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van het Gerechtelijk Wetboek (1), is de
regel volgens welke de wetten op de
bevoegdheid dadeliJ"k van toepassing zijn.
10° Artikel 267 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen dat aan het hof
van beroep een macht (2) toekent die
voordien aan de .minister van jinancien
toebehoorde, is geen bepaling op de
bevoegdheid, in de zin van artikel 3 van
het Gerechtelijk W etboek, waarbij het
algemeen rechtsbeginsel wordt bekrachtigd voor de dadelijke toepassing van de
bevoegdheidswetten.
11 o en 12° Een algemeen rechtsbeginsel,
bekrachtigd o.a. in artikel 88, § 4, van
de wet van 20 november 1962, is de
regel volgens welke de wetten die van
kracht zijn op het ogenblik dat de
belasting op de inkomsten had moeten
gevestigd zijn, in geval van een w~fziging
van deze wetgeving, van toepassing
blijven op die inlcomsten.
13° De belastingverhogingen voor een
aanslag bij navordering van rechten
betrekkelijk een dienstjaar van v66r die
waarop de wet van 20 november 1962
van toepassing is, krachtens artikel 88,
§ 1, van deze wet, zijn o.a. inzake de
bevoegdheden van het hof van beroep
waarbij een beroep aanhangig is tegen
de beslissing van de dir·ecteur der
belastingen, beheerst door de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en niet door de bepalingen
van de wet van 20 november· 1962,
ongeacht het dienstjaar tijdens hetwelk
de aanslag ten lcohiere werd gebracht;
ten opzichte van de verhogingen voor een
dergelijlce aanslag is het hof van beroep
dus niet bevoegd om de gepastheid en
het bedrag van die vm·hogingen te
beoordelen op grand van feitelijke over·wegingen. (Wet van 20 november 1962,
art. 88, § 4 ; gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 57 en 65 ; besluit van de Regent
van 18 maart 1831, art. 9.)

(1) CH. VAN REEPINGIIEN, Verslag over de
gerechtelijke hervorming, biz. 33.
(2) Raadpl. cass., 8 november 1949 en
7 februari 1950, aismede de conciusie in noot 7.
Over het onderscheid tussen de begrippen
" macht >> en " bevoegdheid », raadpl. de noot
onder cass., 12 november 1942 (Bull. en
PASIC., 1942, I, 284) : « Les pourvois dans
l'interet de Ia Ioi », rede door Procureurgeneraai Hayoit de Termicourt uitgesproken
op de piechtige openingszitting van bet Hof

.

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

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 mei 1972 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1315, 1349, 1353 van het
Burgerlijk Wetboek, 25, § 1-1°, 35, § 4,
inzonderheid het eerste lid, 42, § 1, en 56
van de gecoordineerde wetten en besluiten op de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het Regentsbesluit van
15 januari 1948,
doordat het bestreden arrest erop wijst
« dat de administratie terecht (het bedrag
van 669.447 frank) als toegekend beschouwd heeft daar het.zich vermoedelijk
ter beschikking van rekwirant bevond,
in zijn hoedanigheid van werkend vennoot, en zelfs van zaakvoerder van
vermelde personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, dat uit het
arrest van het Hof van beroep te Brussel
in strafzaken . . . blijkt dat de vennoten
mevrouw Peeters en rekwirant er een
valse boekhouding op nahielden in de
schoot van voormelde personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
en dit tussen 31 december 1951 en
25 februari 1953, hetzij dus gedurende
het litigieuze boekjaar 1952, dat, naar
de motievim van voornoernd arrest,
waarbij mevrouw Peeters en rekwirant, hoofdens valsheid in geschriften,
veroordeeld werden, bewezen voorkomt
dat, zo rekwirant minder dan mevrouw Peeters blijkt in staat geweest
te zijn boekhoudktmdige plannen te
ontwerpen met het oog op beiastingontduiking, hij niet aileen op de hoogte
was van de gepleegde valsheid in geschriften, maar het initiatief ervan deelde
en bij gelegenheid aan hun verwezenvan 1 september 1964, biz. 27 tot 35; conciusie van Procureur-generaai Ganshof van
der Meersch, toen eerste advocaat-generaai,
v66r cass., 16 december 1965 (Bull. en PAsiC.,
1966, I, 513), inzonderheid, biz. 516 tot 519.
(3) Raadpl. noot 2, get. W.G., onder cas~.,
23 maart 1948 (Bull. en PASIC., 1948, I, 204)
en noot 1, get. F.D., onder cass., 16 november
1954 (ibid., 1955, I, 226); DE PAGE, Traite,
d. I, 3de uitg., ill'. 232, biz. 346 en ROUBIER,
Les cm>:flits des lois dans le temps, d. IT,
biz. 500.
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bedrieglijke handelwijze van rekwirant,
de administratie gerechtigd was uit de
onregelmatige en valse boekhouding
elementen te putten tot vaststelling van
de door hem ontdoken bedrijfswinsten,
dit als een vermoeden dat rekwirant zou
moeten ontzenuwen door een tegenbewijs
dat hij niet bijbrengt ; en dat het feit
dat de balans en de winst- en verliesrekening van gezegde personenvennootschap met beperkte aansprakelijld1eid
niet uitdrukkelijk door rekwirant zou
goedgekeutd geweest zijn hetgeen
hoegenaamd niet bewezen is - niet als
bewijskrachtig voorkomt " ; en aldus zijn
beslissing, om de kwestieuze som te
beschouwen als een aan eiser als actieve
vennoot van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid toegekende winst, motiveert,
, terwijl, eerste onderdeel, de loutere
bevinding van het bestaan van ongeboekte winsten bij een personenvennootschap niet volstaat om de werkelijke
uitdeling of _toekenning ervan aan de
vennoten te laten vermoeden ; en de
inschrijving van aile of een deel van deze
winsten op de rekening-courant van de
ene of de andere vennoot in de boeken
van de vennootschap niet volstaat om de
eisbaarheid van de belasting tegen hem
teweeg te brengen, indien niet is bewezen dat bedoelde bedragen werkelijk
en bij weten van de vennoot te zijner
beschikking zijn. gesteld dan wei met
zijn akkoord zijn onbeschikbaar gemaakt,
wat het arrest niet geldig heeft klmnen
afleiden uit de elementen waarop het
steunt (schending van de artikelen 25,
§ I, Io, 35, § 4, 42, § I, en 56 van de
gecoiirdineerde wetten op de inkomstenbelastingen, I3I5, I349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek), zodat het arrest
zijn beslissing niet op een geldig afgeleid
vermoeden steunt ;
tweede onde1·deel, het arrest de bewijslast onwettig omkeert door te laten
opmerken dat het niet bewezen is dat de
balans en de winst- en verliesrekening
van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk zouden goedgekeurd zijn door eiser,
daar het de taak was van de administratie
te bewijzen dat hij de toekenning op zijn
rekening in de boeken van de vennootschap had gekend en goedgekeurd
(schending van de artikelen I3I5 van het
Burgerlijk Wetboek en 56 van de gecoiirdineerde wetten op de inkomstenbelastingen);
derde onderdeel, het arrest beschouwt

