dat het college van burgemeester en
schepenen van de gemeente vVilrijk, hetwellr verklaart eiseres te vertegenwoordigen, ertoe gemachtigd werd hetzij om
een cassatieberoep in naam van de gemeente in te stellen, hetzij om het cassatiegeding op een ter vrijwaring ingestelde voorziening te vervolgen ;
Dat de voorziening
ontvankelijk is ;

derhalve

niet

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
14 november 1972. 2" kamer. V oorzitte1·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnernend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Na'-liaerts. Gelijlchtidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Clinck (van de balie te
Antwerpen).

2" KAMER. -

14 november 1972.

WEGVERKEER. VERVALLENVERKLARING VAN RET RECHT TOT STUREN.
- VERKEERSONGEVAL DAT DE DOOD
OF
VERWONDINGEN
VEROORZAAKT
HEEFT. - 0NGEVAL TE WIJTEN AAN
RET PERSOONLIJK TOEDOEN VAN DE
BEKLAAGDE. - V ASTSTELLING.

De 7'echter die vaststelt dat de beklaagde
aanspmkelijk is voor een verkee1'Songeval dat de dood of ve1·wr;mdingen veroorzactlct heejt, stelt meteen vast dat dit ongeval te wijten is aan het pe1·soonlijk toe-
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[coordinatie van 16 maart 1968], art. 38,
§ 1.)
(MAS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 juni 1972 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de voorziening enkel
gericht is tegen de beslissing over de
strafvordering ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen, 418, 420 van het
Strafwetboek, 38, § 1, van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coordinatie van de wetten betreffende de
politie over het wegverkeer en 97 van de
Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat de openbare vordering, op de telastlegging B (best·uren
van een auto in staat van dronkenschap
in een openbare plaats) gesteund, uitgedoofd was door verjaring, eiser veroordeelt tot een gevangenisstraf van zes
maanden, waarvan een derde met uitstel van vijf jaar, en: tot een geldboete van
250 frank en hem vervallen verklaart van
het recht een luchtschip of een voertuig
te besturen of een rijdier te geleiden voor
een duur van negen maanden om de reden dat " de feiten van de telastlegging A
(veroorzaken van onopzettelijke verwondingen) door de eerste rechter weerhouden, bewezen zijn gebleven door het
onderzoek voor het Hof gevoerd ; dat
de slagen of verwondingen veroorzaakt
aan verschillende personen in de dagvaarding vermeld het gevolg zijn geweest
van hetzelfde gebrek aan vooruitzicht of
voorzorg ; dat dus slechts een enkele straf
client toegepast te worden ; dat de door
de eerste rechter voor de vermengde feiten van de telastleggingen A en B uitgesproken straf aangepast blijft aan de
beteugeling van de feiten van de telastlegging A ... met het rijverbod van negen
maand inbegrepen »,
terwijl, indien de veroordeling wordt
uitgesproken wegens verwonding bij een
(I) Cass., 28 januari 1963 (Bull. en PAsrc.,
1963, I, 606); raadpi. cass., 20 december 1965
(ibid., 1966, I, 531) en 12 december 1966
(Ar1·. cass., I967, biz. 463).

verkeersongeval, de rechter het verval
van het recht tot het besturen van een
voertuig, een luchtschip en het geleiden
van een rijdier slechts kan uitspreken in
zoverre het misdrijf of het ongeval aan
het persoonlijk toedoen van de dader te
wijten is (artikel 38, § 1, van het koninklijk besluit van 16 maart 1968) en het
arrest geenszins vaststelt dat de door
eiser veroorzaakte onopzettelijke verwondingen aan zijn persoonlijk toeqoen
te wijten zijn, zodat het uitgesproken
rijverbod van negen 1ilaanden niet wettelijk aan eiser werd opgelegd en demotieven in geen geval de uitgesproken
beslissing rechtvaardigen :
'
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat eiser
aansp~akelijk is voor het verkeersongeval en dat hierdoor verwondingen werden toegebracht aan vijf personen ; dat
het meteen vaststelt dat het ongeval
aan het persoonlijk toedoen van eiser
te wijten is, weshalve de bij artikel 38,
§ 1, van het koninklijk besluit van
16 maart 1968 gestelde voorwaarden om
het verval van het recht tot sturen te
kunnen uitspreken vervuld zijn ;
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.
14 november 1972. - 2° kamer. VooTzitte1·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
de H. Naulaerts. - Gelijlcluidenqe conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Houtekier.

2e KAMER. -

14 november 1972.

1° VERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING.
0VERTREDING
VAN ARTIKEL 27 VAN DE WET VAN
10 MAART 1925 OP DE ELEKTRICITEITSVOORZIENING.
VERJARINGS!
TERMIJN.
2° VERJARING. STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

-2608TRAFVORDERING VERJAARD. OM: STANDIGHEID ZON;DER GEVOLG OP DE
TE BEKWAMER TIJD INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
OMVANG. - STRAF30 CASSATIE. ZAKEN. - CASSATIE VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT
VEROORDEELD.- BURGERRECHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICH NIET
OF DIE ZICH ONREGELMATIG IN CASBATIE HEEFT VOORZIEN. - GEVOLGEN
VAN DE CASSATIE TEN AANZIEN VAN
DEZE PARTIJ.

4° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. CASSATIE VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
WEGENS VERVAL.- KOSTEN VAN DEZE
RECHTSVORDERING DIE TEN LASTE VAN
DE STAAT MOETEN BLIJVEN.- CASSATIE ZONDER VERWIJZING.
1° De strajvordering ontstaan uit een
.overtreding van artikel 27 van de wet
van 10 maart 1925 op rle elekt?·iciteitsvoorziening is, bij ontstentenis van
enige oorzaak die de verjaring schorst,
verjaard, wanneer meet· dan een jaar
verlopen is te rekenen vanaj de dag van
de overtreding (1). (Wet van 17 april
1878, art. 21, 22 en 23).

2° De ve1jaring van de stmfvordering
brengt de verjaring niet mede van de
te bekwamer tijd ingestelde bttrgerlijke
rechtsvordering (2). (Wet van 17 april
1878, art. 26).
3° W anneer de beslissing tot veroo1·deling

van de belclaagde op zijn voo1·ziening
vernietigd wordt en de bu1·ge1•rechtelijk
aansprakelijke partij zich niet of zich
onregelmatig in cassatie heejt voorzien,
verliest de beslissing waarbij deze partij burgerrechtel~ik aansprakelijlc wordt
verklaard voor de verom·deling van de
beklaagde in de lcosten van de strafvordering, haar bestaansreden (3).
4° Wanneer de beslissing over de strafvordering vernietigd wordt, omdat de
rechtsvorde1·ing vervallen is, en de lcosten
van deze rechtsvordering ten laste van de
Staat moeten blijven, geschiedt de cassatie zonder verwijzing (4).
(1) Raadpl. cass. 25 mei 1970 (Arr. cass.,
1970, blz. 896) en 20 april 1971 (ibid., 1971,
blz. 774).
.
(2) Oass., 8 december 1969 (Arr. cass., 1970,
blz. 339); raadpl. cass., 15 mei 1972 (ibid.,
1972, blz. 852).

.

(AVONDSTONDT EN NAAMLOZE VENNOOTSCRAP «DENYS», T. INTERCOMMUNALE
MAATSCHAPPIJ VOOR ELEKTRICITEITSBEDELING TE ANTWERPEN «!MEA».)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 juni 1972 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen ;

I. Wat de voorziening van eiser, beldaagde, betreft :

A. In zoverre zij gericht is tegen de
beslissing over de strafvordering :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de.artikelen 3, 4, 21, 22, 23 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek
van strafvordering, 26, 27 van de wet van
10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, 22 van de wet van 13 oktober
1930 tot coordinering van de verschillende wetsbepalingen op de telegrafie en
de telefonie met draad, 563 van het Strafwetboek, 1382, 1383 en 1384 van het
Burgerlijk W etboek,

doordat het bestreden vonnis, rechtdoende over de strafvordering, de beroepen beslissing bevestigt welke :
1° eiser Avondstondt veroordeel:t, uit
hoofde van inbreuk op de artikelen 27
van de wet van 10 maart 1925 en 22 van
de wet van 13 oktober 1930, om op 2 en
18 maart 1971, bij gebrek aan vooruitzicht, onvrijwillig een elektriciteitskabel
van openbaar nut beschadigd te hebben,
tot een geldboete van 20 frank, gebracht
op 600 frank, evenals tot de kosten van
de strafvordering,

2° eiseres civielrechtelijk aansprakelijk
verklaart voor beklaagde en, rechtsprekende omtrent de vordering van de
burgerlijke partij, de eisers in solidum
veroordeelt om haar ten titel van schadevergoeding een som te betalen van
57.736 frank, vermeerderd met de vergoedende intresten van 10 maart 1971
tot 6 januari 1972, de gerechtelijke
intresten en de kosten,
terwijl de hierboven genoemde inbreuken beteugeld worden met politie(3) Oass., 13 maart 1972 (Arr. cass., 1972.
blz. 657) en 23 oktober 1972, supra, blz. 184.
(4) Oass., 2 oktober 1972, supra, blz. 124.
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21 en 22 van de wet van 17 april 1878
hondende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, bij ontstentenis van oorzaken tot schorsing van
de verjaririg, de strafvordering verjaard
is, wanneer meer dan een jaar is verstreken sedert de inbrenk; dat bijgevolg de
overtredingen ten laste gelegd van eiser
verjaard waren op het ogenblik dat het
bestreden vonnis in graad van beroep
werd gewezen op 28 juni 1972, de daad
van 17 februari 1972 die volgens de
feitenrechter de verjaring stnit in onderhavig geval zonder uitwerking zijnde :
Overwegende dat eiser vervolgd werd
om op 2 en 18 maart 1971, bij inbrenk
op artikel 27, tweede lid, van de wet van
10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, bij gebrek aan voornitzicht of
voorzorg, onvrijwillig bij het uitvoeren
van werken een elektriciteitskabel van
openbaar nut te hebben belemmerd,
gestoord of verbroken ;
Overwegende dat, lnidens bedoeld artikel, voormelde inbreuk bestraft wordt
met de bij artikel 563 van het Strafwetboek bepaalde straffen, dit is met politiestraffen;
Overwegende dat de bepaling van artikel 26 van de wet van 10 maart 1925,
volgens welke de strafvordering en de
civielrechtelijke vordering sprnitende nit
Ben inbrenk op de hager in die wet vermelde bepalingen verjaren na verloop
van een jaar te rekenen van het procesverbaal dat de inbreuk vaststelt, niet
toepasselijk is op de in artikel 27 van die
wet omschreven misdrijven, welke aan
het gemeen recht onderworpen blijven,
zodat de strafvordering dienaangaande
verjaart door verloop van zes maanden,
te rekenen van de dag waarop het misdrijf gepleegd is, wanneer het misdrijf
een overtreding is ;
Overwegende dat het bestreden vonnis uitgesproken werd meer dan een jaar
sinds de dagen waarop de feiten gepleegd werden, zonder dat nit de processtukken blijkt dat de verjaring geschorst
werd;
Overwegende dat de ten la'ste gelegde
overtredingen derhalve verjaard waren,
wanneer het vonnis in hager beroep uitgesproken werd ;
Dat het middel gegrond is ;

B. In zoverre zij gericht is tegen de
beslissing over de civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat de civielrechtelijke

vordering regelmatig ingesteld werd op
6 januari 1972, v66r de verjaring van de
strafvordering ;
Overwegende dat de verjaring van de
strafvordering de verjaring niet medebrengt van de te bekwamer tijd ingestelde
civielrechtelijke vordering ;
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
II. Wat de voorziening van eiseres,
civielrechtelijk aansprakelijke partij, betreft :
Overwegende dat nit geen 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;
Overwegende echter dat, ingevolge de
vernietiging van de beslissing over de
strafvordering, de beslissing waarbij eiseres op die vordering civielrechtelijk
aansprakelijk wordt verklaard voor de
ten laste van eiser gelegde kosten, geen
reden van bestaan meer heeft ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak
doet over de ten laste van eiser ingestelde strafvordering en de kosten ervan ;
verwerpt de voorziening van eiser voor
het overige alsmede die van eiseres doch
zegt dat de beslissing waarbij deze laatste
aansprakelijk wordt verklaard voor kosten doelloos is ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; legt de helft van de kosten ten
laste van de Staat; veroordeelt de eisers
tot de andere helft ; zegt dat er geen aanleiding bestaat tot verwijzing.
14 november 1972. - 2e kamer.
Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·,
de H. N aulaerts. - Gelijlcluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. Simont.

2e

KAMER.

-

VOORZIENING

14 november 1972.
IN

CASSATIE.

TERMIJN.- STRAJ<'ZA,KEN.- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING DIE GEEN UITSPRAAK DOET OVER
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EEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL EN ZICH
ERTOE BEPERKT EEN VOORLOPIGE VERGOEDING TOE TE KEl'[NEN EN EEN
ONDERZOEKSMAATREGEL TE BEVELEN.
VoORZIENING v66R DE EINDBESLISSING.- NnnT-ONTVANK.ELIJKHEID.

(TREYS, T. LODEWIJCKX.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.

ze

Niet ontvankelijk in stmfzaken is de voorziening die v66r de eindbeslissing is
ingesteld tegen de beslissing welke op
de bttrgerlijke r·echtsv01·dering geen uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil,
een voorlopige vergoeding toekent en
voor· het overige een onder·zoeksmaatr·egel
beveelt (1). (Wetboek van strafvordering, art. 426).

14 november 1972. kamer.
Voor'Zitter en Verslaggever, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijlcluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

14 november 1972.

(PAUWELS,
T.

STORMS EN LITISCONSORTEN.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
14 november 1972. 2" kamer. Voorzitter en Verslaggever·, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijlcluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

2e

KA~1ER.

-

14

november

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING DIE A-1\.N DE BURGERLIJKE
PARTIJ HAAR RECHTSVORDERING ONTZEGT EN HAAR IN DE KOSTEN ERVAN
VEROORDEELT. VOORZIENING VAN
DE BEKI"AAGDE. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijlc, wegens het ontbr·eken
van belang, is de voorziening van de
belclaagde tegen een beslissing die aan
de bur·ger·lijke partij haar· r·echtsvor·der·ing ontzegt en haar in de kosten
er·van veroordeelt (3).

1972.
(ROCK,

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN. VoORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE
TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING VAN RET OPENBAAR 1\'UNISTERIE TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE. N lET ONTVANKELIJKHEID.

Een beklaagde is niet bevoegd om zich in
cassatie te voorzien tegen de beslissing
op de strafvor·der'ing van het openbaar·
ministerie tegen een medebeklaagde (2).
(1) Cass., 25 september 1972, supra, blz. 98.
(2) Cass., 2 oktober 1972, supra, blz. 125.

T.

JANSSENS

EN

SOCHACKYI.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
14 november 1972. 2e kamer. Voorzitter· en Ver·slaggever·, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkltticlencle condusie, de H. Lenaerts, aclvocaat-generaal.

(3) Cass., 18 januari 1972 (.Arr. cass., 1972,
blz. 489).

2632e

KAllmR.

-

1o

INKOMSTENBELASTINGEN.
WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE
VAN EEN AANGIFTE.- WETBOEK VAN
DE
INKOMSTENBELASTINGEN,
ARTIKEL .221. RECHT VAN DE ADMINISTRATIE, ZONDER VERPJ"AATSING, VOORLEGGING TE EISEN VAN ALLE BOEKEN
EN BESCREIDEN DIE NOODZAKELIJK
ZIJN OM HET BED RAG VAN DE BELASTBARE INKOMSTEN TE BEPALEN.

2°

VALSHEID EN GEBRUIK VAN
vALSE STUKKEN. v ALSHEID IN
GESCHRIFTEN OF GEBRUIK VAN DERGELIJKE VALSE STUKKEN MET HET INZICHT DE BELASTING TE ONTDUIKEN. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 342. STRAFVORDERING TOT TOEPASSING VAN EEN
HOOFDGEVANGENISSTRAF.
HOGER
BEROEP MET HET OOG OP EEN DERGELIJKE TOEPASSING. STRAFVORDERING EN O.A. RECHT VAN HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE.

3o

STRAFVORDERING. V ALSHEID
IN GESCHRIFTEN OF GEBRUIK VAN
DERGELIJKE VALSE STUKKEN l\fET HET
INZICHT DE BELASTING TE ONTDUIKEN.
-WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 342. STRAFVORDERING TOT TOEPASSING VAN EEN
HOOFDGEVANGENISSTRAF.
HOGER
BEROEP MET I-IET OOG OP EEN DERGELIJKE TOEPASSING. STRAFVORDERING
EN O.A. RECHT VAN HOGER BEROEP
VAN HET OPENBAAR l\HNISTERIE,

4°

VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN.- VALSHEID IN
GESCHRIFTEN 0]' GEBRUIK VAN DERGELIJKE VALSE STUKKEN MET RET INZICHT DE BELASTING TE ONTDUIKEN. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 342. RECHT VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE DE ONDERZOEKSRECHTER OP TE VORDEREN OM
EEN VOORONDERZOEK IN TE STELLEN.

50 STRAFVORDERING. -

v ALSHEID
IN GESCHRIFTEN OF GEBRUIK VAN DERGELIJKE VALSE STUKKEN MET HET INZICHT DE BELASTING TE ONTDUIKEN. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 342. RECHT
VAN I-IET OPENBAAR l\IINISTERIE DE
ONDERZOEKSRECHTER OP TE VORDEREN
OM EEN VOORONDERZOEK IN TE STELLEN.

6°

GESCHRIFTEN OF GEBRUIK VAN DERGELIJKE VALSE STUKKEN MET HET INZIOHT DE BELASTING TE ONTDUIKEN.WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 342.- STRAFVORDERING TOT TOEPASSING VAN GELDBOETEN EN ANDERE STRAFFEN DAN DE
HOOFDGEVANGENISSTRAF. REOiiTSVORDERING DIE DOOR DE ADMINlSTRATIE DER DIRECTE BELASTINGEN WORDT
INGESTELD.

14 november 1972.

VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN. VALSHEID IN

7°

STRAFVORDERING. v ALSHEID
IN GESCHRIFTEN OF GEBRUIK VAN
DERGELIJKE STUKKEN MET IillT INZICHT DE BELASTING TE ONTDUIKEN. WETBOEK VAN DE INKO.MSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 342. STRAFVORDERING TOT TOEPASSING VAN GELDBOETEN EN ANDERE S'l'RAFFEN DAN DE
HOOFDGEVA,NGENISSTRAF. RECHTSVORDERING DIE DOOR DE ADMINISTRATIE DER DIRECTE BELASTINGEN
WORDT INGESTELD.

so

VALSHEID EN GEBRUIK VAN
- vALSE STUKKEN. v ALSHEID IN
GESCHRIFTEN OF GEBRUIK VAN DERGELIJKE VALSE STUKKEN, BIJ HET VASTSTELLEN VAN DE DOOR EUN CLIENTEN
VERSCHULDIGDE
BELASTINGEN
GEPLEEGD DOOR EEN ZAAKWAARNEMER,
DESKUNDIGE EN ELKE A,NDERE PERSOON DIE ER EEN BEROEP VAN MAAKT
BOEK TE HOUDEN OF TE HELPEN HOUDEN. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, DE ARTIKELEN 344 EN
345.- VERBOD HET BEROEP VAN ZAAKWAARNEMER,
FISCAAL
RAADGEVER,
DESKUNDIGE OF ACCOUNTANT UIT TE
OEFENEN.- STRAF DIE SLECHTS KAN
WORDEN UITGESPROKEN OP VERVOLGING VAN' DE ADMINISTRATIE DER
DIRECTE BELASTINGEN.

9°

STRAFVORDERING. V ALSHEID
IN GESCHRIFTEN OF GEBRUIK VAN
DERGELIJKE VALSE STUKKEN, BIJ HET
VASTSTELLEN VAN DE DOOR HUN CLIENTEN VERSCHULDIGDE BELASTINGEN, GEPLEEGD DOOR EEN ZA,AKWAARNEMER,
DESKUNDIGE EN ELKE ANDERE PERSOON DIE ER EEN BEROEP VAN MAAKT
BOEK TE HOUDEN OF TE HELPEN HOUDEN.- WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 344 EN 345.
VERBOD HET BEROEP VAN ZAAKWAARNEl\fER,
FISCAAL
RAADGEVER,
DESKUNDIGE OF ACCOUNTANT UIT TE
OEFEJ\"'EN.
STRAF DIR
SLECH'lS
KAN WORDEN UITGESPROKEN OP VERVOLGING VAN DE ADMINISTRA,TIE DER
DIRECTE BELASTINGEN.
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10° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
- V ALSHEID IN GESCHRIFTEN OF GEBRUIK VAN DERGELIJKE VALSE STUKKEN. MISDRIJF BEDOELD IN ARTIKEL 344 VAN RET WETBOEK VAN DE
INKOMSTENBELASTINGEN. HoGERE
BEROEPEN VAN RET OPENBAAR MINISTERIE EN VAN DE BEKLAAGDE. GEEN HOGER BEROEP VAN DE ADMINISTRATIE DER DIRECTE BELASTINGEN.APPELRECHTER DIE DE DOOR DE EERSTE RECHTER NIET OPGELEGDE STRAF
UITSPREEKT, NAMELIJK RET VERBOD
RET BEROEP VAN ZAAKWAARNEMER,
FISCAA.L RAADGEVER DESKUNDIGE OF
ACCOUNTANT UIT TE OEFENEN. ONWETTELIJKHEID.
1°

Ingevolge m·tilcel 221 van het Wetboek van de inlcomstenbelastingen is
eenieder die onder·hevig is aan een van
de belastingen waar·van spralce in m·tikel 1 van dit wetboelc verplicht de administr·atie, op haar· verzoelc, zonder· verplctatsing, alle boelcen en bescheiden
voor· te leggen die noodzalceliJk ziJn om
het bedrag van zi}n belastbar·e tnkomsten te bepalen.

2o en 3o Het openbaar ministerie lean

ambtshalve en chts zonder voor·afgaand
verzoelc van de administr-atie de1· directe
belastingen en oak biJ ontstentenis van
een door haM ingestelde rechtsvor·de1'ing, de str·afvor·der·ing uitoefenen tot
toepassing van een gevangenisstr·af wegens valsheid in geschr·iften of gebruik
van der-geliJlee valse stukken, gepleegd
met het inzicht de inleomstenbelasting te
ontcluilcen of een derde daaman te doen
ontsnappen. BiJ ontstenterlis van een der·geli}k verzoele of van een der·geli}ke
r·echtsvor·der·ing, heeft het openbaar minister-ie oole het r·echt hager· ber·oep in te
stellen van een vonnis met het oog op de
toepassing van de hoofdgevangenisstmf, zoals in de wet is bepaald (1).
(Wet van 17 april 1878, art. l; Sv.,
art. 22; Wetb. van de inkomstenbel., aru. 342 en 350.)

4a

Daar· het openbaar· ministe1·ie belast is met de uitoefening van de stntfvor·der-ing met het oog op de toepassing

van een gevangenisstr·af wegens valsheid
in geschr·iften of gebmik van dergeli}ke
valse st~tleken, gepleegd met het inzicht
ae inlcomstenbelasting te ontduileen of een
der·de daar·aan te doen ontsnappen, lean
het, zelfs biJ ontstentenis van elk verzoek
van de administr·atie der· dir·ecte belastingen, de onder·zoeksr·echter opvor·der·en
om een onder·zoek in te stellen. (Wet van
17 april1878, art.. 1 ; Sv., art. 60 en 61;
Wetb. van de inkomstenbel., art. 342
en 350.)

7o De 1'echtsvor·de1'ing tot toepassing
van de geldboeten en ande1·e st1·afjen
dan de hoofdgevangenisstraf, wegens
valsheid in qeschr·iften of gebruile van
der·geliJlce valse stuklcen gepleegd met het
inzicht de inleomstenbelasting te ontd~ti
ken of een derde daar·aan te doen ontsnappen, wor·dt ingesteld door de adrninistr·atie der dir·ecte belastingen (2). Wetb.

6° en

van de inkomstenbel., art. 342 en 350.)

go

en 9° De administr·atie der directe belastingen stelt de r·echtsvor·dering in tot
toepassing van de stntf, nameliJk het
verbod het bemep van zaalewaar·nemer,
fiscaal madgever·, desleundige of accountant uit te oefenen, ten laste van een
zaalewaar-nemer, deshmdige of van ellee
ander·e persoon die er- een' bemep van
maalct boek te houden of te helpen hottden en die biJ het vaststellen van de door
hun clienten verscliuldigde inleomstenbelastingen, valsheid in geschriften heeft
gepleega of gebruile heeft gemaalct van
der·geliJlce valse st~tkken. (Wetb. van de
inkomstenbel., art. 344, 345 en 350.)

10o Op de enleele hoger·e beroepen van het

openbaar· minister·ie en van de beklaagde
kan de appelrechter wegens de in ar-tileel
344. van het W etboelc van de inlcomstenbelastingen bedoelde rnisdriJJ de door
de eer·ste r·echter· niet opgelegde stmf,
niet uitspreleen, narneliJlc het ver·bod het
ber·oep van zaalcwaar·nemer, fiscaal raadgever, deslcundige of accountant ttit te
oefenen (3). (Sv., art. 202; Wetb. van
de inkomstenbel., art.. 350.)

en 5°

(1} en (2) Cass., 11 december 1961 (B'tll.
en PABlO., 1962, I, 445) en noot 1, get. R.J.B.,
blz. 447; men raadplege cass., 3 februari Hl69
CArr. cass., 1969, blz. 528) ; Rep. pmt. d'< droit
belge, Bijv., d. I, v 0 Appel en matiere repressive,
nr. 101.

(VAN GEENBERGHE,
VANDEKERKHOVE
EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « J.A.P. "•

(3} Men raadplege cass., 29 november 1948
(B•tll. en PASIC., 1948, I, 674) en 16 maart
1959 (·ibicl., 1959, I, 718); Rep. prat. du droit
belge, Bijv., d. I, v 0 Appel en matie·re r·epr-essive, nrs. 416 tot 420.
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STAAT,

MINISTER

VAN

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 september 1970 door het
Hof van beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorzieningen van Vangeenberghe en Vandekerkhove, beklaagden :
Over het derde en vierde middel,
het de1·de, afgeleid uit de schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1, 2,
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van strafvordering, 29, 276 en 408, hd 2,
van het Wetboek van strafvordering,
221, 341, 342, 343 tot 349 en vooral 350
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen,
doo1·dat het arrest, in verband me"L de
eis tot nietigheid voonvloeiende uit
de onwettelijke daad van Van Britsom,
aanneemt dat de administratie bij toepassing van artikel 29 van het Wetbo~k
van strafvordering en na regelmatrg
kennis te hebben genomen van de nota
Baeke, de vermoede misdrijven aan
de procureur des Konings moest ken baar
maken, zodat de achteraf begane onregelmatigheid, met name het verplaatsen
van de nota Baeke, niet de minste
invloed kan hebben op het door de
procureur des Konings gevorderde onderzoek,
te~·wijl de brief van Hoebeek van 19 november 1965 toepassing 'maakt van artikel 350, lid 2, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en niet van artikel 29 van het Wetboek van strafvordering te meer daar de administratie in
verband met fiscale misdrijven (de brief
van 19 november 1965 zette bovendien
misdrijven voorop voorzien brj artikel 341
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen) aileen over de vordering
schikt en aileen het onderzoek kan m
beweging stellen door aanvraag tot een
vooronderzoek, zodat de aanvraag van
Hoebeek niet meer geldt als louter
kennisgeving aan de procureur des
Konings, maar als formeel verzoek tot
vooronderzoek voorzien bij artikel 350,
lid 2 van het vVetboek van de inkomstenbela~tingen en dus geen abstractie kan
worden gemaakt van het feit dat aan deze
aide het afschrift gehecht was van de
wederrechtelijk verplaatste nota Baeke ;
het vie1'de, afgeleid uit de schending van
de artikelen 10, 97 van de Grondwet, 61,
154, 189, 276, 408, lid2, van het Wetboek

b:-

van strafvordering, 221, 341, 342, 343
tot en met 350 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en 76 van de
Grondwet van 22 frimaire jaar VIII,
doordat het arrest verhlaart dat Van
Britsom door regelmatige vaststellingen
kennis heeft genomen van de nota Baeke,
wijzend op het bestaan van be~ane valsheden in geschriften en gebrurk ervan,
en dat hij pas na de reeds gedane regelmatige vaststellingen, la~gs zij~ hierarchische overste om, de ferten brJ mrddel
van het afschrift van de nota ter kennis
bracht van de procureur des Konings, en
aldus impliciet voorhoudt dat de later
begane onregelmatigheid, met name het
heimelijk verplaatsen van ~e nota Ba_eke,
met als gevolg het afschriJVen en hennelijk terugbrengen ervan, het overmaken
ervan aan Hoebeek, die dit afschrift
heeft gehecht aan zijn aanvraag tot
vooronderzoek, en op grand ervan bepaalde suggesties doet in verband met
beslag, enzovoort, geen invloed zou hebben gehad op het rechtsgeldig karakter
van het onderzoek, vermits het volstond
dat de procureur des Konii_J-gs louter
kennis had van de vaststellmgen van
Van Britsom om het huidig onderzoek
als resultaat te bekomen,
teTwijl de eisers in conclusie en nota
voorhielden : 1° dat in feite niet een mededeling van de gedane regehnatige vaststellingen de aanleiding vormde van het
onderhavig onderzoek, maar de aanvraag tot vooronderzoek van 9 november 1965, waaraan het door Van Britsom
genomen afschrift was gehecht samen
met een stuk van de hand van Baeke, wat
duidelijk erop wijst dat Hoebeek de beslagname suggereerde van de oorspronkelijke nota Baeke en wat zodoende ook
op die wijze mogelijk werd gemaakt
(door vergelijking _van tekst_ en handschrift) en welke brtef ook de .mbeslagname suggereerde van kasboek B en speciale
bankrekening allebei vermeld in het afschrift van de nota Baeke, en verder de
ondervra.ging van de personen waarvan
sprake in hetzelfde afschrift, aldus inroepend dat in feite de gepleegde onregelmatigheid niet vreemd was aan onde~
havig onderzoek en de vermelde beWIJ·
zen die dit onderzoek opleverde, 2° dat de
gepleegde onregelmatigheid " noodzakelijk " was om dit onderzoek en de beslagname van de nota Baeke, kasboek B en
speciale banlrrekening, mogelijk te rnaken, vermits, zoals Van Brrtsom het
zelf zegt (zie proces-verbaal van de ondervraging door de onderzoeksrechter Calmeyn van 4 april 1968 en van de onder-

-
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vraging door onderzoeksrechter Vandenbogaerde van 5 augustus 1968) en
hierin gevolgd door de administratie
Baeke zou ontdekt hebben dat hij
(Van Britsom) kennis had van deze nota,
indien hij ze terug in het dossier had geplaatst en zeker dientengevolge alle bewijsmateriaal zou vernietigd zijn geweest of weggemaakt, wat tot gevolg
zou- hebben gehad dat deze nota, het
kasboek B en de speciale bankrekening
niet als bewijsmateriaal hadden kunnen
aangevoerd worden, en niet hadden kunnen beslagen worden, en ook niet bij
verdere daden van onderzoek en vervolging en inzonderheid het onderhoor
van de beldaagden, als overtuigi:ngsstukken hadden lnmnen dienen, 3° dat
het Van Britsom ook niet mogelijk ZO\l
zijn geweest stecmend op zijn geheugen
al die bijzonderheden te verstrekken die
het onderzoek hebben geholpen en geleid, en hEt arrest noch het beroepen
vonnis op deze opwerpingen een adequaat
en logisch antwoord verstrekken :
Overwegende dat het arrest, na in
feite en derhalve soeverein de omstancligheden te hebben vastgesteld waarin de
anibtenaar van de administratie, in de
maatschappelijke zetel van de vennootschap, kennis heeft gekregen van .de inhoud van de nota van Baeke Rene, en
alzo van de feiten die ten laste van de
eisers werden gelegd, erop wijst dat deze
ambtenaar aldus op regelmatige wijze
bedoelcle feiten heeft vastgesteld en dat
hij pas hierop, dus na de reeds gedane
regelmatige vaststellingen, de feiten ter
kennis bracht van de procureur des
Konings met toevoeging van het afschrift van de nota van Baeke Rene ;
Overwegende dat, door de feitelijke
omstandigheden aan te duiden waaruit
het afleidt dat de ambtenaar van de
administratie regelmatig kennis van de
feiten had gekregen v66r de aangeklaagde
verplaatsing van het s~uk, het arrest de
conclusie passend beantwoordt waarbij
de eerste twee eisers op grond van andere
feiten aanvoerden dat de door deze
ambtenaar gepleegde onregelmatigheid
niet vreemd was aan het gerechtelijk
onderzoek en noodzakelijk was om dit
onderzoek mogelijk te maken ;
Overwegende clat nu het arrest aanneemt, op grond van de feiten die het in
aanmerking neemt, dat de procureur des
Konings over de feiten werd ingelicht
tengevolge van een vaststelling die wettelijk is geschied, het ook wettelijk beslist dat het door deze magistraat gevorderd gerechtelijk onclerzoek niet door
nietigheid is aangetast ;

Dat de middelen niet kunnen aangenom.en worden ;
Over het eerste en het tweede midclel,
afgeleid,

het eerste, uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, l, 2 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande tite1 van het W etboek van
strafvordering, 29, 276, 408, lid 2, van
het Wetboek van strafvordering, 341,
342, 343 tot 349, 350 van het Wetboek
van cle inkomstenbelastingen en 1 van
titel VIII van het decreet van 16-24 augustus 1790,
dom·dctt het bestreden arrest verklaart
clat het openbaar ministerie soeverein en
onafhankelijk kan vorderen, ook zonder
voorafgaancle ldacht of verzoek van cle
administratie betreffende de straffen,
dit is alle straffen en niet alleen cle hoofdgevangenisstraf, gesteld bij artikel 342
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, vermits het niet te betwijfelen
valt dat, nu bedoeld artikel verwijst
naar de straffen omschreven in het Strafwetboek, het voorziene misdrijf een
dubbel en gemengd karakter heeft, terzelfdertijd een misdrijf van gemeen recht
en een fiscaal misdrijf uitmakend,
te1"Wijl de eisers opwierpen : a) dat het
openbaar ministerie weliswaar de hoofdgevangenisstraf kon vorderen voorzien
bij artikel 342 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen maar dan hoogstens als « gevoegde partij " en dus afhankelijk van een rechtstreekse daging
van de administratie van de directe belastingen, deze vordering van het openbaar ministerie ondergeschikt blijvend
aan de vordering van de administratie
die immers over de vordering beschikt,
zodat bij nietigheid van de vordering van
de administratie ook de vordering van de
hoofdgevangenisstraf door het openbaar
ministerie moet wegvallen, b) het openbaar ministerie niet kan vorderen betreffende de toepassing van de straffen van
gemeen recht op grond van de artikelen
66, 193, 196, 197, 213 en 214 van het
Strafwetboek omdat het om een uitsluitend fiscaal misdrijf gaat en uitsluitend artikel 342 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen toepasselijk is,
en dit laatste geen straffen van gemeen
recht toepasselijk maakt, ook als het,
wat straffen en strafmaat betreft, naar
het gemeen recht verwijst, c) het openbaar ministerie niet ambtshalve kon vorderen, zoals het gedaan heeft, op grond
van artikel 342 van het Wetboek van
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uitsluitend fiscaal misdrijf viserend en de
vordering in dit verband voorbehouden
blijvend aan de administratis, d) en
bet openbaar ministerie dientengevolge
niet in boger beroep kon gaan bebalve
wat de -boofdgevangenisstraf betreft, en
op voorwaarde dat de vordering van de
administratis geldig is ;
het tweede, afgeleid uit de schending
van de artikelen 97 van de Grandwet, I, 2 van de wet van I7 april I878
boudende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, 29, 276,
408, lid 2, van het Wetboek van strafvordering, 208, 34I, 342, 343 tot 349,
en vooral 350 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en 238 van het
koninklijk besluit van 4 maart I965 tot
uitvoering van bet W etboek van de
inkomsten belastingen,
doo1'dat het arrest verklaart dat het
ten deze zonder nut is na te gaan of
het kwestieus verzoek zoals voorzien bij
artikel 350, lid 2, van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen al dan niet is
uitgegaan van de bevoegde ambtenaar van de administratis van de directe
belastingen te meer daar niet eens bepaald wordt wie namens de administratis het schriftelijk verzoek tot vooronderzoek moet indienen, vermits het openbaar
ministerie soeverein en onafhankelijk
kan vorderen, zodat zijn vervolging niet
afhankelijk is van een voorafgaande
klacht of verzoek van de administratis,
en deze motivering steunt op de tbeorie
van het dubbel karakter van de misdrijven voorzien bij artikel 342 van het Wethoek van de inkomstenbelastingen, met
name een gemeenrechtelijk enerzijds en
een fiscaal karakter anderzijds,
terwijl a) indien het openbaar ministerie
de hoofdgevangenisstraf mag vorderen,
voorzien bij artikel 342 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen, deze vordering steeds afhankelijk is van de daging
van de administratis die over de vordering beschikt, zodat deze daging client
te zijn voorafgegaan van een geldig
vooronderzoek zoals voorzien bij artikel 350, lid 2, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen indien altbans om
dit voorzonderzoek werd verzocht en
bierop wordt gesteund, zoals ten deze
is gebeurd, b) minstens de vordering
van de administratis door een geldig
verzoek tot vooronderzoek client te
zijn voorafgegaan, indien zoals ten deze,
een verzoek tot vooronderzoek aan het
openbaar ministerie wordt gericht en

hierop wordt gesteund en de nietigheid van dit verzoek minstens de ongeldigheid van de vordering van de
administratis meebrengt,
en terwijl de administratis van de
directe belastingen steeds in de persoon
van de directeur van de directe belastingen optreedt, en dit trouwens is voorzien
in zake vervolgingen (artikelen 208 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 238 van het koninklijk besluit
van 4 maart I965 tot uitvoering van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen) :
Overwegende dat de strafvordering
strekkende tot de toepassing van de
hoofdgevangenisstraf uit hoofde van het
door artikel 342 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen beteugeld misdrijf van valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken met het inzicbt
de belasting te ontduiken door het openbaar ministerie wordt uitgeoefend; dat
in de uitoefening van deze vordering
voor de toepassing van de hoofdgevangenisstraf het openbaar ministerie
ambtshalve kan optreden, buiten elk
verzoek of elke vordering van de administratis van de directs belastingen ;
Overwegende dat het uitsluitend de
vervolgingen zijn voor de toepassing van
de geldboeten en van de andere straffen
bepaald bij de wetten op de inkomstenbelastingen en daarmee gelijkgestelde
taksen die, overeenkomstig artikel 350,
lid I, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, door de administratis
dienen uitgeoefend te worden ;
Dat het openbaar ministerie, meer bepaald, buiten elk schriftelijk verzoek van
de administratis, zoals bedoeld in artikel 350, lid 2, van gezegd wetboek, een
gerechtelijk onderzoek kan instellen en
buiten elke vordering van deze administratis hager beroep kan aantekenen
voor de toepassing van de hoofdgevangenisstraf uit hoofde van het door artikel 342 van voormeld wetboek bedoeld
misdrijf ;
Overwegende derhalve dat, nu ten deze
het openbaar ministerie bij toepassing
van voormelde regels wettelijk een gerechtelijk onderzoek heeft gevorderd,
de beweerde onregelmatigheid van het
verzoek van de administratis tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek
noch de regelmatigheid van het onderzoek, noch de geldigheid van de latere
daging van',de administratis heeft kunnen
aantasten;
Dat de middelen niet kunnen worden
aangenomen ;
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II. Op de voorziening van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheicl " J .A.P. " :
Overwegencle dat het arrest zich ertoe
beperkt vast te stellen dat cleze partij
niet meer in zake is in hoger beroep en
tegen haar geen enkele veroorcleling uitspreekt;
Dat de voorziening clerhaive, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
III. Op de voorzieni:ng van eiser Baeke,
beklaagcle :
Over het middel arn.btshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 350,
lid l, van het ·wetboek van de inkomstenbelastingen, en 202 van het Wetboek van strafvorclering :
Overwegende clat eiser door de administratie van de directe belastingen uit
hoofde van inbreuk op artikel 344 van
het W etboek van de inkonl.stenbelastingen vervolgd en door de correctionele
rechtbank tot een geldboete veroordeeld werd;
Overwegende dat op het hoger beroep
van het openbaar 1ninisterie en. van eiser,
het arrest bovendien uit hoofde van
gezegde inbreuk en op grond van artikel
345 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen eiser het verbod oplegt om
gedurende een termijn van een jaar het
beroep uit te oefenen van zaakwaarnemer, fiscaal raadgever, desln.mdige of
accm.mtant zelfs als hoofd of beambte
en beveelt dat deze beslissing in hot Belgisch Stacttsblad zal worden bekenclgemaakt op de kosten van eiser ;
Overwegende dat, bij ontstentenis van
hoger beroep van de administratie van
de directe belastingen, het hof van beroep niet vermag een straf uit te spreken
die door de eerste rechter niet werd opgelegd en die overeenkomstig artikel 35,
lid l, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen alleen op de vervolging
van de administratie kan uitgesproken
worden ; dat ·deze straf derhalve onwetlijk is;
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 ;
Om die reclenen, vernietig-t het bestreden arrest in zoverre het aan Baeke Rene
het verbocl oplegt om geclurencle een
jaar het beroep nit te oefenen van zaak-

waarnemer, fiscaal raadgever, cleskunclige
of accountant zelfs als hoofd of beambte
en beveelt clat cleze beslissing in het
Belgisch 8taatsblad zal worden bekendgemaakt op de. kant van de gecleeltelijk
voorzieningen voor het overige ; beveelt
dat melding van dit arrest zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigcle beslissing; veroordeelt ieder
van de drie eerste eisers in de kosten van
zijn voorziening en de vierde eiser in de
drie viercle van de kosten van zijn voorziening; laat het overige van de kosten
ten laste van de Staat; zegt dat er geen
groncl is tot verwijzing.
14 november 1972. - 2e kamer. V oo1·zitter, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve7·,
de H. Meeus. - Gelijklu.idencle conclusie
de H. Dumon, advocaat-generaal.
Pleiters, . de HH. Delafontaine (van de
balie te Kortrijk) en Fally.

1°
l

0

KAMER. -

16 november 1972.

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). VERKEERSONGEVAL.- FOUT BEGAAN DOOR BEIDE
IN HET ONGEVAL BETROKKEN BESTUURDERS. 0NTBREKEN VAN OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE FOUT VAN
EEN VAN DEZE BESTUURDERS EN DE
SCHADE,- KAN NIET WORDEN AFGELEID UIT HET FElT ALLEEN DAT DE
SCHADE ZICH NIET ZOU HEBBEN VOORGEDAAN ZONDER DE FOUT VAN DE ANDERE BESTUURDER.

zo WEGVERKEER.- VooRRANG vAN
SPOORVOERTUIGEN. -

3°

DRAAGWIJDTE.

CASSATIE.- OMVANG.- BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING WAARBIJ
DE GEHELE AANSPRAKELIJKREID VOOR
EEN ONGEVAL TEN LASTE VAN DE BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG WORDT
GELEGD. RECHTER DIE ONWETTELIJK BESLIST REEFT DAT ER TUSSEN
DE FOUT VAN DE BESTUURDER VAN HET
ANDERE VOERTUIG EN HET ONGEVAL
GEEN OORZAKELIJK VERBAND BESTAAT.
VERNIETIGING DIE ZICH NIET UITSTREKT TOT DE BESLISSING DAT DE
EERSTE BESTUURDER EEN FOUT HEEFT
BEGAAN WAARVOOR HIJ AANSPRAKELIJK
IS.
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1o W anneer bij een verkeersongeval door
beide in het ongeval betrokken bestuurders een fout is begaan, Jean de rechte1·
het ontbreken van oorzakelijk verband
tussen de fout van een dezer bestuurders
en de schade ten gevolge van het ongeval
niet wettelijk afleiden uit het jeit alleen
dat de schade zich niet zmt hebben voorgedaan zonder de fout van de ande1·e
besttmrde1· (1). (B.W., art. 1382).