dat de administratie, ten aanzien van
eisers bedrieglijke handelwijze, gerechtigd was uit de onregelmatige en valse
boekhouding elementen te putten tot
vaststelling van zijn ontdoken winsten,
bij wijze van vermoeden dat eiser zou
moeten ontzenuwen door een tegenbewijs, en zodoende de gehele, nauwkeurige,
omstandige en op elementen van het
dossier ste1.mende aanvoering n1iskent,
waarmede eiser in zijn conclusie samengevat liet gel den dat hij, voornamelijk
na 30 augustus 195I, niet op de hoogte
kon zijn geweest van de boekingen welke
mevrouw Peeters aileen had verricht ; dat
de kwestieuze toekenning, die trouwens
volstrekt onmogelijk was wegens de
toestand van de vennootschap, niet
anders dan een vervalsing door bedoelde
dame kon zijn en dat eiser zelf een slachtoffer is van haar handelingen, verre van
de minste toekenning door de vennootschap in 1952 te hebben kunnen genieten
(schending van artikel 97 van de Grandwet):
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt
enerzijds dat het op het krediet van de
rekening-courant van eiser ingeschreven
bedrag uit ontdoken winsten van de
vennootschap voortkwam en anderzijds
dat eiser op de hoogte was van de in de
boekhouding van de vennootschap gepleegde valsheden, het initiatief ervan
deelde en bij gelegenheid aan hun verwezenlijking deelnam ;
Dat het arrest aldus de conclusie van
eiser passend beantwoordt ;
W at het eerste en het tweede onderdeel
betreft:
Overwegende dat het arrest zonder
dienaangaande bekritiseerd te worden
vaststelt dat eiser van ambtswege aangeslagen werd ;
·
Overwegende dat wanneer de belastingplichtige van ambtswege aangeslagen
wordt, het hem behoort het bewijs te
leveren van het juiste bedrag van zijn
inkomsten, indie;n hij een belastbare
grondslag in de plaats wenst te stellen,
van deze vastgesteld door de door de
administra-tie vermoede inkomsten ; dat
hij ook het recht heeft de vernietiging
van de aanslag aan te vragen door het
bewijs te leveren dat de belastbare grandslag willekeurig bepaald werd omdat de
administratie een rechtsdwaling heeft
begaan of op ' onjuiste feiten gestecmd
heeft of nog uit juiste feiten gevolgtrekkingen heeft afgeleid welke niet verantwoord kunnen worden ;
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Overwegende dat eiser niet inroept dat
hij voor het hof van beroep het bewijs
had geleverd van het juiste bedrag van
zijn inkomsten eri dat het arrest ook niet
vaststelt dat een dergelijk bewijs geleverd
werd;
Overwegende dat hij evenmin betoogt
dat hij bewezeri had dat de belastbare
grondslag willekeurig gevestigd werd ; dat
uit de vaststellingen van het arrest geen
willekeur blijkt ;
Overwegende dat e1ser zich ertoe
beperkt in te roepen, enerzijds, dat het
arrest zijn beslissing " niet op een geldig
afgeleid vermoeden steunt », en, anderzijds, dat het arrest " de bewijslast
onwettig omkeert » ;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat, ten aanzien van de bedrieglijke
handelwijze van eiser, die uit hoofde van
valsheid in geschriften werd .veroordeeld
om in de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid waarvan hij
vennoot was er met een medevennoot
een valse boekhouding te hebben op
nagehouden, de administratie gerechtigd
was uit die onregelmatige en valse boekhouding elementen te putten, als vermoeden, tot vaststelling van de door
eiser ontdoken bedrijfswinster> ;
Overwegende dat het arrest, enerzijds,
vaststelt dat het onderzoek van de
administratie heeft uitgewezen dat volgens de boekhouding van gezegde vennootschap een bedrag van 669.447 frank,
voortkomende nit ontdoken winsten, op
het krediet ve.n de rekening-courant van
eiser, als werkend vennoot, werd ingeschreven en, anderzijds, oordeelt dat de
administratie terecht dit bedrag als
toegekend heeft beschouwd, daar het zich
vermoedelijk ter beschikking van eiser
bevond, als werkend vennoot en zelfs als
zaakvoerder van vermelde vennootschap ;
Overwegende dat het arrest aldus vaststelt dat de belastbare grondslag op
vermoedens gesteund wordt en geenszins
de bewijslast omkeert;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het t'veede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 61, § 3,
lid 1, van de wetten op de inkomstenbelastingen, gecoi:irdineerd bij Regentsbesluit van 15 j anuari 1948, zoals het
werd vervangen door artikel 63, 3°, van
de wet van 20 november 1962 houdende
hervorming van de inkomstenbelastingen,
66 van dezelfde gecoi:irdineerde wetten
op de inkomstenbelastingen en, voor
zoveel als nodig, 267 en 278 van het

W etboek van de inkomstenbelastingen,
en 2 van het Burgerlijk W etboek,
doordat het bestreden arrest het bezwaar van eiser in ' verband met de
verhogingen van de te zijnen laste gevestigde belastingen afwijst om de reden dat
« het principe gestaafd zijnde, het hof
van beroep onbevoegd is om het quantum
te bespreken voor zoveel, zoals ten deze
het wettelijk quantum, tweehonderd ted
honderd, niet wordt overschreden »,
terwijl sinds het van kracht worden van
de wet van 20 november 1962, houdende
hervorming van de inkorristenbelastingen, het hof van beroep bevoegd is om de
gepastheid en het bedrag van de belastingve~hogi~gen te beoordelen, ongeacht
het dienstJaar waarop de belasting,
waarop deze verhogingen zijn toegepast,
betrekkmg heeft, daar die wet terugwerkende kracht heeft waniteer zij de
bevoegdheid van het hof van beroep
dienaangaande wijzigt
Overwegende dat krachtens artikel 88,
§ 4, van de wet van 20 november 1962