2° De aan de spoorvoe1·tuigen krachtens
artikel 15, tweede lid, van het wegverkee1'S1'eglement toegekende voorrang op
spoorwegen, houdt voor de andere weggeb1·uike1·s de ve1'Plichting in deze voe?'tttigen te laten voo1·gaan, behoudens jeitelijke omstandigheden die een 1'echtvam·digingsgrond opleve1·en (2).
3o W annee1· een a1·rest, dat beslist dat de

bestuu1·de1· van een voertuig alleen geheel aanspmlcelijk is voor de gevolgen
van een ongeval, wordt ve1·nietigd omdat de 1·echte1· onwettelijlc beslist heeft
dat e1· geen oo1·zakelijlc ve1·band bestaat tussen de jottt van de bestutt1'der
van het andere voe1·tuig en het ongeval,
st1·elct de vernietiging zich niet ttit tot
de beslissing dat de eerste bestuu1·de1·
een fout heeft begaan waarvoor hij aanspralcelijk is (3).
(NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
« ZURICH l>,
PETITNIOT EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ENTREPRISES GENERALES FERNAND GILLION ET FILS ll, T. ERMILATI,
MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMl\fUNAAL VERVOER TE BRUSSEL EN
NAAMLOZE MAATSCHAPPIJ « BELGISCHE
MAATSCHAPPIJ VAN ALGEMENE VERZEKERINGEN ll.)

ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 juni 1971 door het Hof v:an
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
(1) Cass., 29 maart 1971 (Ar1·. cass., 1971,
biz. 726).
(2) Men raadpiege cass., 13 september 1965
(Bull. en PASIC., 1966, I, 54).
(3) Cass., 4 juni 1970 (Arr. cass., 1970,
biz. 926) ; men raadplege cass., 29 maart 1971
(ibid., 1971, biz. 726).

doordat, om te antwoorden op de conclusies van de eisers d,ie betoogden dat
de eerste verweerder een fout had begaan
namelijk door over de wissel naar links
te rijden en na dit verkeerde maneuver
niet te hebben gestopt en dat indien
men het oorzakelijk verband tussen dezEi
fout en het ongeval in concreto beoordeelt,
zoals zulks moet, er dient vastgesteld te
worden dat, indien deze fout niet was
begaan, de d,oor de eerste verweerder
bestuurde tram zijn weg in rechte lijn
zou vervolgd hebben, wat elk ongeval
zou voorkomen hebben, het bestreden
arrest zegt dat de verkeerde wisselstand, in de onderstelling dat hij aan
een font van de eerste verweerder toe
te s~hrijven is, slechts de aansprakelijkheid van deze laatste en van de tweede
verweerster, ten aanzien van de andere
weggebruikers, zou meebrengen "indien
deze laatstgenoemden in hun normale
verwachtingen waren bedrogen "•
terwijl iemands fout zijn aansprakelijkheid ten aanzien van derden meebrengt
wanneer deze fout de oorzaak of een van
de oorzaken van het door de derden geleden nadeel is, ongeacht de vraag of
deze laatsten in hun normale verwachtingen werden bedrogen ; door niet na te
gaan of, zonder de eventuele fout van de
eerste verweerder, het ongeval zich zou
voorgedaan hebben zoals het in concreto heeft plaatsgehad, en door de
aansprakelijkheid van de eerste verweerder afhankelijk te stellen van de
voorwaarde dat de slachtoffers in hun
normale verwachtingen werden bedrogen,
het bestreden arrest de regels van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek heeft geschonden, niet genoegzaam heeft geantwoord op de door de
eisers in hun conclusies aangevoerde
middelen, en, althans, zijn beslissing op
dubbelzinnige of niet passende redenen
heeft gegrond :
- Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de reden waarom de tram naar links
is afgeslagen in plaats van naar zijn
normale plaats van bestemming te rijden onbekend is gebleven en, aldus,
dat de fout Clie de eisers in dit opzicht
aan de bestuurder van de tram, de eerste
verweerder, verwijten niet is bewezen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van
de Grondwet,

I
I
I

-

270

dom·dat, om te antwoorden op de middelen bij conclusie aangevoerd door de
eisers die betoogden dat de eerste verweerder, die niet, zoals het hoort, met
beperkte snelheid reed, een fout had begaan die in noodzakelijk causaal verband staat met het ongeval, daar zonder
deze fout het ongeval zich niet zou voorgedaan hebben zoals het heeft plaatsgehad, het bestreden arrest, nate hebben
aangenomen dat de eerste verweerder zijn
tram met een ongewone en abnonnale
snelheid bestuurde, beslist dat de abnormale snelheid van het spoorvoertuig zonder noodzakelijk causaal verband met he~
ongeval blijkt te zijn, op grond dat de
tram niet zodanig snel reed dat het opdagen ervan de tweede eiser in alle geval
moest verrassen,
te1·wijl de fout die erin bestaat een
voertuig te besturen met een abnormale
snelheid de oorzaak of een van de oorzaken van het ongeval is indien, zon der
deze fout, het ongeval zich niet zou hebben voorgedaan zoals het in concreto
heeft plaatsgehad ; door de erkenning
van een noodzakelijk causaal verband
tussen een fout en schade afhankelijk te
stellen van het feit dat het slachtoffer
in alle geval verrast moest zijn door de
fout van de aansprakelijke, het bestreden
arrest het wettelijk begrip van oorzaak
in de zin van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek heeft miskend, niet genoegzaaan heeft geantwoord
op de door de eisers in hem conclusie
aangevoerde middelen, en, althans, zijn
beslissing op dubbelzinnige of niet passende redenen heeft gegrond :
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat de trambestuurder, in d,e war
gebracht door de ongewilde deviatie van
de tram, zijn weg met een ongewone snelheid vervolgde ; dat het arrest, c1 at overweegt dat de bestuurder van de vrachtauto niettemin over voldoende tijd had
beschikt om zich rekenschap te geven
van het opdagen van de tram en te stoppen vooraleer het spoor te bereiken, .
wat de botsing zou voorkomen hebben,
hieruit afleidt dat «de abnormale snelheid van het spoorvoertuig zonder noodzakelijk causaal verband met het ongeval blijkt te zijn » ;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest niet kan worden afgeleid
dat, zelfs indien de tram niet met een
« ongewone n of « abnormale » snelheid
had gereden, het ongeval zich niette~
min zou hebben voorgedaan en dezelfde
gevolgen zou hebben gehad;

Overwegende dat het arrest niet passend. antwoordt op de conclusies waarin
de eisers deden gelden dat, indien de
tram met beperkte snelheid de bocht
had genomen, zoals het belwort, de
vrachtauto de tijd, zou hebben gehad om
over de sporen te rijden en de botsing
niet zou hebben plaatsgehad;
Dat het middel gegrond is ;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, en, voor zoveel als nodig, van
artikel 6, lid 5, van het koninklijk besluit van 27 januari 1931 houdende
po:j.itiereglement voor de exploitatie van
de 1 met toepassing van de wet van 9 juli
187 5 door de regering vergcmde of te vergunnen "Lramwegen, gewijzigd bij artikel l van het koninklijk besluit van
26 augustus 1938,
·

doordat, ter afwijzing van de middelen
bij conclusie aangevoerd door de eisers
die betoogden dat de verplichting om
de doorgang voor een spoorvoertuig vrij
te laten en daartoe het spoor vrij te rnaken slechts toepassing kan vinden wanneer het spoorvoertuig. gelet op de plaatselijke toestand, met een normale snelheid vooruitrijdt, dat ten deze de tram
reed met een abnormale snelheid die
niet was aangepast aan de af te leggen
weg, en hieruit afleidden dat de regel
van de voorrang van de spoorvoertuigen
ten d,eze geen toepassing kon vinden en
dat, dientengevolge, aileen de eerste
Verweerder voor de botsing aansprakelijk was, het bestreden arrest, na te
hebben aangenomen dat de eerste verweerder zijn voertuig met een ongewone
en abnormale snelheid bestuurde, impliciet beslist dat de regel van de voorrang
van de spoorvoertuigen ten deze van
toepassing was, op grond dat « de bestuurder van de vrachtauto zich ervan
diende te vergewisse:ri. dat geen spoorvoertuig naderde en, zo nodig, v66r het
spoor te stoppen n,
terwijl op grond van de vermeldingen
van het bestreden arrest niet kan worden
nagegaan of het hof van beroep heeft beslist dat de regel van de voorrang van
de spoorvoertuigen ten deze van toepassing was, hetzij op grond dat de spoorvoertuigen een absolute voorrang zouden genieten, zelfs indien ze rijden met
een abnormale snelheid die niet aangepast is aan de belemmering van het verkeer, hetzij op grond dat ten deze de
tram reed met een normale snelheid
die aangepast was aan de belemmering
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van het verkeer; het bestreden arrest,
door zijn beslissing te steunen op dubbelzinnige, tegenstrijdige of niet passende
gronden, de conclusie van de eisers niet
genoegzaam heeft beantwoord en de gezamenlijk in het middel aangeduide wettelijke bepalingen heeft geschonden :
Overwegende dat, bij ontstentenis van
een rechtvaardigingsgrond, de abnormale snelheid waarmee een spoorvoertuig rijdt de overige weggebruikers niet
vrijstelt van de hen bij artikel 15-2 van
het verkeersreglement opgelegde verplichting de doorgang voor clit voertuig
vrij te laten ;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de tweede eiser, bestuurder van
de vrachtauto, heeft verklaard het spc;orvoertuig niet in de bocht te hebben zien
aankomen of zelfs de aanwezigheid ervan
te hebben opgemerkt en dat de respectieve snelheid van de voertuigen alsmede
de afstand tussen hen ruim voldoende
waren om deze bestuurder in staat te
stellen v66r het spoor te stoppen en de
botsing te voorkomen ;
Dat het arrest aldus de beslissing regelmatig gemotiveerd en wettelijk verantwoord heeft ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zover dit het
oorspronkelijk hager beroep ten dele
niet ontvankelijk verklaart, het de
nieuwe vordering van de tweede verweerster ontvangt en het beslist dat de
eiser Petitniot eer fout heeft begaan die
hem aansprakelijk maakt ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; houdt de kosten
aan opdat hierover door de feitenrechter uitspraak wordt gedaan ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van beroep te Luik.
16 november 1972. 1e kamer. Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend vocrzitter. - Verslaggever,
baron Richard. Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal
- Pleiters, de HH. Van Ryn en Fally.
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16 november 1972.

1° BEWIJS.- BEWIJS

DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.' BuRGERLIJKE ZAKEN. VERZEKERINGSPOLIS TOT DEKKING VAN DE BUR-·
GERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE BESTUURDER VAN EEN MOTORRIJTUIG IN HET BUITENLAND.- BEPALING DIE DE VERZEKERAAR IN GEoVAL
VAN AANHOUDING VAN DE BESTUURDER
VERPLICHT DE ZEKERHEIDSS'IELLING
TE VERSTREKKEN WAARVAN DE VRIJLATING VAN DEZE BESTUURDER AFHANGT. UITLEGGING VERENIGBAAR
MET DE BEWOORDINGEN VAN DE BEPALING.- GEEN MISKENNING VA:-< DE
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

2°

OVEREENKOMST. BINDENDE
KRACHT. RECHTER DIE AAN DE
OVEREENKOJ\'IST HET GEVOLG TOEKENT
DAT ZIJ, VOLGENS DE UITLEGGING DIE
HIJ ERAAN GEEFT, WETTELIJK TUSSEN
DE PARTIJEN HEEFT.- GEEN SCHENDING VA,N ARTIKEL 1134 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK.

1° W annee1· .een verzeke1·ingspolis betreffende de b~~rger1·echtelijlce aanspmlcelijlcheid inzalce moton·ijtuigen bepaalt
dat, ingeval de bestuurder, ten gevolge
van een ongeval in een vreemd land tot
hetwelk de vet·zelcering zich uitstrekt,
aangehouden is en voor zijn vrijlating
een zekerheidsstelling wordt geeist,
de verzekeraar verplicht is, deze zekerheidsstelling te verstrekken, wordt aan
deze bepaling geen 1~itlegging gegeven
aie onverenigbaar is met haar bewoordingen en wordt derhalve de bewijsk1·acht van de verzeke1·ingspolis niet
miskend door het mrest, dat de bepaling
toepast ingeval de ve1·zeke1·de aangehouden is omdat de vreemde overheid
hem . de hoedanigheid van bestuurder
heeft toegekend, welke hoedanigheid hij
ontkend had en niet had. (B. W.,
art. 1319, 1320 en 1322.)

2° De bindende lc1·acht van een overeenkomst wo1·dt niet miskend door de
rechter die aan deze overeenkomst het
gevolg toekent dat zij, in de uitlegging
die hij eraan geejt, wettelijlc tussen de
partijen heeft (1).
(1) Cass., 2 juni 1972 (Arr. cass., 1972,
biz. 445).
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(NAAMIOZE VENNOOTSCHAP «DE NATIONALE WAARBORG », T. J"ASPAR.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 6 mei 1971 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen (1) ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest het hager
beroep van eiseres niet gegrond verklaart,
vervolgens de beschikkingen van het
beroepen vonnis bevesGigt, met uitzondering van die welke de door eiseres aan
verweerder verschuldigde bedragen en
de verdeling van de kosten vaststellen,
en met verbetering dienaangaande, eiseres veroordeelt om aan verweerder een
totaal bedrag van 69.000 frank plus de
gerechtelijke intresten te betalen en
eiseres bovendien verwijst in alle kosten
van de beide instanties, op grand clat
verweerder die ten gevolge van een op
5 augustus 1964 in Spanje overkomen
verkeersongeval daar tot 29 augustus
1964 in de gevangenis werd gehouden wegens de weigering van eiseres de gevraagde zekerheidsstelling te verstrekken,
dat verweerder zijn vrijlating alleen
te danken had aan de vrijgevigheid van
vrienden die de gevraagde zekerheidsstelling verstrekten, dat nadien een beschikking van buitenvervolgingsstelling te
zijnen voordele werd uitgesproken op
grond dat hij inderdaad het voertuig
niet bestuurde op het ogenblik van het
ongeval en hij voor dit ongeval niet
aansprakelijk kon zijn, dat verweerder
niettemin aangehouden, vervolgd en gedetineerd werd omdat hij als de bestuurder van het beschadigd.e voertuig werd
beschouwd, dat deze hoedanigheid waardoor zijn hechtenis werd gerechtvaardigd - het doet er weinig toe dat ze
daarna onjui'lt werd bevonden- eiseres
ertoe verplichtte de verbintenis uit te
voeren die zij in voormeld artikel 2 van
de verzekeringsovereenkomst had aangegaan, dat het in gebreke blijven van
eiseres zeker tot gevolg heeft gehad de
hechtenis van verweerder gedurende
zeventien dagen te verlengen en dat,
derhalve, de eerste rech ter terecht heeft
beslist dat eiseres haar contractuele
verplichtingen niet was nagekomen, zodat verweerder recht had op vergoeding
van het nadeel dat eruit voor hem voortvloeide,
(1) PASIC., 1971, II, 253.

terwijl het bestreden arrest, door aldus
uitspraak te doen, geen rekening heeft
gehouden met en niet heeft geantwoord
op het verweer van eiseres in haar conclusie voor het hof van beroep waarin
zij deed gelden dat artikel 2, § 2, van de
polis haar slechts verplichtte een zekerheid te stellen om de vrijlating van haar
verzekerde te bekomen indien hij was
aangehouden " als bestuurder van het
verzekerde voertuig n, dat uit de verklaring die verweerder haar had gegeven
- het enige element waarover zij had
beschikt om deze-zaak te beoordelen volgde dat verweerder " niet de bestuurder van het verzekerde voertuig was »,
dat hij volhardde in deze bewering die
uiteindelijk door de onderzoeksrechter te
Malaga werd aangenomen, en da t zij dus
contractueel niet verplicht was een
zekerheid te stellen " om de vrijlating
van haar verzekerde te bekomen die
volgens zijn eigen verklaring sbchts een
passagier was in het beschadigde voertuig », waaruit volgt dat de beslissingen
van het bestreden arrest die de aanspraken van verweerde1· inwilligen niet'
regelmatig met redenen zijn omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
en terwijl uit de klare en duidelijke bewoordingen van artikel 2 van de verzekeringspolis, die door het bestreden
arrest worden vermeld, volgt. dat eiseres
inderdaad slechts ten voordele " van de
aangehouden bestuurder » de verbintenis
had aangegaan om de gevraagde zekerheid voor de vrijlating van de beklaagde
te stellen, wat impliceert dat eiseres, om
gehouden te zijn tot uitvoering van deze
verbintenis, op zijn minst, verwittigd
werd van de aanhouding van de verzekerde als " bestuurder » van het beschadigde voertuig, welke omstandigheid zij ten deze ontkent, zodat het bestreden arrest de overeenkmnst van
partijen heeft geschonden (schending van
de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek) en de bewijskracht van
het heeling van het desbetreffend artikel2
van de verzekeringspolis heeft miskend
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek)
door, in weerwil van de ldare en duid,elijke bewoordingen van dit heeling, te
beslissen dat van het ogenblik af dat
verweerder was aangehouden, vervolgd
en gedetineerd " omdat hij als de bestuurder van het beschadigde voertuig werd
beschouwd », deze hoedanigheid alleen het doet er weinig toe dat ze daarna
onjuist werd bevonden eiseres ver-
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plichtte tot 1uitvoering « van de verbintenis die zij in voormeld artikel van
de verzekeringsovereenkomst had aangegaan » :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, door te zeggen dat
de hoedanigheid van bestuurder van het
verzekerde voerbuig ingevolge welke verweerder was aangehouden, eiseres ertoe
verplichtte de zekerheidsstelling te verstrekken, zelfs indien deze hoedanigheid daarna onjuist werd bevonden, het
arrest passend antwoordt op de condusie waarin eiseres beweert dat zij niet
~noest tussenbeide komen omdat verweerder haar had verklaard dat hij niet
de bestuurder was ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 2 van de overeenkomst luidt : « Wanneer, naar aanleiding van een ongeval in een vreemd
land tot hetwelk de verzekering zich uitstrekt, de bestuurder aangehouden is ...
en een zekerheidsstelling wordt geeist
voor de vrijlating van de aangehoudene .. ,
is de Maatschappij verplicht zo spoedig
mogelijk haar persoonlijke borg te verlenen of, indien nodig, de gevraagde
zekerheid te stellen ... » ;
Dat het hof van beroep, zonder de
bewoordingen van genoemd artikel 2
te miskennen, eraan de uitlegging heeft
kunnen geven dat het slechts zijn voile
betekenis en al zijn nut krijgt indien het
doelt op het geval dat, op het ogenblik
dat de zekerheidsstelling wordt gevraagd, aan de verzekerde de hoedanigheid van bestuurder van het voertuig
werd toegekend door de vreemde overheid, zelfs indien , deze laatste nadien
heeft toegegeven dat hij ze niet had;
Dat het arrest vaststelt dat eiseres,
in haar brief van 5 september 1964 waarvan het de inhoud overneemt, zelf, doch
niet tijdig, heeft erkend dat de overeenkomst wei degelijk die draagwijdte had ;
Dat het hof van beroep, door eiseres
tot schadevergoeding te veroordelen
wegens weigering de gevraagde zekerheidsstelling voor de vrijlating van de
verzekerde te verstrekken, de bewijskracht van de bewoordingen van artikel 2 van de overeenkomst niet heeft
miskend;
Dat het arrest, dat aan de overeenkomst het gevolg heeft toegekend dat ze,
volgens de uitlegging die het eraan
geeft, wettelijk tussen partijen heeft,
evenmin de artikelen 1134 en 1135
van het Burgerlijk Wetboek heeft geschonden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
16 november 1972. 1e kamer. Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. DeBruyn.
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17 november 1972.

1o

RECHTERLIJK GEWIJSDE.
BuRGERLIJKE ZAKEN. GEZAG VAN
HET REOHTERLIJK GEWIJSDE. GEZ,AG DAT, IN DE REGEL, DE OPENBARE
ORDE NIET RAAKT.

2°

CASSATIEl\HDDELEN. BURGER·
LIJKE ZAKEN. MIDDEL GEGROND OP
WETTELIJKE BEPALINGEN DIE NOCH
VAN OPENBARE ORDE NOOH DWINGEND
ZIJN. MIDDEL NIET VOORGELEGD
AAN DE FEITENREOHTER EN WAAROVER
HIJ OP EIGEN INITIATIEF NIET HEEFT
BESLIST. NIEUW l\HDDEL.

3°

CASSATIEMIDDELEN.- BURGER·
LIJKE ZAKEN. MIDDEL WAARIN DE
SOHENDING VAN EEN WETTELIJKE BE·
PALING WORDT AANGEVOERD, ZONDER
NADER TE BEPALEN WAARIN DEZE
SOHENDING BESTAAT. NIET ONT·
VANKELIJK MIDDEL.

4°

CASSATIEMIDDELEN. BURGER·
LIJKE ZAKEN. MID DEL WAARIN HET
GEBREK AAN ANTWOORD OP DE CON·
CLUSIE WORDT AANGEVOERD. pAS·
SEND ANTWOORD.- MIDDEL DAT FEI·
TELIJKE GRONDSLAG MIST.

1o In burge1"liJke zalcen makt het gezag

van het 1·echterlijk gewijsde, in de regel,
de openbare Mde niet (1). (G.W.,
art. 27 .) (Impliciete oplossing.)
(1) Cass., 8 december 1971 (A1·r. cass., 1972,
blz. 348) en noot 5. Over het onderscheid
tuss'en het gezag van gewijsde en de kracht
van gewijsde, zie « Ret rechterlijk gewijsde en
het Gerechtelijk vV etboek ,, rede door Eerste
advocaat-generaaJ P. Mahaux uitgesproken
ter plechtige terechtzitting van het Hof van
cassatie van 1 september 1971, verschenen in
Ar1·. cass., 1971.
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2° Nieuw en derhalve niet ontvanlcelijk tot
staving van een voorziening in burgerlijke zaken is het middel, gegmnd op
wettelijke, bepalingen die noch van openbare orde noch dwingend zijn, dat niet
aan de jeitenrechter is voorgelegd en
waarvan deze niet op eigen initiatiej
he~ft beslist (1).
3° Niet ontvankelijk is het middel dat de
schending van een wettelijlce bepcdling
aanvoert, zonder nade?· te bepalen wam·in
deze schending bestaat (2). (G. W.,
art. 1080.)
4° F'eitelijlce g1·ondslag mist het middel dat
een geb?·elc aan antwoorcl op de conclusie
aanvoe>·t, wanneer deze in de best?·eden
beslissing passend is beantwoord (3).
(Grondwet, art. 97.)
(VANDER STRAETEN, T. JANSSENS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 juli 1971 door het Hof van
beroep te Brussel, jeugdkamer, gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 21, 28, 1397 en
1398 van het Gerechtelijk Wetboek,
50 en 64 van de wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming, 6, 6bis,
14, 15 en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest beslist
dat vanaf 10 juli 1970 het beheer over
de persoon en de goederen van Vander
Straeten Sonia, geboren te Brussel op
23 november 1958, toevertrouwd wordt
aan verweerster om de redenen dat " herzien het op 26 november 1970 door deze
'kamer van het hof gewezen arrest, waarbij het hoger beroep ontvangen werd
en een bijkomend sociaal onderzoek bevolen ; het bijkomend verslag, gesloten
op 19 januari 1971, opgesteld werd door
C. Kortleven, vaste afg9vaardigde bij
de jeugdbescherming, die ook het vorig
maatschappelijk onderzoek van 12 februari 1970 gedaan had; zowel het
kantschrift van de jeugdrechter van
18 november 1969 als bovenvermeld arrest het maatschappelijk onderzoek aan
de afgevaardigde bij de jeugdbescher(1) Cass., 21 september 1972, supra, blz. 83;
m.en raadplege cass., 24 oktober 1972, supra,
blz. 189.
(2) Cass., 24 :mei 1972 CArr. cass., 1972,
blz. 891).
(3) Cass., 18 mei 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 872).

ming J eandrain opgedragen hadden ;
appellant ten onrechte opwerpt dat het
bijkomend onderzoek door een andere
afgevaardigde had moeten gedaan worden ; immers, ingevolge artikel 64 van
de wet van 8 april 1965, de dienst voor
jeugdbescherming, in elk gerechtelijk
arrondissemert opgericht, in twee afdelingen verdeeld is waarvan een samengesteld wordt uit afgevaardigden die ter
beschikking worden gesteld van de
rechuerlijke overheden ; de van deze
overheden uitgaande opdrachten toevertrouwd worden aan deze afdeling
waarvan de leider de taken verdeelt naar
gelang van de noodwendigheden van de
dienst zonder dat de rechterlijke overheden een bepaalde afgevaardigde hoeven aan te duiden; het derhalve aan
bedoelde leider vrijstond het bijkomend
onderzoek op te dragen aan de afgevaardigde die ook het eerste onderzoek
geleid had ; er dus geen aanleiding toe
bestaat een derde onderzoek door een
andere afgevaardigde te laten doen '' ;

te?·wijl, eerste onderdeel, het arrest
van 26 november 1970 van de jeugdkamer van het Hof van beroep te Brussel, op tegenspraak tussen partijen en
in hoger beroep gewezen, hetwelk het
bijkomend sociaal onderzoek opdroeg aan
de afgevaardigde bij de jeugdbescherming J eandrain, kracht van gewijsde
had en het bestreden arrest, hetwelk
statueert op een door een andere afgevaardigde, met name Kortleven, gedaan onderzoek, deze kracht van gewijsde miskent (schending van de artikelen 21, 28, 1397 en 1398 van het Gerechtelijk Wetboek);
·
tweede onde?·deel, het feit dat in de ter
beschikking van de rechterlijke overheden gestelde afdeling van de jeugdbescherming de leider de taken verdeelt
naar gelang van de noodwendigheden van
de dienst zonder dat de rechterlijke
overheden een bepaalde afgevaardigde
moeten aanduiden niets afdoet aan het
in kracht van gewijsde gegane arrest
van 26 november 1970, dat de afgevaardigde Jeandrain had aangesteld (schending van de artikelen 21, 28, 1397 en
1398 van het Gerechtelijk Wetboek,
50 en 64 van voormelde wet van 8 april
1965);
derde onderdeel; eiser in zijn regelmatig
in hoger beroep genomen conclusie
staande hield, zonder op dat punt door
het arrest tegengesproken te worden, dat
de afgevaardigde C. Kortleven «de
religie van eiser niet duldt en hem
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derhalve in een ongun'stig daglicht stelt »
~n het maatschappelijk verslag, dat
~veneens op de godsdienst van eiser
betrekking moest hebben, niet onpartijdig was opgesteld; op dit middel
=instens door het arrest geen passend
antwoord gegeven wordt (schending van
de artikelen 6, 6bis, 14, 15 en 97 van de
Grondwet) :

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
17 november 1972. - 1e kamer. VooTzitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeveT,
de H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay, advocaat-generaal.
- PleiteT, de H. Houtekier.

W at het eerste en het tweede onderdeel
betreft :
Overwegende dat het middel in werkelijkheid op de miskenning s~eunt? niet
van de kracht van het gewiJsde, maar
van het gezag van het gewijsde ;
Overwegende dat uit de regelmatig
2e KAMER. - 20 november 1972.
aan het Hof overgelegde stukken niet
blijkt dat het middel voor de feiten1o HOF VAN ASSISEN. - JURY. rechter werd opgeworpen;
GEZWORENE WIENS NAAM DE EERSTE
Dat inderdaad, zo eiser de objectivi- ·
UIT DE BUS IS GEKOMEN. - HoOFDteit van het door C. Kortleven opgeMAN VAN DE JURY ZOLANG HIJ ALB
=aakte verslag betwistte en om een nieuw
DUSDANIG NIET VERVANGEN IS.
onderzoek verzocht, hij nochtans niet
stelde dat het de door het arrest van
2o HOF VAN ASSISEN. - MoNDE26 november 1970 aangestelde afgevaarLINGE DEBATTEN OP TEGENSPRAAK. digde was die het bekritiseerd onderzoek
BRIEF VOOR DE JURY BESTEMD. had moeten verrichten en het door hem
VOORZITTER DIE TER TEREOHTZITTING
gevraagde onderzoek zou moeten doen ;
GEEN LEZING HEEFT GEGEVEN VAN DE
Dat, in zover het voor de eerste maal
BRIEF, DOOR, ZONDER VERZET VAN DE
voor het Hof wordt ingeroepen, het
PARTIJEN, TIJDENS DE DEBATTEN BE=iddel nieuw en derhalve niet ontVOLEN HEEFT DE BRIEF BIJ RET DOSvankelijk is ;
SIER TE VOEGEN. - GEEN ONWETTEWat het derde onderdeel betreft :
LIJKREID.
Overwegende dat het middel niet 3o BETICHTING VAN V ALSHEID. preciseert waardoor het arrest de arti:
STRAFZAKEN.'- AUTRENTIEKE AKTE
kelen 6, 6bis, 14 eh 15 van de Grondwet
VAN DE REOHTSPLEGING VAN VALSzou hebben geschonden; dat het dienHEID BETIOHT. BETEKENING VAN
aangaande niet ontvankelijk is ;
RET VERZOEKSCHRIFT AAN DE TEGENOverwegende dat het arrest, met bep ARTIJ EN AANMANING TE VERKLAREN
trekking tot de opwerping van eiser beOF ZIJ ZIOH VAN RET STUK WIL BEtreffende de niet onpartijdige opstelling
DIENEN. - NIET VEREISTE FORMALIvan het verslag, releveert dat, indien
TEIT.
het tweede onderzoek een toestand beschrijft die verschilt van die welke bij
4o BETICHTING VAN VALSHEID. het eerst·e onderzoek werd vastgesteld,
STRAFZAKEN. - PROOES-VERBAAL VAN
zulks geen reden is om aan de objectiviDE TEREOHTZITTING. -BEWEERDELIJK
teit van de afgevaardigde bij de jeugdONJUISTE VERMELDING OF GEEN 1\ffiLbescherming te twijfelen ;
DING GEJ\'IAAKT VAN DE INAOHTNEJ\'IING
Dat het arrest aldus het bestaan uitVAN EEN FORMALITIET. BETIOHsluit van elementen die, zoals de houding
TING VAN VALSHEID TEN EINDE DE
van voormelde afgevaardigde in verAKTE TE VERBETEREN OF NAAR WAARband met godsdienstige overtuigingen, de
HEID TE HERSTELLEN. - 0NTVANKEobjectiviteit van het verslag zouden
LIJKREID.
kunnen aantasten ;
5o
BETICHTING VAN VALSHEID. Overwegende dat, nu het arrest de
STRAFZAKEN. CASSATIEGEDING. stelling van eiser op passende wijze be0NDERZOEK VAN DE VALSHEID DOOR
antwoordt, het middel, in zover het ontRET HoF.
vankelijk is, feitelijke grondslag mist;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
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GERECHTSKOSTEN.
STRAFZAKEN. - BETICHTING VAN VA.LSHEID.
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AUTHENTIEKE AKTE VAN DE RECHTSPLEGING VAN VALSHEID BETICHT. BETEKENING VAN RET VERZOKESCIIRIFT
AAN DE TEGENPARTIJ EN AANMANING
VAN DEZE PARTIJ.- KOSTEN VAN DE
BETEKENING EN DE AANMANING TEN
LASTE VAN DE ElSER IN DE V ALSHEIDSPROCEDURE. ZELFS INDIEN EISERS
VERZOEKSCHRIFT \VORDT AANVAARD.

1° H oewel de ee1·ste gezwo1·ene wiens naam
de ee1·ste uit de bus gekomen is, geen
hoofdman van de jtwy wa zijn, is en
blijft hij dit zolang de gezwo1·enen het niet
eens zijn ove1· zijn vervanging. (Sv.,
art. 342, lid 2.)

2° Het beginsel volgens hetwellc de clebatten voo1· het hof van assisen mondeling
en op tegenspraak plaatsvinclen, ve1'plicht de voo1·zitte1" niet lezing te geven
van een vooT de gezwo1·enen bestemde
brief, die hij tijdens de debatten, kmchtens zijn discTetionai1·e macht, beveelt
bij het dossie1· te voegen, zondet· dat de
pcwtijen zich hiertegen verzetten (1).
(Sv., art. 268 tot 270.)
3° Het ve1·zoeksch1·ift waa1·bij in stmfzaken een prn·tij een authentieke akte van
de rechtspleging van vctlsheid beticht,
moet niet wo1·den betekend aan de tegenpctrtiJ' en deze moet niet worden aangemaand te ve1·klaren of zij zich van het
stulc wil bedienen.
4° De valsheidsp1·ocedtt1'e lean in st?·afzalcen
gericht wo1·den tegen een p1'0ces-verbaal
van de terechtzitting, tvaaTvan wo1·dt
beweerd dat het onjttiste venneldingen
bevat of geen melding maakt van de
inachtneming van een formaliteit die
het moest vaststellen (2).

5° Ingeval een veTzoelcsclwift tot betichting
van valsheid in stmfzalcen door het H of
van cassatie woTdt aangenomen, wo1·dt
de valsheid als tussengeschil behandeld (3). (Sv., art. 459.)
6° W anneer in st?·afzalcen een paTtij, die
een authentielce alcte van de 1'echtspleging van valsheid heeft beticht, haar
verzoelcsch1'ift aan de tegenpartij heeft
doen betelcenen en haa!• heeft aangemaand te verlclaTen of zij zich van dit
(1) Men raadplege cass., 21 mei 1962 (Bull.
en PAsrc., 1962, I, 1073), 2 oktober 1967
(Arr. cass., 1968, blz. 161) en 19 januari 1970
(ibid., 1970, blz. 450).
(2) Men- raadplege Pand. belges, v° Faux

stulc wil bedienen, moeten de kosten
van deze betelcening en van deze aanmaning te ha1·en laste blijven, zelfs
indien haaT verzoelcsch?-ift wordt aanvaa1·d.
(MORDANT, OLIVIER, VARLET EN DEKENS,
T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN BEROEP TE LUIK.)
ARRES'I'

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 maart 197.2 gewezen door
het Hof van assisen van de provincie
Luik;
I. Op de voorziening van de eisers
Olivier, Varlet en Dekens :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 341, 342,
inzonderheid lid 2, 345, 348 en 349 van
het Wetboek van strafvordering, voornoemd artikel 345 in het Wetboek van
strafvordering ingevoegd bij artikel3/152,
§ 2, van de wet van 10 oktober 1967, 19,
iid l, van de wet van 15 mei 1838 betreffende de jury en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het proces-verbaal van de
terechtzitting van 14 februari 1972 van
het hof van assisen op authentieke wijze
vaststelt dat de bij loting aangewezen
eerste gezworene, de H. Higuet, de hoedanigheid van hoofdman van de jury
heeft afgewezen en dat de voorzitter de
gezworenen erop heeft gewezen dat zij
v66r de sluiting van de debatten een
beslissing 1noesten nemen om hem te
vervangen ; uit geen enkel stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat clergelijke beslissing werkelijk werd
genomen of clat de H. Higuet uit eigen
beweging of op verzoek van de meclegezworenen teruggekomen . is van zijn besluit de hoedanigheid van hoofdman van
de jury af te wijzen,
te1·wijl het aldus onmogelijk is uit te
maken of de jury een hoofdman had om
haar beraadslaging te leiclen en nog
minder wie hij was of op welk ogenblik
de H. Higuet opnieuw hoofdman van de
jury zou zijn geworden, zoclat niet wettelijk is vastgesteld dat de vormen voorgeschreven bij de artikelen 342, 345,
348 en 349 van het Wetboek van strafvordering zijn nagekomen :
incident, nrs. 123 en 124 ; cas~. fr. civ., 24 december 1895, twee arresten (D.P., 1896, I, 237}.
(3) Cass., 3 november 1969 (A1·r. cass., 1970,
blz. 224).

-277Overwegende dat, luidens artikel 342,
lid 2, van het Wetboek van strafvordering, « hoofdman van de jury de gezworene is wiens naam de eerste uit de bus
gekomen is, of hij die door de gezworenen wordt benoemd en de opdracht aanvaardt ";
Dat uit die tekst blijkt dat de wettelijke aanwijzing van de hoofdman van
de jury blijft gelden, zolang de gezworenen het niet eens zijn over zijn vervanging; clat uit geen enkel processtuk
blijkt dat de gezworenen in de vervanging
hebben voorzien van de H. Higuet,
eerste gezworene door het lot aangewezen; claarenboven blijkens genoemde
stukken de H. Higuet de taak van
hoofdman van de jury heeft uitgeoefend, vermits hij in deze hoedanigheid de verklaring van de jury heeft
ondertekend, na deze ter terechtzitting te hebben voorgelezen en alvorens
ze aan de voorzitter van het hof van
assisen te hebben afgegeven;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 3,13, 315, 314,
317, 321, 329, 335 en 341 van het Wetbock van strafvordering, van het beginsel van het mondeling en contradictoir kenmerk van de debatten en van
artikel 97 van de Grondwet,

doordat ter terechtzitting van 6 maart
1972 de voorzitter, die, blijkens het
proces-verbaal van die terechtzitting,
" die dag een voor de jury bestemde
brief had ontvangen "' krachtens zijn
discretionaire macht bevolen heeft dit
stuk en een andere aan hem door de
beschuldigde Varlet gerichte brief bij
het dossier van het geding te voegen,
« van welk stuk de jury tijdens de beraadslaging kennis zal kumlen nemen "' en
daarna de debatten heeft gesloten ; het
proces-verbaal van de terechtzitting van
10 maart 1972 erop wijst dat de voorzitter pas op deze terechtzitting lezing
heeft gegeven van de brief vermeld in
het proces-verbaal van de terechtzitting
van 6 maart 1972 en die bestemd was
voor de jury; op 10 maart 1972 de gezworenen reeds haddon geantwoord op de
hun gestelde vragen,
terwijl zij aldus op de vragen hebben
geantwoord op een tijdstip dat zij in
het bezit waren van een stuk dat in
openbare terechtzitting niet was voorgelezen en dat de betrokken partijen,

inzonderheid de eisers, geen gelegenheid
had den gehad te bespreken of te bestrijden:
Overwegende dat, luidens de vermeldingen van het proces-verbaal van de
zitter van het hof van assisen de voeging
terechtzitting van 6 maart 1972, de voorvan de in het midclel beschreven stukken
heeft bevolen tijdens een heropening van
de debatten over de gestelde vragen en
alvorens deze werden gesloten ;
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting niet vaststelt en
dat het middel niet aanvoert dat de
eisers of hun raadslieden de overlegging
van de stukken hebben gevraagd en
dat deze hem is geweigerd of dat zij bij
ontstentenis van die overlegging zich
tegen die voeging hebben verzet;
Overwegende enerzijds dat noch de
wetsbepalingen waarvan de schending
door het middel wordt aangevoerd, noch
het beginsel van het mondeling kenmerk
van de debatten de voorzitter verplichten lezing te geven van de stukken
of hescheiden die hij krachtens zijn
cJiscretionaire macht beveelt bij het dossier te voegen ;
Dat anderzijds het contradictoir kenmerk van de debatten niet wordt miskend, wanneer, zoals in onderhavig geval, de voeging van de stuldmn wordt
bevolen tijdens de debatten en het voor
de beschuldigden en hnn raadslieden
mogelijk is geweest de overlegging van
de stukken te vragen en zich te verzetten tegen de voeging ervan bij het dossier;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 779 van het
Gerechtelijk Wetboek, 372 van het Wethoek van strafvordering en 97 van de
Grondwet,
doordat een van de gezworenen, die
deel heeft genomen, na de uitspraak
van de jury, samen met de leden van het
hof, aan de beraadslaging over de straffen toe te passen op de · beschuldigden,
met name de plaatsvervangend eerste
gezworene Mw. Renee Hardy die vanaf
de terechtzitting van 8 maart 1972 de
ziek geworden werkende gezworene nr 8,
de H. Alphonse Gonda, had vervangen,
niet aanwezig is geweest op een van de
aari het onderzoek van de zaak gewijde
terechtzittingen, namelijk die van 16 februari 1972 s'namiddags, tijdens welke
vier getuigen werden gehoord ; immers
volgens het proces-verbaal van die te-
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rechtzitting (stuk nr 62 van het dossier),
op die terechtzitting, behalve de leden
van het hof, slechts de werkende gezworenen aanwezig waren, en geen gewag
wordt gemaakt van de plaatsvervangende
gezworenen, zodat laatstgenoemden en
met name Mw. Renee Hardy wettelijk
vermoed worden genoemde terechtzitting niet te hebben bijgewoond :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de namiddagzitting van 16 februari
1972 de aanwezigheid op die zitting niet
vaststelt van de plaatsvervangende gezworenen, waaronder Mw. Hardy; dat
zij derhalve geacht worden genoemde
terechtzitting niet te hebben bijgewoond;
Overwegende echter dat, als antwoord
op het middel dat de eisers hadden afgeleid uit deze afwezigheid, het Openbaar
Ministerie, bij een verzoekschrift op 15 juni 1972 ter griffie neergelegd, genoemd
proces-verbaal van valsheid heeft betich"t,
onder aanhaling van de feiten, omstandigheden of bewijzen aan de hand waarvan
hij wil aantonen dat het proces-verbaal
bij vergissing de aanwezigheid van de
plaatsvervangende gezworenen niet vermeldt en dat Mw. Renee Hardy wel de
gehele namiddagzitting van 16 februari
1972 heeft bijgewoond;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid tegen het verzoekschrift door
de eisers opgeworpen en hieruit afgeleid
dat de vordering onregelmatig werd
ingesteld, daar het verzoekschrift v66r
de indiening op de griffie van het Hof
niet werd betekend aan de verweerders
in de valsheidsprocedure met aanmaning
te verklaren binnen de bij de wet bepaalde termijn of zij zich van het van
valsheid betichte stuk wilden bedienen
en met dagvaarding om voor het Hof
te verschijnen ten einde te }wren beslissen over de gegrondheicl van de valsheidsvorclering, zulks met schencling van
cle artikelen 458 tot 460 van het Wetboek
van strafvorclering en 908 van het Gerechtelijk Wetboek, alsmede hieruit clat
in iecler geval cle vordering niet kan worden toegewezen, vermits zij niet ten
doel heeft een verschrijving te herstellen
in het proces-verbaal dat een met cle
waarheid strijdige vaststelling inhoudt,
maar het wettelijk vermoeclen van de
niet-vervulling van een bij clit procesverbaal niet vastgestelcle formaliteit te
weerleggen ;
'
Overwegencle enerzijcls dat krachtens
zowel artikel 907 en volgende van het
Gerechtelijk Wetboek als de artikelen 458
tot 460 van het W etboek van strafvor-

clering, cle betokening van het verzoekschrift tot betichting van valsheid en de
aanmaning van de andere partij om te
verklaren of zij zich van het stuk wil
bedienen, slechts moeten gericht worden
tot cle partij die een van valsheid beticht
stuk heeft « overgelegd " ; dat die betekening en aanmaning alleen clan van belang zijn, omdat de betichting van valsheicl ertoe strekt dergelijk stuk uit de debatten te weren en clat de overleggende
partij van cle overlegging kan afzien;
Dat die formaliteiten geen enkele
bestaansreclen hebben, wanneer, zoals
ten cleze, het van valsheid betichte stuk
een processtuk is clat niet uit cle clebatten kan worden geweercl ;
Overwegende clat anclerzijds de wet
weliswaar aan cle authentieke akten
een bijzondere bewijskracht toekent,
maar clat zij niet heeft gewild clat die bewijskracht boven de werkelijkheicl van
de feiten zou kunnen opwegen en zij cle
strenge maar nodige procedure van betichting van valsheicl heeft ingericht ten
einde cle onjuiste akte te verbeteren en
naar waarheicl te herstellen ; clat deze
procedure ontvankelijk \is, zowel wanneer cle vermelclingen van cle akte onjuist zijn als wanneer cleze geen melding
maakt van het in acht nemen van cle
fm·maliteiten die de akte ten cloel had
vast te stellen en die in werkelijkheid vervulcl zouclen zijn ;
Dat het micldel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;
Overwegencle clat het verzoekschrift
betrekki:ng heeft op een wezenlijke voorwaarcle van cle · regelmatigheid van het
bestreclen arrest ; clat indien het bewijs
was geleverd van het feit clat de verzoeker heeft aangevoercl, claaruit zou volgen,
al wercl zulks niet vermeld in het procesverbaal, waarvan de verbetering zou
moeten worden bevolen, dat Mw. Hardy
in haar hoeclanigheicl v&n plaatsvervangend gezworene aanwezig was op de
namiddagzitting van 16 februari 1972
en clat het derde midclel van cle eisers
dientengevolge feitelijke grondslag zou
missen;
Overwegencle dat cle bewering van het
verzoekschrift waarschijnlijk schijnt, zoals uit de erbij gevoegcle stukken volgt ;
II. Op cle voorziening van Mordant :
Overwegencle clat de door het Hof
ontvangen brief van 31 maart 1972 geen
enkel cassatiemidclel inhoudt ;
Overwegen<ile echter dat, indien zou
I
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blijken dat het derde rniddel aangevoerd
door de eisers Olivier, Varlet en Dekens
gegrond is, dat rniddel arnbtshalve
zou rnoeten worden opgeworpen op de
voorziening van de eiser Mordant ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen van de eisers Olivier, Varlet en
Dekens, in zoverre zij gegrond zijn op
de eerste twee rniddelen van de door hen
neergelegde memorie; ontvangt het verzo,ekschrift en wijst de valsheidsvordening toe; stelt Raadsheer Trousse aan om
een onderzoek in te stellen naar de werkelijkheid van. het in genoernd verzoekschrift aangehaald feit; houdt zijn uitspraak aan over de overige pcmten van de
voorzieningen, totdat op de tussenvordering beslist is ; houdt de kosten aan, met
uitzondering van de kosten van de betekening van de vordering tot betichting
van valsheid, van de aanmaningen van
de eisers op verzoek van het Openbaar
Ministerie eP van hun antwoorden, welke
kosten ten laste van de Staat blijven.
20 november 1972. - 2 8 kamer. Voorzitter·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, de H. Oolard, aclvocaat-generaal.
Pleiter·, de H. Faures.