houdende hervorming van de inkomstenbelasyingen de bepalingen van deze wet
in principe niet van toepassing zijn op de
gevestigde of te vestigen aanslagen over
vroegere dienstj~ren dan het dienstjaar
1964, met mbegnp van de navorderingen
van rechten over die dienstjaren, ten
laste van de belastingplichtigen die aan
de personenbelasting onderworpen worden;
Overwegende dat artikel 63, 3o, a, van
bedoelde wet van 20 november 1962, dat
in artikel 267 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen is overgenomen en
waaruit vol~t dat het hof van beroep de
opportun1te1t en het bedrag van de
belastingverhogingen op grond van feitelijke ~we~wegingen kan beoordelen, geen
bepalmg IS over de bevoegdheid in de zin
v~n he~ princiep uitdrukkelijk bevestigd
biJ art1kel 3 van het Gerechtelijk Wethoek betreffende de toepassing van de
wetten in de tijd, maar een bepaling die
aan het hof van beroep een macht toekent welke vroeger uitsluitend aan de
uitvoerende macht toebehoorde ;
Dat voor een dergelijke bepaling de
regel~ gelden betreffende de toepassing in
de tiJd van de :fiscale wetten die door
voormeld artikel 88, § 4, van de wet van
20 november 1962 worden bevestigd;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de betwiste aanslag gevestigd werd
voor het dienstjaar 1965, bij navordering
van rechten voor het dienstjaar 1953;
Dat het arrest derhalve wettelijk
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belastingverhoging, die ten deze het
wettelijk quantum niet overschrijdt, niet
mag beoordelen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
17 mei 1973. - 1e kamer. Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Meeus. Gelijkluidende conclusie,
de H. Dumon, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. L. Defosset (van de balie
te Brussel) en Cle.eys Bouuaert (van de
balie te Gent).

1e

KAMER.
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17 mei 1973.

1° Het hof van be1·oep waarbij aanhangig
is het beroep van de belastingplichtige
tegen de beslissing van de directeur der
directe belastingen, kan, zonder zijn
bevoegdheden te overschrijden en buiten
verval en gewijsde, geen kennis nemen
van een vraag die door de belastingplichtige in zijn reclamatie niet aan de
directetw is voorgelegd of waarover de
directeur geen uitspmak heeft gedaan,
zeljs indien hij ze ambtshalve had
moeten onderzoeken (1). (Wetb. van de
inkomstenbel., art. 278.)

2° Opdat verscheidene personen die geen
a.kte hebben opgemaakt of hebben
doen opmaken waardoor het bestaan van
een vennootschapscontract wordt vastgesteld, samen een vennootschap onder
een gemeenschappelijlce naam vormen, is
het niet voldoende dat ziJ. samen handelsverTichtingen ttitvoeren, doch moet
m· bovendien bij hen o.a. de affectio
societatis bestaan en moeten zif onder
een jirmanaam handelen (2). (Impliciete oplossing.)

1o

INKOMSTENBELASTINGEN.

BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP.NIET AAN DE DIREOTEUR DER BELASTINGEN
ONDERWORPEN
VRAAG.
DIREOTEUR
DIE
GEEN
UITSPRAAK
HEEFT GEDAAN OVER DEZE VRAAG,
HOEWEL HIJ ZE AMBTSHALVE HAD
MOETEN ONDERZOEKEN. HOF VAN
BEROEP NIET BEVOEGD OM ER KENNIS
'VAN TE NEMEN.

2o VENNOOTSCHAPPEN.

VERSCHEID ENE PERSONEN DIE SAMEN HANDELSVERRIOHTINGEN UITVOEREN.
VENNOOTSOHAP ONDER EEN GEMEENSOHAPPELIJKE NAAM. VOORWAARDEN.

3o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP.GRENZEN VAN RET AAN RET HOF VAN
BEROEP VOORGELEGD GESOHIL. BEGRIP.

(1) Oass., 10 maart 1960 (Bull. en PASIC.,
1960, I, 802); raadpl. cass., 3 september 1968
(Arr. cass., 1969, blz. 4) en de conclusie VaJl
Eerste advocaat-generaal Mahaux en 17 maart
1970 (ibid., 1970, blz. 683).
(2) Raadpl. cass., 17 mei en 28 juni 1968
(A1·r. cass., 1968, blz. 1144 en 1321 en de
conclusie van procureur-generaal Ganshof
van der Meersch v66r het eerste arrest (Bull.
en PASIC., 1968, blz. 1075) en v66r het tweede
(ibid., 1968, blz. 1309). Raadpl. ook de noot
van J. LIMPENS, R.C.J.B., 1970, blz. 217 en

3° W annee1· cle belastingschttldige in zijn
reclamatie enkel heeft aangevoerd clat,
aangezien' de belastbare winsten bij de
volledige en clejinitieve stopzetting van
zijn bed1·ijf werden vastgestelcl of behaald, de aanslagvoet van de te zijnen
name gevestigde personenbelasting, overeenkomstig artikel 93, § 1, 1°-b, van het
W etboek van de inkomstenbelastingen,
tot 15 pet. moet teruggebracht worden, en
hij voor het hof van beToep betoogt dat
hij de winsten, die· belast werclen, heeft
behaald tijdens liquidatieve1·richtingen
van een vennootschap onder een gemeenschappelijke naam die hij met een dercle
zou hebben opgericht en dat die winsten
dus ingevolge de artikelen.118 en 131-2°
van dit wetboek aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn tegen de
aanslagvoet van 15 pet., beslist het hof
van beroep, als het vaststelt dat de directett1" de1· belastingen zich over deze vraag
aangaande de vennootschapsbelasting
vgl. In de tweede conclusie heeft de procureur-generaal inzonderheid gezegd : voorzeker
volstaat het niet clat twee of meer personen
openlijk samen koophandel drijven om daar1lit
·automatisch te kunnen afleiden dat zij samen
een handelsvennootschap vormen die een
van cle hunne onderscheiden rechtspersoonlijkheicl bezit. Ret is nodig ... dat zij de
a{fectio societatis J!,ebben, dat er wederzijclse
inbrengen zijn gedaan en clat cle vennoten
winsten en verliezen willen clelen.
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belastingschuldige hem aldus een betwisting voorlegt die de grenzen van het
hem door het hager be1'oep voo1·gelegde
geschil oveTschrijdt en deThalve niet
bevoegd te zijn om eT uitspmalc over te
doen. (Wetb. van de inkomstenbel.,
art. 278.)
(D'HOOGHE, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op .25 februari 1972 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
sehending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, § 1, 31, 1°, 93, § 1, 2°,
·littera b, 94, 95, 100, 118, 131, 2°, 272,
276 en 278 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen,
dooTdat het arrest verklaart dat de
grief opgeworpen voor de direeteur der
belastingen naar voorwerp en reehtsgrond versehilt van die welke voor het
hof van beroep werd opgeworpen vermits, wat de reehtsgrond betreft, eiser
voor de direeteur opgeworpen heeft dat
<< de kwestieuze winsten belastbare stopzettingsmeerwaarden uitmaakten van
een persoonlijk bedrijf in feitelijke vereniging uitgeoefend en onderworpen aan
de personenbelasting ,, en « hij tijdens
het administratief onderzoek nooit voorgehouden heeft dat deze winsten liquidatiewinsten uitmaakten van een
ontbonden vennootsehap onder gemeensehappelijke naam met reehtspersoonlijkheid die aan de vennootsehapsbelasting
onderworpen waren ,, en vermits « de
stopzetting van een persoonlijke bedrijvigheid, al werd ze uitgeoefend in feitelijke vereniging, een reehtsfeit is dat
volkomen versehilt van de verdeling van
een meatsehappelijk vermogen, zodat
het reehtsfeit waarop de grief stecmt die
voor de direeteur opgeworpen werd versehilt van het reehtsfeit waarop de grief
steunt, die voor het hof van beroep
opgeworpen wordt ,, en, wat het voorwerp betreft welke volgens eiser is : « de
herleiding van de toegepaste aanslagvoet
tot 15 pet. ,, vermits « hij vergeefs uit het
toevallig feit, dat de personenbelasting
geheven bij toepassing van artikel 31
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de vennootsehapsbelasting
geheven op sommige verdelingen van

maatsehappelijke vermogens dezelfde
aanslagvoet hebben, minstens implieiet
zoekt af te leiden dat beide bewuste
grieven hetzelfde voorwerp hebben" en
« eehter de berekening van de grondslag
der belasting, de aard van de toe te
passen belasting en het reehtssubjeet in
beide grieven versehillend zijn ";
te1·wijl eiser in zijn nota van 3 november
1971 en zijn tweede nota van 23 november 1971 opwierp dat niet een juridisehe
beqordeling van bepaalde reehtsfeiten of
een wetsbepaling of verwijzing naar de
wettekst aan het oordeel van de direeteur
of van het hof van beroep wordt onderworpen, maar een reehtsfeit, dit is een
feit vermits de direeteur en de reehter
het reeht kennen, zeker desgevallend
onder meer, zoals in de nota van 3 november 1971 en de tweede nota van
23 november 1971, uiteengezet, wanneer
men de opwerpingen van hem juridisehe
interpretatie ontdoet, wanneer werd
aangevoerd dat de bedrijfsaetiviteit van
de feitelijke vereniging D'Hooge en
C. Steyaert werd swpgezet en dat die
stopzettingsmeerwaarden tegen 15 pet.
moesten belast worden ; deze feitelijke
opwerping volstond om de direeteur te
doen onderzoeken of het hier ging om een
reehtspersoon, dan wel een aetiviteit
van twee natuurlijke personen, of een
aetiviteit van een feitelijke vereniging
waarvan sprake in artikel25, § 1, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen,
vermits het louter vooropzetten van dat
feit tot gevolg moest hebben volgens het
arrest zelf dat de direeteur naast de
mogelijkheid van de reeht.spersoonlijkheid " uit de hem verstrekte gegevens
kon besluiten dat de « feitelijke vereniging "·van eiser en van Steyaert, hetzij
een " tijdelijke haridelsvereniging " was, ·
waaraan de wet geen reehtspersoonlijkheid toekent (artikel 3 van de wet op de
handelsvennootsehappen), hetzij een der
verenigingen zonder reehtspersoonlijkheid, bedoeld in artikel 25, § 1, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen,
zodat waar dezelfde opgeworpen feiten
aanleiding konden geven tot versehillende reehtseonstrueties en reehtsinterpretaties, met name een " feitelijke
vereniging " met of zonder reehtspersoonlijkheid (hier mag de in het handelsreeht sinds jaren gestelde vraag, of een
« feitelijke vereniging " al dan . niet
reehtspersoonlijkheid bezit, niet vergeten
worden) en een " tijdelijke vereniging "
en waar deze reehtseonstrueties tot
versehillende belastingsregimes konden
leiden, met name personenbelasting of
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zoals het hof van beroep, omwille van
het karakter van openbare orde eigen aan
de direete belastingen, de verpliehting
had de belastingschuld van de belastingplichtige te. bepalen zonder door de
motieven in feite of in rechte door de
reclamant aangevoerd gehouden te zijn,
met dit voorbehoud dat de direeteur niet
gebonden is door de grenzen van het
bezwaar, waar het hof van beroep gehouden is dom· de grenzen van beslissing en
bezwaar, wat meteen impliceert, dat het
arrest niet kan zeggen dat de directeur
" ten overstaan van de hem verstrekte
gegevens, niet verplicht was ambtshalve
te onderzoeken of requirant (thans eiser)
verinoot was van een handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheicl, ook al
maakt requirant gewag van de " stopzetting van een feitelijke .vereniging "•
aangezien hij precies, waar de verstrekte
gegevens voor verschillende interpretaties
vatbaar waren, met verschillencle gevolgen voor de belastingheffing ambtshalve
moest onderzoeken hoe de opgeworpen
feiten juist in mekaar zaten en onder
welke termen van het fiscaal recht die
feiten te brengen waren, vooral waar er
volgens het arrest
geen bijzonder
fiscaal stelsel voor de stopzetting van
een feitelijke vereniging voorzien is n,
wat de directeur tot verder zoeken moest
aanzetten, en waar de directeur niet
voorhield dat het bezwaarschrift onvoldoende zou zijn gemotiveercl,
en terwijl eiser trouwens in de nota en
de tweecle nota duiclelijk uiteenzette clat
« de stopzetting van een persoonlijke
bedrijvigheicl, al was· ze uitgeoefend in
feitelijke vereniging "• zoals het arrest
zegt, en de ermee verbanclhoudende
belastbare winsten enerzijcls, en " de
verclellng van een maatschappelijk vermogen " anclerzijds, geen twee versehillende rechtsfeiten · uitmaken, voor zover
althans de formulering " stopzettingsmeerwaarclen van een beclrijfsactiviteit
in feitelijke vereniging » wercl aangevoerd,
zoals ten deze, vermits het door het hof
van beroep gemaakte onclerseheicl berust
op een voorafgaande juridisehe interpretatie van clezelfcle feiten, die in het
eerste geval geen rechtspersoonlijkheicl
toekent · en in het tweecle wel, terwijl
eiser aileen maar het reehtsfeit client aan
te halen en clit heeft geclaan, met name
de belasting tegen 15 pet. op de winsten·
verwezenlijkt na stopzetting van de
bedrijfsaetiviteit in feitelijke vereniging,
en terwijl eiser eveneens in de nota
duidelijk had gezegcl dat het niet ging om