2e
Io

KAMER. -

20 november 1972.

GEMEENTEVERORDENING.
GEMEENTEVERORDENINGEN
VAN
DE
STA.D LUIK WAARBIJ DE BETALING VAN
PARKEERGELD WORDT OPGELEGD AAN
DE BESTUURDERS VAN AUTORIJTUIGEN
DIE HUN VOERTUIGEN PARKEREN OP
PLAATSEN WAAR PARKEERMETERS ZIJN
AANGEBRACHT.- WETTELIJKHEID.

2°

WEGVERKEER. GEMEENTEVERORDENINGEN VAN DE
STAD
LUIK
WAARBIJ
DE
BETALING
VAN
PARKEERGELD \VORDT OPGELEGD AAN DE
BESTUURDERS VAN AUTOVOERTUIGEN
DIE
HUN
VOERTUIGEN
PARKEREN
OP PLAATSEN WAAR PARKEERMETERS
ZIJN AANGEBRACHT. WETTELIJKHEID.

3°

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN.- p ARKEERGELD VERSCHULDIGD DOOR DE BESTUURDERS VAN AUTOVOERTUIGEN DIE
HUN VOERTUIGEN STATIONEREN OP
PLA,ATSEN WAAR PARKEERMETERS-ZIJN
AA,NGEBRACHT.
RECHTSKARAKTER
VAN DIT GELD.

4°

GEMEENTE. GEMEENTEVERORDENING TOT BETALING VAN PARKEERGELD DOOR DE BESTUURDERS VAN
A,UTOVOERTUIGEN DIE HUN VOERTUIGEN P ARKEREN OP PLAATSEN W A,AR
P ARKEERMETERS ZIJN AANGEBRA,CHT.
V ASTSTELLING VAN RET AA,NTAL
EN DE PLAATS VAN DE METERS. BESTUURSl\fAATREGEL DIE NIET TOT
DE BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENTERAAD BEHOORT.

1° en 2° Wettelijk zijn de gemeentever·ordeningen van de Stad Luik van 12 november· 1968, 27 juni 1969 en 5 olctober
1970, die de betaling van parkeergeld oplegger~ aan de bestuurders van autovoertuigen die hun voerttdgen par·keren op
plaatsen wam· parkeermeter·s zijn aangebmcht en· diegenen str·af}en die deze
niet gebTuiken volgens de op elke meter
vooTlcomende voor·schr·iften. (Wet van
22 februari 1965, enig artikel.)

3° Het parkeer·geld ver·schuldigd door ·een
besttturdeT van een atttovoer·tuig die zijn
voer·tuig parlceeTt op een plaats waar een
par·lceermeter is aangebracht, is geen. belasting doch een vrijwillig betaalde retTibtttie voor een dienst van. de gemeente (1)
(2). (Wet van 22 februari 1965, enig
artikel.)
4° De vaststelling van het aantal en de

(1) Of. Gedr. st. Senaat, buitengewone zitt.
1961, vergadering van 15 juni 1961, nr. 60;
zitt. 1961-1962, vergadering van 27 februari
1962, nr. 138; zitt. 1964-1965, vergadering
van 26 januari 1965, nr. 90; Parl. hand.,
zitt. 1964-1965, vergadering van 4 februari
1965, biz. 486 en vig.; Kamer van Voiksvertegenwoordigers, Pm·l. Hand., vergadering van
23 juni 1964, biz. 8 en voig.

(2) Men raadpiege cass., 16 februari 1951

(Bull. en PAsrc., 1951, I, 390) en de noot;
zie ook WILKIN, Taxes cormnunales, nr. 20 ;
DELACROIX, Taxes cornrnunales, nrs. 9 en
vig.; Novelles, v 0 Institutions comm.rmales,
nrs. 292, 1238, 1272 en vig. ; Rep. prat. du
dr. belge, V 0 Taxes cornrnunales et pr·ovinciales,
nrs. 12 en vig.
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plaats van de pm·keermeters ter inning
van wettelijk ingevoe1·de pm·kee1·gelden
is een bestuursmaatJ·egel die niet tot de
bevoegdheid van de gemeente1·aad behooTt,
doch tot die van het college van b~(J·ge
meesteT en schepenen. (Gemeentewet,
art. 90-10)
(PROCUREUR

DES KONINGS
T. LROEST.)

ARREST

TE

LUIK,

(veTtaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 mei 1972 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Luik, rechtdoende in hoger beroep ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1 en 2 van de
gemeenteverordening van Luik van
12 november 1968, 1 en 2 van de gemeenteverordening van Luik van 27 juni
1969, 1 en 2 van de gemeenteverorclening van Luik van 5 oktober 1970
en 97 van de Gronclwet,

doorclat, om verweerster vrij te spreken
van de telastlegging langer te hebben
gestationeerd clan toegelaten was door
de parkeermeter waarvoor haar voertuig
zich bevond, het bestreden vonnis overweegt enerzijds dat luidens de verorclening .van 12 november 1968 parkeergelcl slechts wordt geheven in geval van
stationeren op verboden plaatsen en
tijdstippen en « dat in het dossier niet
wordt gezegd of het stationeren verboden is », en anderzijcls dat de parkeerbelasting die bij de gemeenteverordeningen van Luik wordt opgelegd, onwettelijk is, nu door de gemeenteraacl het
aantal meters niet wercl vastgesteld en
clientengevolge de werkelijke grondslag
van de belasting niet nauwkeurig wercl
bepaalcl,
teTwi:jl, eeTste onde1·deel, uit de verordeningen van 12 november 1968, 27 juni
1969 en 5 oktober 1970 blijkt clat op de
plaats waar verweerster stationeercle,
zulks verboden was behalve met regelmatige gebruilrmaking van een parkeermeter;
tweede onclerdeel, de gemeenteverorcleningen van Luik betreffende de parkeermeters regelmatig werclen genomen
met toepassing van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten worclt
toegestaan parkeergeld te heffen op motorrijtuigen, en door de toeziende overheicl werden goedgekeurcl :

Overwegende dat verweerster vervolgcl
werd wegens overtrecling van artikel 1
van de ge1neenteverordening van Luik
van 27 juni 1969, die aan de bestenclige
cleputatie wercl gestuurd en die betrekking heeft op het stationeren van voertuigen voor parkeermeters, om twintig
minuten !anger te hebben gestationeerd
dan toegelaten was door de parkeermeter waarvoor haar voertuig zich bevoncl;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de verorclening van
12 november 1968, goeclgekeurd door de
bestendige deputatie, een parkeergeld
oplegt bij toepassing van de wet van
22 februari 1965 ;
Overwegencle dat de verordening van
27 juni 1969, eveneens genomen bij
toepassing van genoe1ncle wet, met politiestraffen straft de bestuurclers van
autorijtuigen die op de plaatsen waar
parkeermeters zijn aangebracht, cleze op
de werkclagen, van 9 tot 19 uur, niet gebruiken volgens de op elke meter voorkomencle voorschriften ;
Overwegencle dat overigens op de
plaats waar het voertuig van verweerster
stationeerde, het stationeren wordt geregeld bij de aanvullende verordening
van 5 oktober 1970, genomen bij toepassing van de wet betreffencle de politic van het wegverkeer, gecoiirdineercl
op 16 maart 1968, en van het algemeen
reglement genomen ter uitvoering van
genoemde wet ; dat artikel 2 van die
verorclening van 5 oktober 1970, bij
ministerieel besluit goeclgekeurd, bepaalt dat de overtreders zullen worden
gestraft met de straffen gesteld bij
artikel 29 van de wet betreffende de
politic van het wegverkeer ;
W at het tweede onclerdeel betreft :
Overwegencle dat de gemeentelijke
vergeldingsrechten geen belastingen zijn,
maar de vrijwillig betaalde vergoeding
voor diensten verstrekt door de gemeente;
Overwegende dat de vaststelling van
het getal en de plaats van de parkeermeters ter inning van wettelijk ingevoerde parkeergelden, een bestuursmaatregel is die niet tot de bevoegdheid van
de gemeenteraad hoort ;
Overwegende dat uit voornoemde overwegingen blijkt dat het bestreden vonnis, dat verweerster vrijspreekt om de
twee in het middel aangeduicle redenen,
zijn beslissing niet wettelijk rechtvaardigt;
Dat het micldel gegrond is ;

-
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Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster in de kosten ; verwijst
de zaak naar de Correctionele Recht bank
te Hoei.
20 november 1972. :__ 2e kamer. Voor·zitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Legros.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleiter, de H. J. Lacroix (van de balie
te Luik).

2e

KAMER. -

20 november 1972.

LIJKE PARTIJ, EISERES. NING NIET BETEKEND. VANKELIJKHEID.

5°

VoORZIENIET-ONT-

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- BURGERLUKE RECHTSVORDERING. BESLISSING DIE GEEN UITSPRAAK DOET OVER
EEN GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID,
ENKEL EEN PROVISIONELE VERGOEDING
TOEKENT EN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL BEVEELT.- VOORZIENING VOOR
DE EINDBESLISSING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° W anneer twee beklaagden we gens verschillende jeiten wor·den vervolgd en de
ene veroordeeld en de andere vrijgesprolcen wordt, lean de rechter de gezamenlijlce kosten van de strafvor·dering ten
laste van de vero01'deelde enkel leggen,
mits hij vaststelt dat ze alle veroorzaakt
zijn door het misdrijj dat de veroordeelde heejt gepleegd (1). (Sv., art. 162
en 176.)

1°

GERECHTSKOSTEN.
STRAFZAKEN. TWEE BEKLAAGDEN VERVOLGD WEGENS VERSCHILLENDE FElTEN. VEROORDELING VAN DE ENE
EN VRIJSPRAAK VAN DE ANDERE. VEROORDELING VAN DE EERSTGENOEMDE IN ALLE KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING. VOORWAA,RDE.

2°

GERECHTSKOSTEN.
STRAFZAKEN.
VEROORDEELDE, APPELLANT. HOGER BEROEP VAN RET
OPENBAAR
MINISTERIE TEGEN HEM
EN TEGEN EEN VRIJGESPROKEN MEDEBEKLAAGDE.- BEVESTIGING DOOR DE
RECHTER IN HOGER BEROEP. VEROORDELING VAN DE VEROORDEELDE IN
ALLE KOSTEN VAN RET HOGER BEROEP. 0NWETTELIJKHEID.

3°

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN,- STRAFZAKEN.VOORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE
TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE.
N IET-ONTVANKELIJKHEID.

2° Wanneer· een veriJordeelde hager· beroep
instelt en het openbaar ministerie hager
beroep aantelcent tegen hem en tegen een
vrijgesproken medebeklaagde, moeten de
kosten van het hager beroep van het
openbaar. ministerie tegen de laatstgenoemde, in geval van bevestiging van
de vr·ijspmak, ten laste blijven van de
Staat (2). (Wet van 1 juni 1849,
art. 3.)
3° Een belclaagde is niet bevoegd om zich

in cassatie te voorzien tegen de beslissing
op de strafvor·dering tegen een medebeklaagde (3). (Sv., art. 216.)
4° Niet-ontvanlcelijk is de voor·ziening van
een bur·ge1'lijlce pm·tij, die niet is betelcend aan de par·tij tegen wie ze is
gericht (4). (Sv., art. 417 en 418.)

VOORZIENING ,IN CASSATIE.
VoRl\L STRAFZAKEN. BuRGER-

5° Niet ontvanlcelijlc in stmjzalcen is de
voor·ziening v66r· de eindbeslissing ingesteld tegen de beslissing, die op de burger·Zijlce r·echtsvorder·ing, geen ~titspmalc
doet over· een geschil inzalce bevoegdheid,
een pTOvisionele ver·goeding toelcent en,
voor· het over·ige, een onderzoelcsmaatregel beveelt (5). (Sv., art. 416.)

(1) Cass., 6 december 1971 (Ar-r. cass., 1972,
biz. 335).
(2) Cass., 6 december 1971, waarvan in de
voorgaande noot sprake, en 21 maart 1972
(Arr. cass., 1972, biz. 695).

(3} Cass., 14 november 1972, supm, biz. 262.
(4) Cass., 2 oktober 1972, supra, biz. 125;
men raadpiege cass., 20 december 1971 (Ar·r·.
cass., 1972, biz. 391).
(5} Cass., 14 november 1972, supra, biz. 261.

4°

-

282-

(LAUWERS, T. LA,NDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, VA,N LIERDE
EN BOGAERTS.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 juni 1972 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Verviers,
rechtdoende in hoger beroep ;
l. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering
die is ingesteld :

a) tegen eiser : ·

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 50
van het Strafwetboek, 162, 176, 194
van het Wetboek van strafvordering en 3
van de wet van 1 juni 1849 betreffende
de herziening van de tarieven in strafzaken :
Overwegende dat enerzijds, met bevestiging van de beroepen beslissing, het
bestreden vonnis ten laste van de veroordeelde eiser, de kosten van de strafvordering brengt, met inbegrip van die door het
openbaar ministerie gentaakt om een voor
andere feiten vervolgde en vrijgesproken
medebeldaagde in het geding te betrekken, en Zl:tlkszonder vast te stellen dat aile
kosten veroorzaakt werden door de tegen
eiser bewezen verklaarcle misdrijven ;
Overwegende anderzijds dat op het
hoger beroep van het openbaar ministerie cle vrijspraak van de meclebeklaagde bevestigd .wercl door het bestreclen
vonnis;
Dat de kosten betreffende , het hoger
beroep van het openba:ar ministerie tegen
die beklaagde ten laste van de Staat clienden te blijven ;
En overwegende voor het overige da t
de substantiele of op straffe van nietig·
heid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
b) tegen de verweerder Bogaerts,
medebeklaagde :
Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om zich tegen die beslissing in cassatie te voorzien ;
'

2. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering die is ingesteld :
a) door eiser :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening betekend

werd aan de partijen tegen wie zij is gericht;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
b) tegen eiser door de verweerster Van
Lim·de:
Overwegende dat eiser geen enkel mid·
del aanvoert;
c) tegen eiser door de verweerders de
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten en Bogaerts :
Overwegende dat het vonnis aan de
verweerders provisionele vergoeclingen
toekent en voor het overige een deskundigenonderzoek beveelt; dat die beslissing geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het W etboek van strafvordering; dat zij evenmin uitspraak doet
over een geschil inzake bevoegdheid ;
Dat de voorziening voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zover het uitspraak doet
over de kosten van de strafvordering in
eerste aanleg en in hoger beroep ; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiser in de helft van de kosten
en laat de andere helft ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rcchtbank te
Luik, zitting houdende in hoger beroep.

ze

20 november 1972. kamer. Voo1·zitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend· voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Legros.- Gelijlcl~tidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.

ze KAMER.
]0
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VERZET.- STRAFZAKEN.- VERZET
BEPERKT TOT ZEKERE VEROORDELINGEN. - DRA.AGWIJDTE EN GEVOLGEN
VAN DIT BEPERKT RECHTSMIDDEL.

2o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). - STRAFZAKEN. - HET IS VERBODEN EEN BEKLAAGDE TE VEROORDELEN WEGENS EEN FElT WAARVOOR
HIJ REEDS IS VEROORDEELD.- «NoN
BIS IN IDEM ».
30 CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS-

TER ViAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.VONNIS OP VERZET DAT DE BEKLAAGDE

-283VEROORDEELT WEGENS EEN FElT WAARVOOR HIJ DEFINITIEF BIJ VERSTEK WAS
VEROORDEELD, DAAR ZIJN VERZET DEZE
VEROORDELING
NIET
OP HET
OOG
HEEFT GEHA,D. VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.

I o W anneer het verzet in strajzaken tegen

een verstelcbeslissing ontvankelijk wordt
verklaard, veTnietigt het deze beslissing
binnen de perken van dit rechtsmiddel
en mag de Techte?' opnieuw, doch enkel
binnen dezelfde peTken, uitspmalc doen
over het vooTwe?p van de ee1·ste beslissing (1). (Sv., art. 187.)
2o Een algemeen Techtsbeginsel is het ve?·bod vooT de Techte1· een beklaagde te veToordelen wegens een feit waw·vooT deze
Teeds vToegeT is veTooTdeeld (2).
3o Op de vooTziening van de procureurgeneTaal, ingesteld op bevel van de Jl:IinisteT van Justitie, veTnietigt het Hof
zondeT veTwijzing het vonnis waa1·bij de
corTectionele Techtbank, 1·echtdoende op
ve1·zet, de belclaagde veToo?·deelt wegens
een feit waaTvoor deze dejinitie.f bij veTstele was veToordeeld, daar zijn ve1·zet
deze verooTdeling niet op het oog heeft
gehad (3). (Sv., art. 441.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
CASSATIE, IN ZAKE DEFONTAINE.)

ARREST.

HET HOF ; Gelet op de hierna
volgende vordering van de Procureurgeneraal bij het Hof van cassatie :
« Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie :
» De ondergetekende Procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de Minister van .Justitie hem bij
schrijven van 9 augustus 1972, Bestuur
der Wetgeving, nr 130.836/255/AP/Pres.
bevel heeft gegeven bij het Hof, overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering, aangifte te doen van
het vonnis van 7 oktober 1971 van de

Correctionele Rechtbank te Charleroi,
voor zover dat vonnis, rechtdoende op
het verzet van beklaagde tegen het verstekvonnis van 14 april 1970, .Jacques
Defontaine, tafeldiener, geboren te Charleroi op 14 augustus 1941, woonachtig te
Sint-Gillis, Bosniestraat, 7, tot een
geldboete van twintig frank veroordeelt, om « met samenhang, te SintAndries bij Brugge in de nacht van
16 op 17 oktober 1969, buiten de gevallen
in hoofdstuk III, titel IX, boek II van
het Strafwetboek omschreven, andermans roerende eigendommen opzettelijk
te hebben beschadigd of vernield, in
onderhavig geval een telefoontoestel en
klederen ten nadele van Yvette Vandenbroele "• welke overtreding strafbaar
gesteld is bij artikel 559-1° van het
Strafwetboek (telastlegging B).
» Die veroordeling werd uitgesproken
terwijl tegen het verstekvonnis van
14 april 1970, waarbij Defontaine werd
veroordeeld wegens poging tot diefstal
door middel van braak, huisvredebreuk
en de hierboven omschreven overtreding
van artikel 559-1° van het Strafwetboek,
door de betrokkene slechts verzet werd
gedaan, voor zover genoemd vonnis hem
had veroordeeld wegens poging tot diefstal door middel van braak en wegens
huisvredebreuk;
» Daaruit volgt dat . het verstekvonnis van 14 april 1970 in kracht van gewijsde is gegaan, voor zover het Defontaine veroordeelt wegens overtreding
van artikel 559-1° van het Strafwetboek
en dat het aangegeven vonnis, dat werd
uitgesproken, toen de rechtsmacht van
de strafrechter met betrekking tot die
overtreding uitgeput was, werd gewezen
met schending van het algemeen rechtsbeginsel, non bis in idem en dat het dus
voor zover onwettelijk is.
» Om die redenen, vordert de ondergetekende Procureur-generaal dat het het
Hof gelieve het aangegeven vonnis, in
zoverre· het .Jacques Defontaine wegens
overtreding van artikel 559-1° van het
Strafwetboek (telastlegging B) veroordeelt, te vernietigen, te bevelen dat van
zijn arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing en te zeggen dat er geen grand
is tot verwijzing.
» Brussel, de 24 augustus 1972.

(1) Cass., 17 november 1958 (Bull. en
PASIC., 1959, I, 281).
(2) en (3) Men raadplege cass., 22 februari
1971 (Arr. cass., 1971, biz. 599).

» Voor de Procureur-generaal,
» De Advocaat-generaal,
« (get.) Colard »;

Gelet op artikel 441 van het Wetboek
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van strafvordering, met aanneming van
de gronden van deze vordering, vernietigt het vonnis van 7 oktober 1971
van de Correctionele Rechtbank te Charleroi, in zoverre het Jacques Defontaine
veroordeelt wegens overtreding van artikel 559-1° van het Strafwetboek (telastlegging B) ; beveelt dat van dit arrest·
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

20 november 1972. - 2e kamer. Voorzitter en Ve1·slaggever, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijklttidende conclttsie, de H. Colard,
advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

20 november 1972.

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. STRAFZAREN.- GEWETTIGDE VERDENKING.- VERZOEKSCHRIFT VAN DE BE·
KLAAGDE.- VERZOEKSCHRIFT WAARIN
GEWEZEN WORDT OP DE GEVOELENS
VAN SYMPATHIE VAN DE MAGISTRATEN
VAN EEN HOF VAN BEROEP VOOR EEN
VAN HUN COLLEGA'S, IN DE ZAAK BE·
'l'ROKKEN ALS BURGERLIJRE PARTIJ.V ASTSTELLING DOOR HET HOF DAT DE
AANGEVOERDE REDEN GEEN VOLDOENDE GROND OPLEVERT VOOR GEWETTIGDE
VERDENKING. VERWERPING VAN
HET VERZOEKSCHRIFT.