een ancler voorwerp, vermits steeds in
beicle gevallen (aldan niet reehtspersoonlijkheid van de feitelijke vereniging}
15 pet. toepasselijk was, niet toevallig,
maar omclat de wet van 20 november
1962 voor alle verclelings- enjof stopze,ttingswinsten dezelfde aanslagvoet bepaalcle en er tevens client aan toegevoegd
te worden clat het feit dat " de gronclslag
van de belasting, de aard van de toe te
passen belasting en het reeht.ssubject in
beicle grieven verschillend (zouclen) zijn »,
niets afdoet aan het feit dat het voorwerp, clit is wat gevraagcl wordt, hetzelfde is (met name 15 pet. belasting) en
de clireeteur verder ambtshalve client te
weten hoe de belastinggrondslag wordt
samengesteld, ten laste van wie moet ,
belast worden en in welke belasting :
Overwegencle dat het arrest besehouwt
clat eiser in zijn bezwaarsehrift in hoofdorcle stelde dat de door de aclministratie
in aanmerking genomen winsten niet
belastbaar waren omclat zij nit claden
van beheer van zijn privaat patrimonium
werclen behaald, en, in subsidiaire orde,
dat bedoelde winsten belastbare stopzettingsmeerwaarden uitmB.akten van
een persoonlijke bedrijfsaetiviteit in feitelijke vereniging uitgeoefend, die aan de
personenbelasting, tegen een verminclerde
aanslagvoet van 15 pet. onderworpen
waren ; dat het arrest verder erop wijst
clat eiser voor het hof van beroep aan~
voert dat gezegde winsten liquidatiewinsten uitmaken van een ontbonden
vennootsehap onder gemeensehappelijke
naam, met reehtspersoonlijkheid, die aan
de vennootsehapsbelasting onderworpen
zijn en tegen een aanslagvoet van 15 pet.
moeten worden belast ;
Overwegencle dat op grond van .die
besehouwingen, waarvan eiser niet ·aanvoert dat zij de bewijskraeht van de
proeeclurestukken miskennen, het arrest
beslist dat de voor het hof van beroep
ingeroepen grief een andere reehtsgrond
en een ander voorwerp heeft dan de
grieven waarop eiser zieh voor de directeur cler bel>i.stingen beriep en dat
becloelcle grief derhalve nieuw en niet
ontvankelijk is ;
Overwegencle dat eiser stel-t clat, nu hij
in :z;ijn bezwaarsehrift bet feit inriep van
de stopzetting van de bedrijfsaetiviteit
van de feitelijke vereniging D'Hooge en
Steyaert, de direeteur cler belastingen
verplicht was, omwille van het karakter
van openbare orcle eigen aan de directe
belastingen, de belastingschuld overeenkomstig de wet te bepalen en derhalve te
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onderzoeken of de feitelijke veremgmg
al dan niet een handelsvennootsehap met
reehtspersoonlijkheid was ;
Overwegende eensdeels dat, hoewel de
direeteur der belastingen de bevoegdheid
en ook de plieht heeft niet aileen om
uitspraak te doen over de betwistingen
die hem door de reelamatie zijn voorge"
legd, maar ook nog om de aanslag in al
zijn elementen van ambtswege te verbeteren zowel ten voordele van de belastingpliehtige als ten voordele van de
Staat, een belastingpliehtige noehtans
niet ontvankelijk i:; om voor de eerste
maal een eis voor het hof van beroep te
doen gelden om. de reden dat de direeteur
die eis van ambtswege had moeten onderzoeken;
Overwegende dat het arrest anderdeels
vaststelt, zonder op dat punt bekritiseerd
te worden, dat eiser voor de directeur
der belastingen niet heeft opgeworpen
dat hij met Steyaert een handelsvennootsehap had opgerieht om samen, met de
vereiste affectio societatis en onder een
firmanaam, onroerende verriehtingen te
doen;
Dat het arrest aldus aantoont dat eiser
de feitelijke gegevens niet heeft aangevoerd waaruit had kunnen blijken dat hij
zieh op het bestaan beriep van een
handelsvennootsehap
onder
gemeensehappelijke naam met reehtspersoonlijkheid;
Overwegende dat uit deze vaststellingen en uit de besehouwing dat " de
direeteur allerminst beslist heeft dat de
feitelijke vereniging van requirant en
Steyaert geen reehtspersoonlijkheid had "
blijkt dat het arrest wettelijk aanneemt
dat de direeteur geenszins van ambtswege uitspraak gedaan had over enerzijds
het al of niet bestaan van een vennootsehap onder gemeensehappelijke naam
op grond van de feitelijke elementen die
voor het hof van beroep waren ingeroepen
en anderzijds over een eventuele liquidatie van een dergelijke vennoots,ehap
die tot de winsten, voorwerp van de
betwisting, aanleiding zou hebben gegeven;
Overwegende dat het hof van beroep
besehouwt dat de grief waarbij gesteld
wordt dat de vennootsehapsbelasting
tegen een aanslagvoet van 15 pet. moet
worden toegepast en de grief _waarbij de
toepassing van de personenbelasting
tegen een aanslagvoet van 15 pet. wordt
ingeroepen versehillend zijn, wat de
berekening van de grondslag van de belasting, de aard van de toe te passen belasting en het reehtssubjeet betreft;

Overwegende dat het arrest op grond
van voonnelde vaststellingen en besehouwingen wettelijk beslist dat de voor het
hof van beroep aangevoerde grief nieuw
en derhalve niet ontvankelijk is ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
sehending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 20, 1°, 25, § 1, 31, 1°, en 93
§ 1, 2°, littera b, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen,
dooTdat het arrest verldaart dat de
stopzetting van een feitelijke vereniging
zonder reehtspersoonlijkheid, waarvan
sprake in artikel25, § l, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen, bewezen
wordt noeh door de afwezigheid van een
gem.eensehappelijke afrekening omtrent
de aetiviteit der feitelijke vereniging,
noch door de bewering dat er geen
verriehtingen meer gedaan werden buiten
" liquidatieverriehtingen "• noeh door het
feit dat een nieuwe personenvennootsehap met beperkte aansprakelijkheid
werd gestieht, maar dat dit sleehts kan
gebeuren na de verkoop van het laatste
onroerend goed dat eiser in het raam van
zijn handel in onroerende goederen in
feitelijke vereniging had aangekoeht,
en dat er zodoende wa_t betreft de feitelijke vereniging voorzien bij artikel 25,
§ l, op dit stuk geen andere regels bestaan
dan die welke gelden voor een natuurlijke persoon die niet exploiteert onder
de vorm van een feitelijke vereniging
bedoeld bij artikel 25, § 1, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen,
teTwijl niet als een algemene regel kan
gesteld worden dat een exploitatie, ook
die van een natuurlijke persoon buiten
een feitelijke vereniging zoals bedoeld in
artikel 25, § l, sleehts wordt stopgezet
door de laatste verkoop, vermits een
exploitatie in de zin van artikel 20, l o;
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen reeds kan uiteenvallen v66r de
laatste verkoop, de feitelijke vereniging
zonder reehtspersoonlijkheid zieh toeh
moet onderseheiden van de eeninanszaak
door bepaalde kenmerken en deze kenmerken moeten terug te vinden zijn bij
de stopzetting, en deze ook bij de stopzetting moeten onderseheiden zijn van
de grondkenmerken van een eenmanszaak, die grondkenmerken moeten te
vinden zijn in de wil van meerdere
personen om samen te werken met het
oog op winst, welke winst en verlies zal
verdeeld worden, en in het ontwikkelen
door de samenwerkende personen van
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een bepaalde activiteit, al zij dit voor de
enen maar het voorschieten van kapitalen, wanneer de anderen en goederen
en/of htm activiteit inbrengen, zodat het
st~pzetten van deze feitelijke verenigin~
zal bestaan in het wegvallen van d1e Wil
tot samenwerking en dus in die beslissing
niet meer samen te werken :
Overwegende enerzijds i:lat het arrest
niet vaststelt dat op een bepaald ogenblik eiser en Steyaert zouden beslist
hebben niet meer samen te werken noch
zelfs dat tussen cleze personen een
affectio societatis zou bestaan hebben en
dat zij de beslissing zouden genomen
hebben winsten en verliezen te delen ;
Overwegencle anderzijds dat het arrest
in feite vaststelt clat het beclrijf van
eiser niet beeincligcl was door de verkopen
die tot de aanslag aanleiding haclden
gegeven;
Overwegende dat het arrest niet op een
algemene regel steunt, maar in feite
beslist dat er, ten deze, v66r de laatste
verkoop, geen stopzetting is geweest van
de bedrijfsactiviteit van eiser ;
Dat het middel, dat op een verkeerde
interpretatie van het arrest stetmt, feitelijke grondslag mist ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
I7 wei I973. I 8 kamer. Voorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Ver·slaggever, de
H. Meeus. Gelijlcluidende conchtsie,
de H. Dumon, aclvocaat-generaal. Pleiters, de HH. Delafontaine (van de
balie te Kortrijk) en Claeys Bouuaert
(van de balie te Gent).

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde
zin gewezen in zake Steyaert tegen de
Belgische Staat (Minister van Financien),
op een cassatieberoep tegen een arrest
van het Hof van beroep te Gent van
25 februari 1 !l72.

VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 6-40 EN 67-IO.- BEGRIP.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. PERSONENBELASTING. DIVERSE INKOJ\IISTEN. WETBOEK
VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 6-4o EN 67-I 0. WINSTEN OF
EATEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DIENSTEN
BEWEZEN
AAN
DERDEN.
BEGRIP.

I oDe diverse inlcomsten die overeenlcomstig

artilcel 6-4·o van het Wetboelc van de
inlcomstenbelastingen belastbaar zijn,
zijn naar· Z1tid van artilcel 67-1° van
genoemd wetboelc, de winsten of baten,
hoe oolc genaamd, die voortvloeien uit
enigerlei pTestatie, veTTichting of speculatie of ttit diensten bewezen aan derden,
zelfs occasioneel of toevallig, bttiten de
uitoefening van een in artilcel 20 bedoelde
bedrijfsactiviteit, met ttitzondering van
de nor·male ver·Tichtingen van beheer
van een pTivaat vermogen bestaande ttit
onroer·ende goeder·en, waaTden in portefettille en roerende voorwerpen, ongeacht
evenwel de toepassing van de bepalingen
van het 7° van hetzelfde artilcel 67 (I).

26 Het hof van beroep dat vaststelt dat een
schttldvordering ten laste van een vennootschap aan een derde overgedragen
werd ter vergelding van de aanvaarding
door laatstgenoemde van een mandaat
voor het beheer van die vennootschap
waaTvan de voor·tzetting van haar activi,teit een voorwaarde was voor het ver·dere
verstrelclcen van aan de overnemer
verschttldigde prestaties, leidt eT wettelijlc
uit af dat het bedmg van deze schuldvordering, in de zin van artilcel67-1° v?'n
het W etboelc van de inlcomstenbelast%ngen, een winst of baat is die voor·tvloeit
ttit een bewezen dienst en der·halve een
van de diveTse inlcomsten die overeenlcomstig artilcel 6-4° van genoemd wetboelc belastbaar· zijn.
(DELVA, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

Ie
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KAMER.
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17 mei 1973,

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. PERSONENBELASTING. DIVERSE INKOMSTEN.
WETBOEK

(1) Raadpl. cass., 6 oktober 1970 en 1 april
1971 (Arr. cass., 1971, blz. 126 en 729).

-909arrest, op 16 juni 1972 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;