Wannee1· het Hoj van cassatie vaststelt
rlat de in het verzoeksch1·ijt van de belclaagde aangevoe1·de omstandigheden,
namelijk de gevoelens van sympathie
van de magistraten van een hoj van
be1·oep voor een van h~m collega's, die
in de zaak betroklcen is als bu1·gerlijlce
partij, geen voldoende grand opleveren
om tegen de rechtsbedeling van dit hoj een
ve1·denking te doen ontstaan, ve1·werpt
het dit verzoeksch?-ift (1). (Sv., art. 542
en 545.)
(1) Men raadplege cass., 2 oktober 1959
(Bull. en PASIC., 1960, I, 143), 30 oktober 1961
en 12 februari 1962 (ibid., 1962, I, 241 en 672},
3 september 1962 (ibid., 1963, I, 4}, 24 mei

1967 (A1·r. cass., 1967, blz. 1170}, 8 november

(MEURANT.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op de vordering
tot verwijzing op grond van gewettigde
verdenking ingesteld door Octave Menrant, beklaagde ;
Overwegende dat het verzoekschrift
strekt tot de verwijzing naar een ander
hof van beroep van de zaak die voor de
achttiende kamer van het hof van beroep
te Brussel aanhangig is gemaakt door
de hogere beroepen van de procureur des
Konings en van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij tegen het vonnis van
14 april 1972 van de Correc.tionele Rechtbank te Nijvel; dat dit vonnis, rechtdoende op de vervolgingen wegens doden
en toebrengen van verwondingen door
onvoorzichtigheid, die tegen eiser ten
gevolge van een verkeersongeval werden
ingesteld, eiser en de voor hem burgerrechtelijk aansprakelijke partij heeft
veroordeeld op de rechtsvorderingen van
het openbaar ministerie en van de burgerlijke partijen;
Overwegende dat het verzoekschrift
hierop steunt dat het ongeval met name
de doocl van S.F., zoon van S.J., raadsheer in het hof van beroep te Brussel,
burgerlijke partij in de zaak, heeft veroorzaakt; dat derhalve de met de uitspraak belaste magistraten van dat hof
van beroep « in een moeilijke toestand
worden gebracht wegens de sympathie
die zij voelen voor hun collega die door
het verlies van zijn zoon diep werd ge,
troffen " en dat die 1nagistraten « aldus
wellicht niet kunnen vermijden dat zij,
zelfs volkomen onbewust, bei:nvloed worden door de toestand van een der partijen ";
Overwegende clat, blijkens de gegevens
die aan de beoorcleling van het Hof werden onclerworpen, noch eiser noch de
burgerlijke partijen, behalve een incidenteel beroep door een van hen gericht tegen
de civielrechtelijk aansprakelijke partij,
hoger beroep hebben ingesteld tegen het
vonnis in eerste aanleg ; clat, met betrekking tot eiser, bij het Hof van beroep te
Brussel nog aileen aanhangig is de strafvorclering, tegen hem ingestelcl wegens
cloclen en toebrengen van verwondingen
1971, 10 en 17 januari 1972 (ibid., 1972,
blz. 249) ; vgl. in burgerlijke zaken.: cass.,
21 juni 1932 (Bull. en PASIC., 1932, I, 196);
zie ook . het bepaalde in de artikelen 648
en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.
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met betrekking tot de civielrechtelijk
aansprakelijke partij, niet aileen de
rechtsvordering van het openbaar ministerie maar tevens aile tegen genoemde
partij ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen aanhangig zijn bij dat hof; dat
met name de burgerlijke partijen S. J.
en zijn echtgenote F.S. op de tweede
terechtzitting die het Hof van beroep
te Brussel heeft gehouden voor het op
tegenspraak verrichte onderzoek in de
zaak, slechts conclusie hebben genomen
tegen de civielrechtelijk aansprakelijke
partij;
Overwegende dat er geen grond is om
te vermoeden dat de collega's van de
burgerlijke partij J.S. zich bij het beoordelen van de zaak door andere gevoelens
zouden laten leiden dan de rechtvaardigheid;
Dat dientengevolge de in het verzoekschrift aangevoerde omstandigheden ·niet
van die aard zijn dat zij tegen de rechtsbedeling door het Hof van beroep te
Brussel een verdenking doen ontstaan en
derhalve geen voldoende grond opleveren
om de zaak te onttrekken aan de magis.~i'aten van dat hof waarbij zij aanhangig
IS;

Overwegende dat in de stand van de
rechtspleging geen enkele voorbereidende
beslissing no dig blijkt;

3°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. CONCLUSIE. BESLISSING DIE DE
FEITELIJKE
GEGEVENS
PRECISEERT
WAA,ROP ZIJ IS GEGROND. BESLIS·
SING DIE ALDUS EEN CONCLUSIE BE·
A,NTWOORDT DIE ANDERE OF TEGEN·
STRIJDIGE FEI'l'ELIJKE GEGEVENS UIT·
EENZET. REGELl\'I:ATIG li'IET REDE·
NEN OMKLEDE BESLISSING.

4°

WETTEN EN BESLUITEN. ToEPASSING IN DE TIJD. NIEUWE
WET TOT WIJZIGING VAN DE REGELING
OM EEN MISDRIJF TE HERSTELLEN. GEEN TERUGWERKING, TENZIJ DE WET·
GEVER HET ANDERS WIL.

5°

STEDEBOUW. UITVOERING VAN
WERKEN ZONDER BOUWVERGUNNING.
HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE
VORIGE STAAT. SINDS DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 22 DE·
CEMBER 1970 TOT WIJZIGING VAN DE
WET VAN 29 MAART 1962 KAN HET HER·
STEL VAN DE PLAATS NIET MEER WORDEN BEVOLEN DAN OP VORDERING VAN
DE GEl\fACHTIGDE AMBTENAAR OF VA,N
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN, ZELFS INDIEN DE OVER·
TREDING VOOR DEZE INWERKINGTREDING IS GEPLEEGD.

Om die redenen, en gelet op de artikelen 542 en 545 van het Wetboek van
strafvordering, die gewijzigd zijn bij de
wet van 10 juli 1967, verwerpt het verzoekschrift; veroordeelt eiser in de
kosten.

1° De in stmfzaken aangestelde deskundige
moet de eed afleggen in de bewoordingen
van m·tikel 44, lid 2, van het Wetboek
van strafvordering, gewijzigd bij de wet
van 27 maart 1970, of in gelijlcwaardige
bewoordingen, waa1·bij aan de deslcundige alle uit de wettelijlce eed volgende
verplichtingen worden opgelegd (1).

20 november 1972. - 2e kamer. Voorzitter en Verslaggever, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H.
Colard, advocaat-generaal. Pleiter,
de H. Rachez (van de balie te Brussel).

2° W ettelijlc ~8 de eed die de deslcundige in
strafzalcen na de ve1·vulling van zijn
taalc heeft afgelegd (2). (Sv., art. 44, gewijzigd bij de wet van 27 maart 1970.)

2e

KAMER. -

21 november 1972.

1o DESKUNDIGENONDERZOEK. STRAFZAKEN.- DooR DE DESKUNDIGE
AF TE LEGGEN EED.

2°

DESKUNDIGENONDERZOEK. STRA,FZAKEN. EED AFGELEGD NA
VERVULLING VAN DE TAAK. WETTELIJKHEID.

3° De rechter die de fundamentele gegevens
van zijn beslissing precisee1·t, motiveert
aldus 1'egelmatig het verwerpen van de
conclusie waarin ande1·e of tegenstrijdige
feitelijlce gegevens worden uiteengezet (3).
(Grondwet, art. 97.)

4° Wijzigt een wet de bij een vroege1·e wet
gestelde 1·egeling om een misdr~'jf te herstellen, dan werlct zij niet terug, tenzij
(1) en (2) Cass., 26 oktober 1971 (.Arr.

cass., 1972, biz. 212).
(3) Cass., 21 februari 1972 (Arr. cass., 1972,
biz. 577) en 14 november 1972, supra, biz. 256.

-286de wetgever het uitd1·ukkelijk of stilzwijgend ande1·s wil (1). (B.W., art. 2.)
5o Wanneer zonder bouw- of verkavelingsve?·gunning werlcen zijn uitgevoerd, kan
sinds de inwerlcingtreding van de wet
van 22 december 1970, het he1·stel van de
plaats in de vo1·ige staat niet meer worden
bevolen dan op vorde1·ing van de gemachtigde ambtenam· of van het college van
bttrgemeeste?· en schepenen, zeljs indien
de ove1·treding v661· de inwerlcingt?·eding
van genoemde wet is gepleegd. (2).
(Wet van 29 maart 1962, gewijzigd
bij de wet van 22 december 1970,
ar". 64, 65 en 7 6bis.)
(NUYTTENS EN DELAFONTEYNE, T. DE
BODE EN LAMBRECHT; DE BODE EN
LAMBRECHT, T. NUYTTENS EN DELAFONTEYNE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 juni 1971 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
I. Over de voorzieningen van de eisers
De Bode Gerard en Lambrecht Rosa,
burgerlijke partijen :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat de eisers hun voorzieningen
hebben betekend aan de partijen tegen
wie zij gericht zijn ;
Dat ze derhalve niet ontvankelijk zijn;
II. Over de voorzieningen van de
eisers Nuyttens Orner en Delafonteyne
Leo, beklaagden :
1. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 44 van het Wetboek van strafvordering gewijzigd door
de wetten van 3 juli 1957 en 27 maart
1970,
doonlat het bestreden arrest de eisers
veroordeelt tot een geldboete wegens
(1) Men raadplege cass., 18 maart 1960
(Bull. en PAsro., 1960, I, 844) en de in noot 2
vermelcle verwijzingen; 12 mei 1966 (ibid.,
1966, I, 1154) ; 5 februari 1907 en de conclusie

van Procureul'-generaal Ganshof van der
Meersch (.Arr. cass., 1970, blz. 522) alsmede
de conclusie van deze magistraat v66r cass.,

overtreding van de wetgeving in zake
stedebouw en het herstel van de plaats
in de vorige staat beveelt, en deze beslissingen ste1.mt op het verslag van d&
deskundige D'Hondt van 9 juli 1970,
aangesteld bij arrest van het Hof van
beroep te Gent van 29 april 1970,

tenvijl artikel 44 van het Wetboek van
strafvordering, zowel v66r als na zijn
wijziging door de wet van 27 maart 1970,
voorsclnijft dat de eed zou afgelegd
worden in de volgende bewoordingen
« Ik zweer mijn taak naar eer en geweten nauwgezet en eerlijk te vervullen;
zo helpe mij God , ; voormelde deskundige de eed achteraan op zijn verslag
heeft aangebracht in de volgende bewoordingen : « Ik zweer dat ik in eer en
geweten, nauwgezet en eerlijk mijn opdracht heb vervuld; zo helpe miJ God "•
en nu de wet voorschrijft onder eed een
belofte af te leggen zijn taak naar behoren te zullen vervullen, dit niet gelijkstaat met- een verklaring onder eed dat
men zijn taak naar behoren heeft vervuld, zodat de door de deskundige afgelegde eed niet overeenstemt met wat
artikel 44 van het Wetboek van strafvordering vereist :
Overwegende dat de formule van de
deskundigeneed, zoals zij in artikel 44
van het W etboek van s"trafvcrdering
is vastgelegd, geen sacramentele formule
is en dat de door de wet bepaalde termon
mogen vervangen worden door gelijkbetekenende "termen, mi"ts zij alle uit de wettelijke eed sprui"tende verplichtingen opleggen;
Overwegende dat de door de deskundige onderaan zijn verslag gebezigde formule : « Ik zweer dat ik in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk mijn opdracht
heb vervuld; zo helpe mij God , gelijks"taat met die welke bedoeld artikel 44
voorschrijft ;
Dat immers de bevestiging onder eed
door een deskundige dat hij zijn taak
naar eer en geweten, nauwgezet en eerlijk « heeft vervuld "• het vervullen van
even ruime verplichtingen impliceert als
die welke hij op zich neemt wanneer hij
onder eed bevestigt zijn taak naar eer
22 oktober 1970 (Bttll. en PASIO., 1971, I, 157
en volg., inz. 155) en cle conclusie van het openbaar ministerie v66r cass., 5 mei 1970 (ibid.,
1970, I, 769).
(2) Cass., 26 juni 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 1019).
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en geweten, nam.vgezet en eerlijk « te
zullen vervullen " ;
Dat het middel mitsdien naar recht
faalt;

Overwegende dat de rechter zijn beslissing afleidt uit de constateringen :

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 44, 56, 64 en 65 van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en
van de stedebouw,
doordat het bestreden arrest de eisers
veroordeelt tot een geldboete wegens
overtreding van de wetgeving in zake
stedebouw en het herstel van de plaats
in de vorige staat beveelt, zonder te
antwoorden op het verweer waardoor
tweede eiser Iiet gelden dat de door de
eerste rechter uitgesproken veroordeling
niet bevestigd kon worden, vermits ze
stetmde op de beschouwing dat het ingediende plan rekening hield met de grafische aanduidingen van het bijzonder
plan van aanleg, zodat de bevoegde
ambtenaar geen redenen had om een
schorsingsbesluit te treffen, en het daarentegen uit het door het hof van beroep
bevolen deskundig onderzoek gebleken was dat ditzelfde plan, dat nochtans goedgekeurd werd, en waartegen
geen schorsingsbesluit door de bevoegde
ambtenaar werd getroffen, wei degelijk,
zij het in lichte mate, van het bijzonder
plan van aanleg afweek,
te1·wijl dit gebrek aan antwoord het
niet mogelijk maakt te weten of de
rechters in feite hebben willen beslissen dat de aan de eisers verweten werken
in werkelijkheid nog meer afweken van
het bijzonder plan van aanleg dan het
ingediende en goedgekeurde plan, dan
wei, wederom in feite, dat op het ingediende en goedgekeurde plan geen afwijking voorkwam van het bijzonder
plan van aanleg, of nog, ditmaal in
rechte, dat al week het ingediende en
goedgekeurde plan af van het bijzonder
plan van aanleg, en al waren de werken
verricht in overeenstemrning met het
ingediende en goedgekeurde plan, de
eisers niettemin op grond van de artikelen 44, 56, 64 en 65 van de wet van
29 maart 1962 strafbaar waren en het
herstel van de plaats in de vorige staat
konden horen beYelen, zodat deze onduidelijkheid in de motivering van het
arrest het Hof in de onmogelijkheid
stelt zijn conirole over de wettelijkheid
van het arrest uit te oefenen, hetgeen
gelijkstaat met een gebrek aan de door
artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering :

voorschriften van het goedgekeurd bijzonder plan van aanleg nr 4 Gavers,
Wi]ziging A, dienen nageleefd te worden";

I 0 dat in de verleende bouwvergunning
« uitdrukkelijk bepaald wordt dat de

2° dat door de eisers « de afstand van
30 meter, die moest vriJgelaten worden
tussen de rooilijn van de Roterijstraat
en het opgetrokken gebouw, niet geiierbiedigd werd
... dat die afstand tussen het
1
gebouw en de Roterijstraat slechts
24,60 meter bedraagt ... dat aldus aan de
westerzijde gebouwd werd in overtreding
met de voorschriften van het bijzonder
plan van aanleg " ;
Overwegende dat de rechter derhalve
duidelijk en nauwkeurig de feiten aangeeft waarop hij zijn beslissing stetmt
en aldus passend het verweer beantwoordt dat zich op andere of strijdige
feiten beriep ;
Dat de beslissing derhalve regelmatig
is gemotiveerd, zodat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Over het derde middel, afgeleid uit
df' schending van artikel 65 van de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van· de
stedebouw, gewijzigd door artikel 21
van de wet van 22 december 1970, en,
voor zoveel als nodig, van artikel 2 van 1
het Strafwetboek,
doo1·dat het bestreden arrest, na de
eisers te hebben veroordeeld wegens
overtreding in zake stedebouw, bij bevestiging van het beroepen vonnis van
ambtswege, op grond van artikel 65 van
gezegde wet van 29 maart 1962, het
herstel van d,e plaats in de vorige staat
beveelt,
terwijl op het ogenblik dat het arrest
was uitgesproken, de wijzigende wet
van 22 december 1970 reeds in werking
was getreden en, volgens het door artikel
21 van deze laatste wet gewijzigd artikel 65, het hof van beroep het herstel
van de plaats in de vorige staat slechts
mocht bevelen op aanvraag van de afgevaardigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen,
terwijl, gezien de wijziging voorzien
door artikel 21 van de wet van 22 december 1970 tot doel heeft aan de bevoegde administratieve overheden de
mogelijkheid te geven d,e meest aangepaste herstelmaatregel te kiezen, de
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rechters toepassing moesten doen van
die wijziging, ook al ging het om feiten
gepleegd en om een procedure ingeleid
v66r het in werl!:ing treden van voormelde wet van 22 december 1970,
en terwijl die toepassing op gezegde
feiten en in gezegde procedure eveneens
v.erplicht was op grond van de bepalingen
van artikel 2 van het Strafwetboek :
Overwegende dat het arrest het beroepen vonnis bevestigt; dat het herstel
beval van de plaats in de vorige staat,
wat betreft de stroken gelegen ten wasten van de op het bijzonder plan van
aanleg nr 4-Gavers, wijziging A, grafisch aangeduide nijverheidsstrook ;
Overwegende dat de wet van 22 december 1970, waarbij onder meer artikel
65 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedebouw wordt
gewijzigd, op 15 februari 1971 in werking
is getreden, dit is vooraleer het best.reden
arrest werd gewezen ;
Overwegende dat, zo principieel de
wet slechts voor het toekomende beschikt en derhalve geE'm terugwerkende
kracht heeft, de wetgever evenwel van
dit principe mag afwijken, en dat indian
zijn wil alsdan met zekerheid moet vaststaan, hij echter niet noodzakelijk op
expliciete wijze client uitgedrukt te zijn ;
Overwegende dat de wet van 22 december 1970 de wet van 29 maart 1962 heeft
aangevuld met een artikel 76bis, waarbij, bij wijze van overgangsmaatregel,
een procedure wordt ingevoerd, die de
toepassing mogelijk maakt van de nieuwe bepalingen van artikel 65 nopens de
wijzen van herstel, doch dit enkel waar
het gaat om gevallen waarin een voor
tenuitvoerlegging vatbaar vmmis of arrest, uitgesproken v66r de inwerkingtreding van de nieuwe wet, de herstelling
van de plaats in de vroegere staat heeft
gelast;
Overwegende dat hieruit blijkt clat,
wat de zaken betroft die door de gerechten nog niet werden beslecht, het
gewijzigd artikel 65 onmiddellijk en met
terugwerkende kracht toepassing vindt;
Dat het middel, in zoverre het de
schending inroept van artikel 65 van de
wet van 29 maart 196.2 zoals gewijzigd
bij artikel 21 van de wet van 22 december 1970, gegrond is;
En overwegende, wat het overige betreft, dat de substantiele of op straffe
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

2. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de civielrechtelijke vorderingen van de verweerders De Bode en Lambrecht :
Overwegende dat het arrest, bij bevestiging van het beroepen vonnis, ten
voordele van de verweerders geen veroordeling ten laste van de eisers uitspreekt;
Dat de voorzieningen dan ook, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk
zijn;
Om die redenen, vernietigt; het bestreden arrest in zoverre het ten opzichte
van de eisers Nuyttens en Delafonteyne
het herstel beveelt van de plaats in de
vorige staat; verwerpt de voorzieningen
voor het overige ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op d,e
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de eisers De Bode
en Lambrecht in de kosten van hun
voorziening; veroordeelt de eisers Nuyttens en Delafonteyne in drie vierde van de
overige kosten ; laat het overige vierde
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
21 november 1972. 2e kamer. Voorzitte1·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Chatel.- Gelijkluidende conclttsie,
de H. Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal.- Pleite1·, de H. Bayart.
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1°

STRAF. GELDBOETE. 0PDECIEMEN. WET VAN 22 DECEMBER
1969. - 0NZEKERHEID OMTRENT HET
FElT OF HET ll1ISDRIJF v66R OF NA DE
INWERKINGTREDING VAN DEZE WET IS
GEPLEEGD.- NIET GERECHTVAARDIGDE TOEPASSING VAN DEZE WET.

2°

VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. 0ASSATIE vVEGENS
ONWETTELIJKE VERHOGING VAN DE
GELDBOETE MET 290 OPDECIEMEN. GEDEELTELIJKE CASSATIE MET VERWIJZING.

1° N iet wettelijk gerechtvam·digd is de
toepassing op een geldboete van de verhoging met 290 opdeciernen, ingevoerd
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bij de wet van 22 december 1969, wanneer de vaststellingen van de beslissing
in . het onzekere laten of het misdrijf
gepleegd is vMr of na de 10 8 januari
1970, dag waarop deze wet in werking
is getr·eden (1).

worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt de
eisers in drie vierden van de kosten en
laat de overige kpsten ten laste van de
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.

2o De cassatie op grand dat de geldboete
ovm·eenlcomstig de wet van 22 december
1969 met 290 deciemen is ver·hoogd,
hoewel de vaststellingen van de beslissing
in het onzelcere laten of zij slechts met
190 deciemen had moeten verhoogd
worden, is bepr;dct tot dit beschikkende
gedeelte, en geschiedt met verwijzing (2).

21 november 1972. - 2e kamer.
Voorzitter, de .H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ver·slaggever,
de H. Van Leckwijck. - Gelijlcluid,ende
conchtsie, de H. Paul Mahaux, eerste
advocaat-generaal.

(HAERENS, VAN BRUSSEL EN DE SMET.)
ARREST.

2"
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 mei 1972 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
· uit de schending van de wet van 22 december 1969 :
Overwegende dat het bestreden arrest elke eiser veroordeelt wegens heling
gepleegd " op 23 maart 1969 te Knokke
en, bij samenhang, te Gent op niet nader
te bepalen data v66r 14 september 1970 »
tot een gevangenisstraf en tot geldboeten
respectievelijk van 50 frank, 100 frank
en 50 frank verhoogd met 290 deciemen
bij toepassing van artikel l van de wet
van 5 maart 1952 gewijzigd bij de wet
van 22 december 1969 ;
Dat deze laatste wetsbepaling vanaf
10 januari 1970 van kracht werd; dat,
bij gebrek aan vaststelling dat de heling
gepleegd werd na die datum, het arrest
de toepassing van die wet niet verantwoordt en deze schendt ;
En overwegende dat, voor het overige,
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 in zoverre het de onderscheidene geldboeten ten laste van de eisers met
290 deciemen verhoogt ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt
dat melding van dit arrest zal gemaakt
(1) Cass., 16 mei 1972 (At'1'. cass., 1972,
blz. 963).
(2) Cass., 22 februari 1972 (Arr. cass.,
1972, blz. 582).
CASSATIE,

1973. -
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SAM:ENLOOP VAN MISDRIJVEN. VERVOLGING
WEGENS
OVERTREDING
VAN DE ARTIKELEN 418 EN 419 VAN
RET STRAFWETBOEK EN WEGENS OVERTREDING VAN ARTIKEL 34,. 1°, OF
35 VAN DE WET BETREFFENDE DE
POLITIE OVER RET WEGVERKEER. :&!I:ISDRIJVEN OPGELEVERD DOOR EEN
EN HETZELFDE STRAFBAAR FElT.
TWEE STRAFFEN UITGESPROKEN.
ONvVETTELIJKHEID.