Ieiding van beide vennootschappen op
zich te nemen op voorwaarde onder
meer dat Covemaeker hem de helft
Over het eerste middel, afgeleid uit de zou afstaan van het bedrag dat hij
schending van de artikelen 97 van de op lange termijn aan de vennootschapGrondwet, 780 van het Gerechtelijk pen uitleende, 2° dat, door hem alWetboek, 893. 894, 1105, 1121, 1131, dus in beide vennootschappen te betrek1132, ll8( 16S9 en volgende, 1984, 1986 ken, Covemaeker beoogde het vervan het Burgerlijk Wetboek, 2, 13, 141, trouwen aan de landbouwers terug
143 van de gecoordineerde wetten op de te schenken, en aldus vaststaat dat
handelsvennootschappen die titel IX van eiser « noodzakelijkerwijze inbreng gehoek I van het Wetboek van koophandel daan heeft van zijn beroepskennis en
vormen, 20, 1°, 2° en desgevallend 3°, 30, van zijn zakenrelaties en niet zonder
67, 1°, 95 en 100 van het Wetboek van de voorwaarden tot afgevaardigd beheerder
inkomsten belastingen,
benoemd werd " en eveneens vaststaat
doordat, na vastgesteld te hebben dat dat « er wel opdrachten en verplichtingen
de overdracht door Covemaeker Michel gesproten zijn uit afstand van schuld,
aan eiser van twee leningen, met name vorderingen "'
een lening aan de cooperatieve vennootterwijl, ee1·ste onderdeel, de motivering
schap « De Beverdijk " ten belope van luidens welke eiser inbreng heeft gedaan
213.485 frank en een tweede aan de van zijn beroepskennis en van zijn
cooperatieve vennootschap « De Vleter: zakenrelaties tegen afstand van de
gezegde leningen onduidelijk en dubbelbeek " ten belope van 786.515 frank,
totaal 1.000.000 frank, een element zinnig is, daar a) zij als kwalificatie van
uitmaakt van een saneringsplan dat de feiten zeker onjuist is als hiermede de
Covemaeker en eiser ontworpen hadden inbreng in een vennootschap wordt
waarbij enerzijds Covemaeker om zijn bedoeld zoals bepaald bij artikel 141 van
de wetten op de handelsvennootschappen,
huurprijs voor de aan de vennoptschappen verhuurde gebouwen te redden, een vermits de benoeming tot afgevaardigd
betere gang van zaken beoogde en dit beheerder van een cooperatieve vennootmeende te bekomen door het beleid van schap en de aanvaarding van dit mandaat
eiser als afgevaardigd beheerder van niet gelijkstaan met een inbreng in de
beide vennootschappen, en waarbij an- strikte zin van het woord en het arrest
derzijds eiser als voorwaarde stelde dat geen enkele feitelijke vaststelling doet
Covemaeker ervoor zou zorgen, dat eiser waaruit een dergelijke inbreng zou
de nodige volmacht en macht zou beko- kmmen worden afgeleid, b) zo men de
men als afgevaardigd beheerder, dat termen « inbreng van zijn beroepskennis
Covemaeker het deficitair saldo van de en van zijn zakenrelaties " in een bredere
vennootschappen te zijnen laste zou zin interpreteert en met name in de zin
nemen, en hiervan bij wijze van kwijt- van een tegenprestatie van eiser voor de
schelding van schuld 349.340 frank aan af.gtand van de gezegde leningen door
« De Beverdijk " en 250.000 frank aan Covemaeker, het onduidelijk is of hier« De Vleterbeek " zou afstaan, en het mede het eenvoudig aanvaarden van
overschot van zijn tegoed, hetzij
het m,andaat va.n afgevaardigd beheer1.573.030 frank op « De Vleterbeek " en der wordt bedoeld, wat op zichzelf een
427.970 frank op «De Beverdijk "' zou louter consensueel element uitmaakt
omzetten in een lening op lange termijn waarbij beroepskennis en zakenrelaties
waarvan de helft aan eiser zou worden niet te pas komen en welk consensueel
overgedragen, hetzij 786.515 frank en element 'zeker geen verhandelbaar recht
213.485 frank, dit de voorwaarden zijnde uitmaakt, en welke aanvaarding ook niet
welke moesten vervuld worden opdat door Covemaeker kon worden uitgelokt
eiser het mandaat van afgevaardigd vermits het niet in zijn bevoegdheid lag
beheerder zou aannemen, het arrest het mandaat van afgevaardigd beheeroordeelt dat de stelling van eiser volgens der aan te'bieden maar we1 in de bevoegdwelke de overdracht van genoemde heid van de algemene vergadering, dan
leningen ten belope van 213.485 frank wel of met voormelde termen het uitoefenen van de functie van afgevaardigd
en 786.515 frank schenkingen onder last,
met name het aanvaarden van het beheerder wordt bedoeld, welke uitoefemandaat van afgevaardigd beheerder, ning wei beroepskennis en zakenrelaties
zouden uitmaken, in strijd is met de kan vergen, maar in welk geval het
voorhanden gegevens vermits eiser toe- onm,ogelijk wordt dat de afstand van de
geeft 1° dat hij slechts aanvaardde de leningen door Covemaeker de tegen-
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uitoefening per de:finitie wordt vergoed
door de lastgever, dit is de algemene
vergadering welke voor de vennootschap
- optreedt, en wei door bezoldiging en
tantiemes, c) zo men aanneemt dat
gezegde motivering de aanvaarding van
het mandaat van afgevaarcligd beheerder bedoelt en dat deze aanvaarding op
zichzelf inbreng van beroepske1mis en
zakenrelaties zou i1npliceren, qtwd non,
zoclat de afstand van de leningen door_
Oovemaeker de tegenprestatie hiervoor
zou kunnen zijn, ook als niet hij maar
aileen de algemene vergadering van
iedere vennootschap dit mmidaat zou
kmmen aanbieden, dan nog dergelijke
motivering verwijst naar een aangepaste
beroepsactiviteit en de vergoeding ervan,
en de diverse inkomsten bepaald bij
artikel 67, 1°, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen, die volgens het
arrest voorhanden zouden zijn, juist dit
beroeps- of bedrijfskarakter uitsluiten, ·
zodat die motivering, wegens haar dubbelzinnigheid, het Hof niet in de mogelijkheicl stelt zijn controle uit te oefenen
en de aangehaalde wetsbepalingen
schendt;
tweede ondeTdeel, eiser in conclusie
stelde dat de diverse inkomsten de vrucht
moeten zijn van diensten aan derden
bewezen en dat zulks impliceert, hoewel
de diensten en de andere verrichtingen
bepaald bij voormeld artikel 67, 1°, geen
bedrijfskarakter moeten vertonen, het
bestaan van een contract onder bezwarende titel, waaruit wederkerige verbintenissen ontstaan, waarbij de ene prestatie de oorzaak is van de andere en dus
handelingen en verrichtingen aanwezig
zijn die met winstoogmerk gesteld worden, zodat een gift geen prestatie,
verrichting of dienst kan impliceren,
zoals bepaald in gezegd artikel, en dat uit
de ontleding van de feiten bleek dat het
ten deze ging om een gift onder last ten
voordele van een derde en dat dit
jur!disch begTip het enige was dat overeenstemde met de feiten die eiser in
conclusie nauwkeurig aanduidde, en het
arrest dit middel van eiser noch onderzoekt, noch beantwoordt (schending van
al de aangehaalde wetsbepalingen) :
W at beide onderdelen samen betreft :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat eiser, op verzoek
van een derde, Covemaeker Michel, heeft
aanvaard het beheer van twee cooperatieve vennootschappen op zich te nemen,