De stmfrechter, bij wie een vervolging
aanhangig is wegens overtreding van de
artikelen 4·18 en 419 of 420 van het
Stmfwetboek en wegens over·treding van
artilcel 34, 1° of 35 van de wet betretfende
de politie over het wegverkeer (coordinatie van 16 maart 1968), lean zonder
zich tegen te sprelcen of artikel 65 van
het StJ·afwetboelc te schenden, geen twee
onderscheiden stratfen uitspt·elcen, wanneet· hij vaststelt dat de verscheidene
misdt·ijven door een en hetzeljde feit
worden opgeleverd (3). (Grondwet,
art. 97; S.W., art. 65).
(VANKRUNKELSVEN.)

ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(3) Vgl. cass., 2 februari 1970 (Arr. cass.,
1970, blz. 509) en noot 2; 26 september 1972,
supm, blz. 104 ..
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Hof van beroep te Luik;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 65, 418, 419 van het Strafwetboek,
29, 34, 38 van de wetten op de politic
van het wegverkeer gecoi:irdineerd bij
koninklijk besluit van 16 maart 1968,
en 27-l van het koninklijk besluit van
14 maart 1968 houdende algemeen reglement op de politic van het wegverkeer,
doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt tot een gevangenisstraf van
zes maanden en tot een geldboete van
200 frank gebracht op 6.000 frank of een·
maand vervangende gevangenisstraf wegens inbreuk op de artikelen 418, 419
van het Strafwetboek, 29 van voormelde
wegverkeerswet en 27-1 van voormeld
wegverkeersregle1nent, en daarenboven
wt. een gevangenisstraf van twee maanden en tot een geldboete van 200 frank
gebracht op 6.000 frank of een maand
vervangende gevangenisstraf wegens inbrenk op de artikelen 29, 34 en 38
van voormelde wegverkeerswet, en tegen
eiser: voor een periode van zes maanden
het verval heeft uitgesproken van het
recht welkdanig voertuig ook, een rijwiel
uitgezonderd, te sturen, en deze veroordelingen laat voorafgaan door de
beschouwingen dat het besproken dodelijk ongeval te wijten was aan een te
grate snelheid, gepaard met onvoldoende
v-erlichting van de wagen, en tevens
een misrekening door eiser begaan,
te wijten aan zijn verregaande onoplettendheid, deze laatste zelve beinvloed door de toestand waarin hij verkeerde, dat het ongeval aan het toedoen
van eiser te wijten was en dat het wijzen
van afzonderlijke straffen zoals hoger
gezegd geenszins beantwoordt aan enige
mening vanwege het hof als zou de toestand waarin eiser zich bevond vreemd
zijn aan zijn wijze van sturen,
terwijl, nu de rechters niet aileen zich
ervan onthouden de mening te uiten
dat de toestand van eiser vreemd was
aan zijn wijze van sturen, maar daarenboven de mening uiten dat die toestand
de rijwijze van eiser had be!nvloed en
ertoe had bijgedragen het ongeval te
veroorzaken, zij aldus beslissen dat de
verschillende aan eiser verweten fouten
een enkel feit uitmaakten, zodat hiervoor
overeenkomstig artikel 65 van het Strafwetboek slechts een straf mocht worden
uitgesproken,,
en terwijl dienvolgens de motivering
van het arrest onverzoenbaar is met zijn

beRchikkend gedeelte, hetgeen gelijkstaat
met een gebrek aan de door artikel 97
van de Grondwet vereiste motivering :
Overwegende dat het hof van beroep
door de in het middel aangehaalde beschouwingen te. kennen gaf dat het
onopzettelijk doden en de overdreven
snelheid te wijten zijn aan de alcoholintoxicatie van eisar; dat he·t, na aldus te
hebben vastgesteld dat een zelfde feit de
verscheidene aan eiser ten laste gelegde
misdrijven had opgeleverd, niet vermocht, zonder zich tegen te spreken en
zonder artikel 65 van het Strafwetboek
te schenden, afzonderlijke straffen uitspreken; .
Dat het midclel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; laat de
kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
21 november 1972. 2e kamer. Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. V ersee. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Bayaert.

2e KAMER. -

21 november 1972.

1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - INTERNERING. BEKLAAGDE DIE AL DAN
NIET IN EEN ERNSTIGE STAAT VAN
GEESTESSTOORNIS OF VAN ZWAKZINNIG·
REID VERKEERT DIE HEM ONGESCHIKT
MAAKT TOT HET CONTROI,EREN VAN ZIJN
DADEN. - SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER.

2° SOEVEREINE

BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER. STRAFZAKEN. NooDzAAK OF GEPASTHEID VAN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL. - SOEVEREINE BEOORDELINQ.

3° CASSATIE. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. - MID DEL TEN BETOGE
DAT DE RECHTER DE GEGEVENS VAN DE
ZAAK VERKEERD IN FEITE HEEFT BE-

-
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OORDEELD, HOF NIET BEVOEGD OM
KENNIS ERVAN TE NEMEN.

4o VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. AANTEKENING VAN
DE GETUIGENISSEN. VERPLIOHTING
GELDT NIET VOOR DE STRAFGEREOHTEN DIE IN LAATSTE A.A.NLEG UITSPRAAK
DOEN.

I 0 De feitenrechtel' beoordeelt soeve1·ein in

feite of de beklaagde al dan niet in een
ernstige staat van geestesstom·nis of van
zwakzinnigheid verkeert die hem ongeschikt maakt tot het contmle1·en van zijn
daden (1). (Wet van 9 april I930,
vervangen bij die van 1 juli 1964,
art. I en 7.)

2° De feitem·echter beoordeelt soeverein
de noodzaalc of de gepastheid van een
ondeTzoelcsmaat1·egel en onder meeT van
het veThoor van getuigen _ te1• tel'echtzitting (2).
3° H et H of is niet bevoegd om na te gaan
of de Techter de hem vooTgelegde gegevens
van de zaalc juist of verlceeTd in ft3ite
heeft beoordeeld (3).
4o De veTplichting om aantelcening te houden van de getuigenissen, geldt niet voo1·
de stTafgerechten die in laatste aanleg
uitspraalc doen (4). (Wet van I mei
I849, art. 10.)
(D'HAVE,

T.

SNOECK.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, op ll september I972 door het
Hof van beroep te Brussel, zetelende te
Antwerpen, gewezen ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering:
Over het eerste middel,
doo1·dat eiser op grond van het verslag
van een psychiater werd ge!nterneerd,
(1) Cass., 31 maart 1969 (Arr. cass., 1909,
blz. 723}.
(2) Cass., 19 juni 1972 (AlT. cass., 1972,
blz. 982).
(3) Cass., 13 november 1972, supra, blz. 252.
(4) Cass., 20 juli 1971 (Arr. cass., 1971,
blz. 1126); men raadplege cass., 5 september
1972, sttpra, blz. 12.

terwijl de aangestelde deskundige in
feite geen enkel psychiauisch onderzoek
gedaan heeft, buiten twee bezoeken van
een tiental minuten gebracht aan eiser,
en terwijl er geen aanleiding bestond
om eiser te interneren :
Overwegende, enerzijds, dat de beweringen van eiser nopens het gemis aan
een werkelijk psychiatrisch onderzoek
geen steun vinden in de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan en, anderzijds, dat het hof van beroep de beslis,
sing tot internering niet enkel stem<t
het psychiatrisch onderzoek maar ook
op het onderzoek ter terechtzitting van
gezegd hof gedaan ; dat de beslissing tot.
internering, ten deze gesteund op fei'
telijke omstandigheden, soeverein is ;
Dat het middel feitelijke . grondslag
mist;

op

Over het tweede middel, afgel~id nit
de schending van de rechten van de verdediging,
doordat het hof van beroep eiser _geinterneerd heeft zonder de . deskundige
te horen,
terwijl de deskundige wegens het
delicate van zijn taak door het hof v&n
beroep diende verhoord te worden,
en terwijl clit hof, na besloten te. heb,
ben de deskundige te horen, niettemin
uitspraak deed zonder zulks te doen wegens het afreizen van de deskcmdige
naar den vreemde, wat beduidt dat het
hof van beroep getwijfeld heeft en dat
die twijfel plots verdween bij het afreizen van de deskundige :
Overwegende, enerzijds, dat de rechter qe gepastheid een deskundige ter
terechtzitting te horen soeverein beoordeelt en uit geen stul~ waarop het Hof
acht vermag te slaan blijkt dat het ·hof
van beroep vvegens de twijfel besloteh
had de desknndige te horen ;
Overwegende, anderzijds, dat het niet
blijkt dat eiser het hof van beroep gevm'derd had de deskundige ter terechtzitting
te horen;
Dat het middel niet kan aangt'momen
worden;
Over het derde middel,
doordat de rechter de feitelijke omstandigheden van de zaak niet oordeelkundig heeft beoordeeld en namelijk
blijkt dat bij geen rekening ermede heeft
gehouden dat bet slachtoffer eiser tot
ontucht aangezet had, dat er van verkrachting geen spraak kan zijn en dat
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het slachtoffer enkel beoogde geld te
bekomen :
Overwegende dat het Hof niet bevoegd
is om te onderzoeken of de rechter ja
dan niet de feiten oordeelk'"mdig beoordeeld heeft ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het vierde middel,

do01·dat geen nota ervan genomen werd
op het zittingsblad dat verscheidene getuigen hun verklaringen afgelegd tijdens
het vooronderzoek gewijzigd hadden:
Overwegende dat uit artikel 10 van
de wet van 1 mei 1849 blijkt dat de verplichting om aantekening te houden van
de verklaringen van de getuigen, niet
geldt voor de strafrechter die uitspraak
doet in hoger beroep ;
Dat eiser trouwens het hof van beroep
niet verzocht heeft de zogezegde wijzigingen en de verklaring van zekere getuigen in het proces-verbaal van de terechtzitting op te nemen ;
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;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering :

8TELLING DAT DE BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER TOT INTERNERING VAN DE
BEKLAAGDE B)LVESTIGT. MOTIVERING.
2° REDENEN VAN DE VONISSEN
EN ARRESTEN.- STRA:B'ZAKEN.BESCRERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ.- ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCRULDIGINGSTELLING DAT DE BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER TOT
INTERNERING VAN DE BEKLAAGDE BEVESTIGT. - MOTIVERING.
1° en 2° Niet regelmatig gemotivee1·d is
het ar1·est van de kamer van inbeschuldigingsstelling dat de beschilcking van
de raadlcamer tot interne1·ing van de
beklaagde bevestigt, door enkel het hager
beroep ontvankelijk, doch niet gegrond
te verklaren. (Grondwet, art. 97.)
(D'RONT H. ENCL.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 19 september 1972 gewezen
door het Hof van beroep te Gent, kamer
van inbeschuldigingstelling ;
I. Wat de voorziening van D'Hont
Hubert betreft (Not. 2669/72 abn 16/72) :

Overwegende dat eiser geen bijzonder
roiddel laat gelden ;

Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

Oro die redenen, verwerpt de voorziening.

II. Wat de voorziening van D'Hont
Clovis ,betreft (Not. 2669/72 abn 17 /72) :

ze

21 november 1972. kamer. en Verslaggever, de H. Delahaye, raadsheer waarnem.end voorzitter.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Paul
Mahaux, eerste advocaat-generaal. Pleiter, de H. De Doncker (van de balie
te Antwerpen).
Voo~:zitter

ze KAMER.

-

21 november 1972.

1o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT).- ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESCRULDIGING-

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat het arrest zich_ ertoe
beperkt het hoger beroep ontvankelijk
doch ongegrond te verklaren en de bestreden beschiklocing te bevestigen, zonder
enige reden voor doze bevestiging op te
geven; dat het derhalve niet regelmatig
gemotiveerd is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van D'Hont Hubert, vernietigt
het bestreden arrest betreffende D'Hont
Clovis ; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.

29321 november 1972. 2 9 kamer. Voo1·zitter, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Naulaerts. Gelijkluidende conclusie, de H. Paul Mahaux, eerste advocaat-generaal.

2e KAMER. -

21 november 1972.

lO

CASSATIE. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. VERSOHRIJVING IN
DE BESTREDEN BESLISSING. BEVOEGDHEID VAN RET HoF OM ZE TE
VERBETEREN.

2o

VOORLOPIGE HECHTENIS. VERZOEKSOHRIFT TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING GERIOHT AAN RET
VONNISGEREOHT. - TERMIJN OM EROVER TE BESLISSEN.

1o Het Hoj is, bij de beoo1·deling van een
cassatieberoep, bevoegd orn een verschrijving in de bestreden beslissing te verbeteren, wannee1· deze duidelijk blijkt
uit de pmcesstukken (1).

2o De bepaling van artikel 7 van de wet
van 20 ap1·il 1874·, volgens welke over
het ve1·zoeksclw·ijt tot voorlopige invrijheidstelling wonlt beslist binnen vijj
dagen na de neerlegging van het verzoeksch1·ijt, is niet voorgeschreven op
stmfje van nietigheid (2).
(VANOPPEM.)

arrest vermeldt dat het arrest door de
kamer van inbeschuldigingstelling werd
uitgesproken ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 7 van de wet van 20 april
1874 op de voorl6pige hechtenis, zoals
gewijzigd door de wet van 22 juni 1899,

doordat het arrest, uitgesproken op
ll oktober 1972, beslist dat er geen redenen bestaan om eiser in vrijheid te stellen
en beveelt dat eiser in gevangenhouding
zal blijven,
terwijl eiser zijn verzoekschrift tot
voorlopige invrijheidstelling ter griffie
van het hof van beroep neergelegd had
op 2 oktober 1972 en het arrest niet uitgesproken werd binnen de 5 dagen van de
nederlegging van het verzoekschrift,
zodat het arrest de in het middel ingeroepen wetsbepaling geschonden heeft :
Overwegende dat de termijn, opgelegd
door de in het middel aangeduide
wetsbepaling, waarin moet worden beslist niet voorgeschreven is op straffe
van nietigheid ;
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.
21 november 1972. - 2e ·kamer. Voo1·zitter en VerslaggeveT, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijlcluidende conclitsie, de H. Paul
Mahaux, eerste advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Houtekier.

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op ll oktober 1972 door bet Hof
van beroep te Luik, vijfde correctionele
ka1ner, gewezen;
Overwegende dat ten gevolge van een
materiele vergissing, de afgifte van het
(1) Cass., 17 oktober 1972, sttpra, blz. 170;
vgl. cass., 28 januari 1972 (A1-r. cass., 1972,
blz. 518).
(2) Cass., 27 april 1914 (Bttll. en PAsrc.,
1914, I, 205) en 9 juni 1936 (ibid., 1036, I,
287); men raadplege cass., 17 april 1961
(ibid., 1961, I, 880) en 14 aprill969 (A1'1'. cas~.,
1969, blz. 759).

3 9 KAMER. - 22 november 1972.
10 HUUR VAN WERK. - ARBEIDSOVEREENKOlHST. - ARBEIDSOVEREENKOJ\iST VOOR ARBEIDERS. - BEEINDJGING DOOR RET ONDERNEMINGSEOOFD,
ZONDER GEGRONDE REDEN EN ZONDER
OPZEGGINGSTERMIJN, VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST \'OOR ONBEPAALDE TIJD. - VERGOEDING. - SOHADEVERGOEDIKG. - REGELilW VAN v66n
DE INWJ):RKIKGTREDING VAN DE WET
VAN 21 NOVEMBER 1969. CUMULATIEVERBOD.

-2942° CASSATIE.-

OMVANG. -ARREST
VERNIETIGD OMDAT RET DE VASTE
VERGOEDING VERSCHULDIGD KRACHTENS ARTIKEL 22 VAN DE WET VAN
10 MAART 1900 BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST CUMULEERT MET
DE
SCHADEVERGOEDING
WAARVAN
SPRAKE IN ARTIKEL 23 VAN DEZE WET.
VERNIETIGING VAN BEIDE BESCHIKKINGEN M.B,T. DE VERGOEDINGEK.

1° Onde1· de gelding van artikel 23 van
de wet van 10 maar·t 1900 (1) lean de
schadevergoeding aan de we1·lcrnan toegekend voor het nadeel die hem doo1·
het ondernemingshoojd be1·olclcend is
wegens beevndiging, zonder gegr·onde
r·eden en zonder opzeggingstermijn, van
een arbeidsove~·eenlcomst voo1· onbepaalde tijd, niet worden gecttmuleerd met de
vctste ve1·goeding die in a1·tilcel 22 van
dezelfcle wet bepaald wo1·dt.
2° vVanneer een ar·1·est wordt veTnietigd
omdat het met schending van artilcel 23
van de wet van 10 macwt 1900 (2) bet·refjende de ar·beidsover·eenlcomst de schadeve1·goeding, die ingevolge dit artilcel aan
de we1·lcman is toegelcend, cumuleer·t
met de vaste vergoeding die in aTtilcel 22
van dezelfcle wet bepaald wo1·dt, slactt de
ven~ietiging op beide beschilclcingen van
het arrest m.b.t. de ve1·goedingen.

(NA.AMLOZE VENNOOTSCHAP « NOUVELLE
SOCIETE DE TEINTURERIE FETTWEIS
ET OlE ,, T. SERVAIS.)

ARREST

(ve1·taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 18 oktober 1971 gewezen door
de Arbeidsrechtbank te Luik, afdeling
Luik;
Over het middel afgeleid uit de schenc
ding van de artikelen 22 en 23 van de
wet van 10 maart 1900 betreffende de
arbeidsovereenkon:1st, genoemd artikel 22
zoals gewijzigd bij artikel ll van de wet
van 4 maart 1954,

doonlat het arrest eiseres wegens beeindiging van de overeenkomst betreffende
(1) en (2) Dit artikel is opgeheven bij artikel
14 van de wet van 21 november 1969 tot
·wijziging van de wetgeving inzake arbeidsovereenkomsten.

verweerders aanwerving voor onbepaalde
tijd veroordeelt, om, behalve een vast
bedrag, vastgesteld overeenkomstig genoemd artikel 22, een bedrag van 100.000
frank te betalen als vergoeding van de
schade veroorzaakt door het ontslag,
te~·wijl, volgens genoemd artikel 23,
in geval van beeindiging zonder gegronde
reden van de overeenkomst betreffende
de aanwerving voor onbepaalde tijd,
de werknemer, mits hij het bewijs levert
van het bestaan en de van omvang van
het beweerde nadeel, een schadevergoeding kan vragen, maar deze in geen
geval kan gevoegd worden bij de vaste
vergoeding :
Overwegende dat, onder de gelding
van artikel 23 van de wet van 10 maart
1900, dat ten deze van toepassing is, de
schadevergoeding die toegekend wordt
aan de partij die het bewijs heeft geleverd van het bestaan en van de mnvang van het nadeel geleden tengevolge
van beeindiging van een arbeidsovereenkomst zonder gegronde reden en zonder opzeggingstermijn of v66r het verstrijken daarvan, in geen enkel geval
kan worden gecumuleerd met de vaste
vergoeding die in artikel 22 van dezelfde
wet bepaald wordt ;
Overwegende dat, door te beslissen
dat genoemde schadevergoeding, geraamd op 100.000 frank, zal worden
gevoegd bij de door de eerste rechter
toegekende bedragen, waaronder die van
een vaste schadevergoeding van 18.304
frank, het arrest de in het middel bedoelde wetsbepalingen heeft geschonden;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat, in strijd n~et wat
wordt beweerd in de memorie van antwoord, deze onwettelijkheid aile beschikkingen van het arrest aantast, die betrekking hebben op de vergoedingen
toegekend wegens beeindiging van arbeidsovereenkomst ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve voor zover het eiseres
veroordeelt tot betaling van 1.373 frank
wegens onbetaald loon en voor zover het
beslist dat eiseres zonder gegTonde reden
en zonder opzeggingstermijn de arbeidsovereenkomst heeft beeindigd; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt de kosten aan ;
zegt dat hierover uitspraak zal worden
gedaan door de feitenrechter ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

29522 november 1972. - 3e kamer. Voo1·zitter en Verslaggever, Ridder de
Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende conclttsie, de H.
Depelchin, advocaat-generaal. Pleite?·s, de HH. Fally en Bayart.

3e

KAMER. -

22 november 1972.

HUUR VAN WERK. -

HuuR VAN
.ARBEID. ARBEIDSOYEREENKOMST.
GEWAARBORGD LOON.- WET VAN
10 MAART 1900, ARTIKEL 1~, 2. TOEPA.SSINGSGEBLED.

Artikel12, 2, van de wet 'L'an 10 maart 1900
betretfende de a?·beidsovereenkomst, naar
luid waa1·van de a1·beider die op het
ogenblik dat hij zich op het werk meldt,
buiten het geval van staking, 1·echt heejt
op zijn nMmaal loon, wanneer hij wegens een oo1·zaalc onajhanlcelijk van zijn
wil hetzij met het we1·k niet lean beginnen, hoewel hij zich 1wrmaal naar het
werk he~ft begeven, hetzij het werlc waaraan hij bezig is niet lean voortzetten,
geldt slechts voor het geval dat de uitvoering van de ove1·eenkomst geschorst
is ; het is niet toepa8sel~jk, met name,
wanneer het ondernemingshoofcl de overeenkomst beeindigt onde1· de omstandigheden van a1·tilcel 22 van dezelfde wet (1).

(RIZZO, T. MARSIAT.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 juni 1971 gewezen door de
Arbeidsrechtbank te Luik, afdeling Luik,
rechtdoende in laatste aanleg;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 12 en 22 van de wet van 10 maart
(1) Men raadplege cass., 15 januari en 11 februari 1965 (Bull. en PASIC., 1965, I, 477 en
590); Eep. prat. dtt d1·. belge, Bijv., d. III,
vo Contrat de t?·avail et contrat d'emploi, nr. 708;

Alg. pralct. Rechis!;., A1·beidsovm-eenlcomsten,
Bedienden, nr. 659.

1900 betreffende de arbeidsovereenkomst, gewijzigd bij de wetten · van
4 maart 1954, 20 juli 1960 en 10 december 1962,

doordat, na te hebben vastgesteld dat
eisers rechtsvordering ertoe strEkte verweerder te doen veroordelen tot betaling
van 612,50 frank aan eiser en dat die
rechtsvordering hierop steunde dat eiser
op 3 december 1970 verweerder ontslagen had en hem een vergoeding wegens
beiiindiging van de overeenkomst had
betaald volgens artikel 22 van voornoemde wet betreffende de arbeidsovereenkomst, maar dat, luidens artikel 12
van genoemde wet, eiser die zich op 3 december 1970 op het work had gemeld,
bovendien ¢I.e betaling van het voor die
dag verschuldigde loon kon vorderen,
het bestreden vonnis eisers rechtsvordering niet ·gegrond heeft verklaard,
omdat voornoemd artikel 22 zegt dat
een vaste vergoeding en geen bezoldiging wordt betaald, dat die vergoeding
niet een bepaalde periode dekt, dat aileen
wordt bepaald dat zij gelijk moet zijn
aan de bezoldiging die overeenkomt
hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het nog te verlopen
gedeelte van die termijn, dat de wetsbepalingen betreffende de begindatum van
de opzegging geen invloed hebben op de
berekening van dit bedrag en dat zulks
ook geldt voor de bepaling van artikel 12 van voornoemde wet betreffende
de arbeidsovereenkomst en voor de
reohtsvordering die eiser op dit artikel grondde,
terwijl, eerste onde1·deel, artikel 22 van
voornoemde wet betreffende de arbeidsovereenkomst weliswaar bepaalt dat een
vergoeding zal worden betaald die geen
bepaalde periode dekt, en niet een bezoldiging betreffende een bepaalde werkdag, maar artikel 12 van genoemde wet
bepaalt dat een bezoldiging zal worden
betaald voor een bepaalde dag, waaruit
volgt dat de betaling van de bij genoemd
artikel 22 voorgeschreven vergoeding
de werkgever niet ontslaat van zijn verplichting om de bij genoemd artikel 12
opgelegde bezoldiging te betalen ;
tweede ondercleel, zelfs in de onderstelling dat artikel 12 van voornoemde wet
betreffende de arbeidsovereenkomst tot
betaling van een vergoeding en niet van
een bezoldiging zou verplichten, die
vergoeding een andere oorzaak zou hobben dan de vergoeding waarvan sprake is
in artikel 22 van genoemde wet, vermits
de in genoemd artikel 12 bepaalde ver-

-296goeding in onderhavig geval haar oorzaak heeft in het feit dat eiser zich normaal naar zijn werk heeft begeven en
dat hij om een van zijn wil onafhankelijke
reden zijn werk niet heeft kunnen aanvatten of voortzetten, en de in genoemd
artikel 22 bepaalde vergoeding in onderhavig geval haar oorzaak heeft in het feit
dat verweerder de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst zonder gegronde reden en zonder opzeggingstermijn heeft beeindigd, zoda"t, bij ontstentenis van eon wetsbepaling houdende verbod van cumulatie van de vergoedingen
bepaald in de genoemde artikelen 12 en
22, de betaling van de bij genoemd artikel 22 verplicht gestelde vergoeding de
werkgever niet ontslaat van zijn verplichting om de bij genoemd artikel 12 opgelegde vergoeding te betalen ;
denle onderdeel, het onmogelijk is uit
te maken hoe de rechters hebben geredeneerd, wanneer zij verklaren dat de overwegingen die zij hebben gegeven omtrent
artikel 22 van voornoemde wet betreffende de arbeidsovereenkomst, toepasselijk zijn op artikel 12 van die wet en op
de rechtsvordering die eiser op dat artikel
12 heeft gegrond en die duisterheid in de
redenen van het bestreden vonnis gelijkstaat met het ontbreken van de redenen
vereist bij artikel 97 van de Grondwet

W at hot derde onderdeel betreft :
Overwegende dat blijkens de redengeving het bestreden vonnis steunt op
het vasto karakter van de vergoeding
die artikel 22 van de wet van 10 maart
1900 betreffende de arbeidsovereenkomst
oplegt in geval van beeindiging van de
arbeidsovereenkomst
zonder
opzeggingstermijn en zonder gegronde reden,
om te beslissen dat eiser, behalve die
vergoeding geen loon kan vorderen voor
de dag van 3 december 1970, tijdens welke hij ten gevolge van zijn onmiddellijk
ontslag geen arbeidsprestatie heeft geleverd;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
Vvat hot eerste en het tweede onderdeel
betreft :
Overwegencle dat artikel 12, 2, van
de wet van 10 maart 1900, dat gewijzigd
is bij de wet van :w juli 1960, ten doel
heeft het recht van de arbeider op zijn
loon te vrijwaren, niettegenstaande de
afwezigheid van arbeidsprestaties, in het
geval dat deze arbeider, die op het ogenblik dat hij zich op het werk meldt,
geschikt is om te arbeiden, het werk

waaraan hij bezig was niet kan beginnen
of niet kan voortzetten wegens een oorzaak onafhankelijk van zijn wil; dat
die bepaling slechts geldt voor het geval
dat de uitvoering van de overeenkomst
geschorst is en niet voor het geval dat
de overeenkomst beeindigd is ;
Dat die onderdelen van het middel
naar recht falen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
22 november 1972. - 3e kamer. Voorzitter en Ver·slaggever, de H. Busin,
raadsheer waarnemend voorzitter. Geli}kluidende conclusie, de H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiter·s, de
HH. Bayart en Fally.

3e

KAMER. -

VOORZIENING

1

22 november 1972.
IN

CASSATIE.

VORM.
DIENSTPLICHTZAKEN.
VOORZIENING WAARIN G:EEN MIDDEL
WORDT UITEENGEZET. NIET-ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

Niet ontvankelijk is de voor·ziening tegen
een beslissing van de lwr·keuringsmad,
waar·in geen middel wor·dt uiteengezet (1).
(Gecoordineerde
dienstplichtwetten
van 30 april 1962, art. 51, § 1, vervangen bij de wet van 22 juni 1972,
en§ 4.)

(COLIN.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
22 november 1972. - 3e kamer. Voor·zitter·, Ridder de Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, de H. Janssens, - Gelijkluidende
conclusie, de H. Depelchin, advocaatgeneraal.

(1) Cass., 5 november 1962 (Bull. en PAsrc.,
1963, 9, 293).
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22 november 1972.

VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM.
DIENSTPLICHTZAKEN.
VERZOEKSOHRIFT
WAARBIJ
EEN
DIENSTPLIOHTIGE VERKLAART HOGER
BEROEP IN TE STELLEN TEGEN DE BESLISSING VAN DE HERKEURINGSRAAD
OP GROND VAN ZIJN GEZONDHEIDSTOESTAND.- VERZOEKSOHRIFT DAT GEEN
VOORZIENING OPLEVERT.

Geen voo1·ziening in cassatie is het ve1'zoekscMijt waa1·bij de dienstplichtige
ve1·klaart hager bemep in te stellen
tegen de beslissing van de herkettrings-'
raad, op grand van zijn gezondheidstoestand (1). (Gecoiirdineerde dienstplichtwetten, art. 51.)
(DESSILY.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
22 november 1972. 3 8 kamer. V oo1·zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de H. Janssens. - Gelijkluidende conclttsie, de H. Depelchin, advocaat-generaal.
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23 november 1972.

OVEREENKOMST.
NIET-UITVOERING. SCHADEVERGOEDING.- 0NMOGELIJKHEID Ol\i RET JUIST BEDRAG
VAN DE SCHADE VAST TE STELLEN. RAlliiNG NAAR BILLIJKREID. WETTELIJKHEID.

Stelt geen enlcele partij regelmatig een
wijze voo1· om de schade wegens nietuitvoe1·ing van een overeenkomst te
schatten dan kan de rechter, die vaststelt dat het onmogelijk is het juist bedrag e1·van te bepalen, de schade naar
billijlcheid 1·amen, zonde1' een andere
(1) Cass., 27 oktober en 10 november 1971
(Arr. cass., 1972, biz. 216 en 255).

reden tot staving van zijn beslissing
te moeten opgeven (2).
(CARA, T. BLUM EN V.A,N DE SANDE.)
ARREST

(Ve1'taling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 21 juli 1971 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, ll34, ll35, ll42, ll46, ll47,
ll49, ll84 en 1710 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest beslist « dat sommige
nog te verrichten of slecht uitgevoerde
werken door de deskundige niet werden
geschat, zoals de installatie van metalen keukens en andere kleine werken ;
dat hiermee rekening client te worden
gehouden door ex aeqHo et bono het hierboven vermeld algemeen totaal te verhogen en op 600.000 frank te brengen »,

tenvijl de eisers in hun conclusies,
waarop het arrest geen passend antwoord
geeft, het hof van beroep hebben verzocht hen toe te staan om « de opnieuw
te verrichten en nog te realiseren werken
alsmede de niet uitgevoerde werken te
doen uitvoeren » en om « er op overlegging van de facturen terugbetaling
van te vorderen" (schending van artikel 97 van de Grondwet),
en terwijl de rechter geen beroep mag
doen op de schatting ex aeqtw et bono
van de schade die door een contractuele
tekortkoming is veroorzaakt of het gevolg is van de rechterlijke ontbinding
van een contract tenzij hij, enerzijds,
opgeeft waarom de voorgestelde schattingselementen moeten worden verworpen en hij, anderzijds, vaststelt dat het
onmogelijk is het juiste bedrag van de
schade vast te stellen wegens het ontbreken van vaststaande beoordelingselementen, wat het arrest niet doet
(schending van de artikelen ll42, ll46,
ll47, ll49 van het Burgerlijk Wetboek,
97 van de Grondwet en, voor zoveel als
nodig ll34, 1135, 1184 en 1710 van het
Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat het arrest de conclusie van de eisers passend beant(2) Vgl. cass., 2 februari 1959 (Bull. en
PASIC., 1959, 1, 564).
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de rechter overweeg~ da~ de verweerders
niet veroordeeld moeten worden " om
de werken voort te zetten of om de slechte werken te herstellen, aangezien de
uitvoering van deze beide werken slechts
aanleiding kan geven tot nieuwe en eindeloze discussies » ;
Overwegende dat de eisers geen schattingselementen voor de in het middel
bedoelde schade hebben voorgesteld,
zelfs niet op subsidiaire wijze ;
Dat het arrest, door erop te wijzen
dat de. werken " die nog moesten verricht
worden of slecht uitgevoerd waren door
de deskundige niet werden geschat »,
vaststelt dat er in de stand van de
procedure geen nauwkeurige schattingselementen voorhanden zijn ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, machtigt;, voor zoveel als nodig, de verweerster Vandesande
om in rechte op te treden; vernietigb het
bestreden arrest in zover het beslist
da~, voor de vaststelling van de aan de
eisers verschuldigde vergoedingen, geen
rekening moet worden gehouden met
sommige werken aan de gemeenschappelijke delen waarvan het vasts~elt dat ze
niet overeenkomstig de plans en bestekken werden uitgevoerd ; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; houdt de kosten
aan opdat hierover door de feitenrechter worclt besl~st; verwi.jst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
23 november 1972. 1e kamer. Voo1·zitter, de H. Valentin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de . H. Depelchin, advocaatgeneraal.
Pleite1·s, de HH. Fally en
Ansiaux.

1e
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24 november 1972.

HOGER BEROEP. BuRGERLIJKE
ZAKEN.- DEVOLUTIEVE KRACHT VAN
RET HOGER BEROEP. BEGRIP.

(1) Men raadplege cass., 13 januari 1972
(Arr. coss., 1972, blz. 468) en noot 1, en verder
de conclusie van Advocaat-generaal Krings in
B1tll. en PASIC., 1972, I, 463.
(2) Men raadplege het verslag van de

2°

HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE
ZAKEN. DEVOLUTIEVE KBACHT VAN
RET HOGER BEROEP. GERECHTELIJK
WETBOEK, ARTIKEL 1068, LID l. DRAAGWIJDTE VAN DEZE BEPALING.

3°

NIEUWE EIS. BuRGERLIJKE
ZAKEN.- GEDING IN HOGER BEROEP.
GERECHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 807. TOEPASSELIJKE BEPALINGEN.

4°

HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE
ZAKEN. NIEUWE EIS.- GERECHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 807.- TOEPASSELIJKE BEPALINGEN.

5°

TUSSENKOMST. BURGERLIJKE
ZAKEN.- AGRESSIEVE TUSSENKOMST.
TUSSENKOJ\'IST KAN NIET VOOR DE
EERSTE MAAL PLAATSVINDEN IN HOGER
BEROEP.

6°

HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE
ZAKEN. AGRESSIEVE TUSSENKOMST.
TUSSENKOMST KAN NIET VOOR DE
EERSTE l\'IAAL PLAATSVINDEN IN HOGER
BEROEP.

1° Hoger be1·oep tegen een eindvonnis of
tegen een vonnis alvorens 1·echt te doen
maakt het geschil zelf aanhangig bij
de !"echtm· in hoge1· be1·oep (1). (G.W.,
art. 1068, lid l.}
2° Hoewel lt~idens artikel 1068, lid 1, van
het Ge1·echtelijk Wetboek, het hager beroep tegen een eindvonnis of tegen een
vonnis c~lvorens !'echt te doen het geschil
zelf bij de 1·echter in hager beroep aanhangig maakt, stac~t het evenwel aan de
partijen door het hoofdbe!·oep en het
incidenteel be1·oep de perken te bepalen
waarbinnen de rechter in hager be1·oep
ovm· de aan cle ee1·ste !'echter voo1·gelegde
betwistingen uitspmak moet doen (2).

3° en 4° De bepalingen van a1·tikel 807
van het Ge1·echtelijke W etboek ove1· de
t~itb1·eiding of de wijziging van de VO!'dm·ing in burgerlijke zaken zijn van
toepassing in hager beroep (3) ; deze
toepassing onde1·stelt evenwel clat de uitgeb!·eicle of gewijzigde vo1·clering 1·eecls
bij cle ee1·ste 1'echter· aanhangig werd
gemc~akt. (G. W., art. 807 en 1042.)
Koninklijke commissaris voor de rechterlijke
hervorming, Gedr. St. Senaat, 1963-1964,
nr. 60, blz. 252.
(3) Cass., 3 november 1972, supra, biz. 219;
men raadpiege het in de voorgaande noot vermeide versiag, biz. 198.
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5o en 60 Tussenkomst orn vrijwadng te
doen bevelen of een ande1·e veroordeling
te doen uitsprelcen kan niet voor de
ee1·ste rnaal plaatsvinden in hager beroep (1). (G. W., art. 15 en 812, lid 2.)
{NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
« SARMA "•
T. POLLET EN DEEAILLIE.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 oktober 1970 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 807, 809, 812
(in het bijzonder, tweede lid), 1054,
1057-4o en- 1068 van het Gerechtelijk
Wetboek,

doordat het bestreden arrest de zogezegde « tussenvorderingen" in boger beroep door eerste verweerder tegen eiseres ingesteld ontvankelijk en ten dele
gegrond verklaart om de redenen dat het
hier gaat om incidentele vorderingen tegen een partij die oorspronkt;Jlijk medeverweerster was, dat luidens de artikelen 807 en volgende van het Gerechtelijk
W etboek een incidentele vordering zelfs
in hoger beroep mogelijk is in zover zij
een uitbreiding of wijziging van een vordering uitmaakt, dat ten deze de betwiste
tussenvorderingen de bouwwerken, de
vertraging en de gevolgen hiervan op het
oog hebben evenzeer als de eis en de wedereis van heide verweerders, en dat in
elk geval die vragen bindend zullen opgelost worden tegenover eiseres,
terwijl, eerste onderdeel, eerste verweerder in zijn akte van hoger beroep de
hervorming van het beroepen vonnis
en een veroordeling uitsluitend tegen
tweede verweerder had gevorderd, en
het arrest, door tot het onderzoeken van
betwistingen tussen eerste verweerder en
eiseres over te gaan en door tegen eiseres
een veroordeling uit te spreken, de devolutieve kracht van gezegd hoger beroep
te buiten gaat (schending van de artikelen 1054, 1057-4° en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek);
(1) Men raadpiege cass., 4 maart 1955 (Bull.
en PAsrc., 1955, I, 732) en noot 3 get. R.H.,
biz. 733; 22 februari 1960 (ibid., 1960, I, 720),
9 maart 1972 (Arr. cass., 1972, biz. 650) en
het in de voorgaande noten vermeide versiag, biz. 200 en noot 135

tweede onde1·deel, in hoger beroep enke
de vorderingen die aan de eerste rechter
worden onderworpen kunnen uitgebreid
of gewijzigd worden, en bet vorderen voor
de eerste maal van een veroordeling
ten laste van een partij waartegen in
eerste aanleg niets werd gevorderd, een
gans nieuwe vordering uitmaakt die gezegde partij van een aanleg berooft en
bijgevolg niet ontvankelijk is (schending van al de aangehaalde wetsbepalingen, in het bijzonder van de artikelen
807 en 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek) :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat eerste verweerder, samen met
eiseres verweerder in eerste aanleg,
tegen deze laatste voor de eerste rechter
geen vordering heeft ingesteld en eiseres
evenmin een veroordeling tegen eerste
verweerder heeft gevorderd ; dat het
beroepen vonnis de vordering van tweede verweerder tegen eiseres als ongegrond
heeft afgewezen ; dat eerste verweerder
in de aan eiseres en tweede verweerder
betekende akte van boger beroep de
hervorming van het beroepen vonnis,
de afwijzing van de « oorspronkelijke
' vorderingen " en de veroordeling van
tweede verweerder tot betaling van een
som van 370.000 frank, met de intresten
en de kosten, beeft gevorderd ; dat eerste
verweerder pas in zijn op 24 oktober
1969 ter griffie van het hof van beroep
neergelegd grievenschrift tegen eiseres
een vordering strekkende tot vrijwaring
heeft ingesteld « voor het geval dat de
telijk gegrond zou verklaard worden "
en « de naamloze vennootschap « Sarma "
in gebreke blijft de vervolgingen tegen
hem (Pollet) te doen ophouden "; dat
eerste verweerder in hetzelfde grievenscbrift nog vroeg dat, « voor het geval
· dat zijn tegeneis tegen Debaillie niet
gegrond voorkwam », eiseres tot hetaling van een vergoeding van 370.000
frank, met de intresten en de kosten,
zou veroordeeld worden ;
Overwegende dat zo, luidens artikel
1068 van het Gerechtelijk Wetboek, het
hoger beroep tegen een eindvonnis of
tegen een vonnis alvorens recht te doen
het geschil zelf bij de rechter in hoger beroep aanhangig maakt, het evenwel
steeds de partijen zelve zijn die door het
hoofdheroep of het incidenteel beroep
de perken bepalen waarbinnen de rechter in hoger beroep over de in eerste aanleg aanhangig gemaakte betwistingen
uitspraak moet doen ;
Overwegende dat de uitbreiding of de
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artikel 807 vah het Gerechtelijk Wetbock bepaald, weliswaar, krachtens artikel 1042 van hetzelfde wetboek, eveneens in hager beroep toegelaten is; dat
zulks echter onderstelb dat de in hager
beroep uitgebreide of gewijzigde verdering reeds voor de eerste rechter aanhangig werd gemaakt ;
Overwegende dat de vordering tot
tussenkomst, die ertoe strekt hetzij een
vrijwaring te doen bevclen, hetzij een
andere veroordeling te doen cutspreken,
krachtens artikel 812, lid 2, van hetzelfde
wetboek, niet voor de eerste maal in
hager beroep kan plaatsvinden ;
Overwegende dat, nu blijkt dat eerste
verweerder in de akte van hager beroep
enkel de afwijzing van de door tweedc
verweerder ingestelde vorderingen en de
veroordeling van deze laatste tot beta1ing
van een sam van 370.000 frank met de
intresten en de kosten had gevorderd,
en voor de eerste rechter geen vordering
noch tussenvordering strekkende tot het
verkrijgen van een vercordeling tegen
eiseres aanhangig had gemaakt, de rechters in hager beroep zonder macht waren
om enige veroordeling tegen eiseres uit
te spreken;
Dat het middel in beide onderdelen
gegrond is;
Overwegende dat eiseres ten opzichte
van tweede verweerder aileen de verbindendverklaring van dit arrest aanvraagt ; dat het bestreden arrest de kosten van beide aanleggen, behoudens de
veroordelingskosten en de kosten van
uitvoering, tot beloop van een derde ten
laste van iedere partij legt ; dat eiseres
aldus bij de bindendverklaring van dit
arrest voor tweede verweerder belang
heeft;

waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Sury. Gelijkltticlencle conclusie,
de H. Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Philips.

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zover het de « tussenvorderingen >> van eerste verweerder tegen
eiseres ontvankelijk en ten dele gegrond
verklaart en in zover het ten voordele
van eerste verweerder welke veroordeling ook, in hoofdsom, intresten en kosten, tegen eiseres uitspreekt ; verklaart
dit arrest verbindend voor tweede verweerder ; 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 worden beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.

2° De ttitvoe?·ing van de we1·ken waa1·van
sprake in een besluit tot onteigening
ten algemenen nutte, v661· cle inbezitstelling, !weft geen invloed op het bedrag van cle aan cle eigenaar van het
goed verschulcligde onteigeningsve?·goecling, onve?·mincle?·cl zijn ·recht om, op
groncl van het gemeen ?'echt, veTgoecling
te m·agen voor de schade clie hij ten
gevolge van de weclerrechtelijke inbezitneming van het goecl zou hebben geleclen (2).

24 november 1972. - 1e kamer. Voorzitte?·, Ridder Rutsaert, raadsheer

1e

KAMER. -

24 november 1972.

1 o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUT'l'E. - VERGOEDING. - MEERw AARDE VAN HET ONTEIGENDE GOED
WEGENS DE ONTEIG·ENING. - MEERWAARDE ZONDER INVLOED OP RET
BEDRAG VAN DE AAN DE ONTEIGENDE
VERSCRULDIGDE VERGOEDING.

2o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE.- UITVOERING VAN DE WERREN WAARVAN SPRARE IN RET ONTEIGENINGSBESLUIT, v66R DE INBEZITSTELLING.
WERREN ZONDER INVLOED OP RET BEDRAG VAN DE ONTEIGENINGSVERGOEDING.
3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). UITVOERING
VAN DE WERKEN WAARVAN SPRAKE IN
EEN BESLUIT TOT ONTEIGENING TEN
ALGEMENEN NUTTE, V66R DE INBEZITSTELLING. - WEDERRECE:TELIJRE INBEZIT:NEMING DIE, OP GROND VAN RET
GEMEEN RECHT, AANLEIDING GEEFT TOT
VERGOEDING.
1° Om cle vergoecling voor een onteigening
ten algemenen nutte vast te stellen, kan
geen 1·ekening wo1·clen gehottclen met de
mee?·waa?·cle van het onteigende goed wegens cle onteigening zelve of de ttitvoering van cle werken warn·voor cle onteigening is toegestaan (1).

(1)
1882,
522).
(2)
(Bull.

Cass., 2 februari 1882 (Bull. en PASIC.,
I, 42); 17 januari 1964 (ibid., 1964, I,
Men raadplege cass., 15 januari 1959
en PAsiC., 1959, I, 479).