dat het optreden van eiser de moeilijke
:financiele toestand van die vennootschappen kon verhelpen daar hij, wegens
zijn beroepskennis en zijn zakenrelaties,
vertrouwen bij de clienteel zou inboezemen en dat Covemaeker belang had bij
de verbetering van de toestand van de
vennootschappen omdat hij daardoor
verder de huurprijs zou kmmen ontvangen. van de gebouwen die hij aan de
vennootschappen in huur had gegeven ;
dat eiser echter voor het aanvaarden van
de voorgestelde taak bepaalde voorwaarclen stelde waaronder het overdragen
door Covemaeker aan eiser van twee
schuldvorderingen op de vennootschappen voor een totaal bedrag ·van
1.000.000 frank; dat in die m;nstandigheden eiser door de algemene vergadering
van iedere vennootschap tot afgevaarcligd beheerder werd benoemd en dat
Covemaeker he1n voormelde schuldvorderingen overdroeg ;
Overwegende dat de bedragen van die
schuldvorderingen door het arrest worden
aangemerkt als door eiser genoten diverse
inkomsten;
Overwegende dat de diverse inkomsten
die ingevolge artikel 6, 6°, van het Wethoek van de inkomstenbelastingen belastbaar zijn, door artikel 67, l 0 , van
hetzelfde wetboek als volgt worden
bepaald : de winsten of baten, hoe ook
genaamd, die voortvloeien uit enigerlei
prestatie, verrichting of speculatie of uit
diensten bewezen aan derden, zelfs
occasioneel oftoevallig, buiten de uitoefening van een in artikel 20 bedoelde
bedrijfsactiviteit, met uitzondering van
de normale verrichtingen van beheer van
een privaat vermogen bestaande uit
onroerende goederen, waarden in portefeuille en roerende voorwerpen ;
Overwegende dat het arrest oordeelt
dat de stelling van eiser, volgens welke de
overdracht van voormelde schuldvorderingen animo donandi is geschied en een
gift uitmaakt, strijdig is met de gegevens
van de zaak die het aanduidt en waaruit
het afleidt dat die overdrach.t de tegenprestatie is voor de dienst welke eiser aan
Covemaeker heeft bewezen door, in
bovenvermelde omstandigheden, aanvaard te hebben het beheer van de
vennootschappen op zich te nemen;
Dat, door de feitelijke omstandigheden
te bepalen waaruit het zulks afleidt, het
arrest de conclusie passend beantwoordt
waarbij eiser op grond van andere feiten
aanvoerde dat het om een gift ging;
Overwegende dat, zonder te ontkennen
dat eiser · slechts door de algemene
vergadering van de vennootschappen tot
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afgevaardigd bebeerder kon benoemd
17 mei 1973. 1e kamer. Voorworden, het arrest vaststelt dat Cove- zitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waarmaeker pas nadat eiser aldus tot deze nemend voorzitter. Vm·slaggever, de
functie was benoemd hem de schuldvor- H. Meeus. Gelijkluidende conclusie,
deringen heeft overgedragen en op grond de H. Dumon, advocaat-generaal. daarvan oordeelt dat die overdracht wel Pleiters, de HR. Delafontaine (van de
de tegenprestatie kon zijn van de door balie te Kortrijk) en Claeys Bouuaert
eiser aan Covemaeker bewezen dienst ;
(van de balie te Gent).
Overwegende dat, zo het arrest beschouwt dat eiser inbreng heeft gedaan
van zijn beroepskennis en zijn zakenrelaties, nochtans uit de context van de
beslissing duidelijk blijkt dat het arrest
1e KAMER. - 18 mei 1973.
daarmee niet een inbreng in de zin van
artikel 141 van de wetten op de handels1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGERvennootscbappen beoogt, maar bedoelt
LIJKE ZAKEN. MIDDEL BETREKdat de door eiser aan Covemaeker
KELIJK DE REOHTSGEVOLGEN VAN EEN
bewezen dienst bierin bestaat dat bij in
PANDSTELLING TIJDENS DE TERMIJN
bet belang van Covemaeker aanvaard
VAN- STAKING VAN BETALING, INZAKE
beeft tot de verbetering van de toestand
FAILLISSEMENT. - MIDDEL DAT AAN
van de vennootscbappen bij te dragen
HET flOF EEN REOHTSVRAAG VOORLEGT.
dank zij zijn beroepskennis en zijn
zakenrelaties ;
2° FAILLISSEMENT, GERECHTEOverwegende dat uit voormelde vastLIJK AKKOORD EN FAILLISSEstellingen en redenen het arrest wettelijk
MENTSAKKOORD.- ZEKERHEDEN
heeft afgeleid, enerzijds dat de overdracht
BETREFFENDE VROEGER AANGEGANE
van de schuldvorderingen geen gift was,
SOHULDEN. - NIETIGE ZEKERHEDEN.
maar de tegenprestatie voor een door
eiser bewezen dienst; en anderzijds dat
3o FAILLISSEMENT, GERECHTEde aldus ontvangen bedragen niet het
LIJK AKKOORD EN FAILLISSEgevolg waren van de uitoefening door
MENTSAKKOORD. VooRWAAReiser van een in artikel 20 van het
DEN WAARONDER DE ZEKERHEDEN
W etboek van de inkomstenbelastingen
TIJDENS DE STAKING VAN BETALINGEN
bedoelde bedrijfsactiviteit, noch van een
TOT DEKKING VAN HET DEBETSALDO
VAN EEN REKENING-OOURANT VAN EEN
verrichting van beheer van een privaat
GEFAILLEERDE SOHULDENAAR NIET NIEvermogen, en dat derhalve de overgedragen schuldvorderingen winsten of
TIG ZIJN T .A. V. DE TERMIJN VA,N
baten zijn voortvloeiende uit een aan een
STAKING VAN BETALING.
derde bewezen dienst in de zin van
40 REKENING-COURANT.- ZEKERartikel 67, 1°, van hetzelfde wetboek en
HEIDSTELLINGEN TOT DEKKING VAN
dat zij als diverse inkomsten belastbaar
EEN DEBE'l'SALDO VAN EEN REKENINGzijn;
OOURANT.- GEFAILLEERDE SOHULDEDat het arrest dienvolgens zijn beslisNAAR. - TERMIJN VAN STAKING VA,N
sing regelmatig motiveert en wettelijk
BETALING. VOORWAARDEN WAARrechtvaardigt ;
ONDER DE ZEKERHEID GELDIG IS EN
Dat het middel niet kan worden aanTEGEN DE MASSA KAN WORDEN OPGEgenomen;
WORPEN.
Over het tweede middel ...
5° en 6° CASSATIEMIDDELEN. BURGERLIJKE ZAKEN.
MIDDEL
WAARIN FElTEN EN RECHT VERMENGD
Overwegende dat bet middel niet
ZIJN. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
preciseert waarin bet arrest de aangebaalde wetsbepalingen schendt ;
Dat bet derhalve niet ontvankelijk is ;
1o H et middel betrekkelijk de rechtsgevolgen van een pandstelling, i.e. de mogeOver het derde middel ... :
lijlcheid of die in geval van jaillissement
tegen derden lean worden opgeworpen
tijdens de te1·mi}n van staking van betaDat bet middel feitelijke grondslag
li'ng tot zekerheid van een Tcredietverle_mist;
ning in de vorm van voorschotten op een
rekening-cottrant die op het ogenblik van
Om die redenen, verwerpt de voorziede inpandgeving een rlebetsaldo vertoonde,
ning; veroordeelt eiser in de kosten.
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legt aan het Hof een Techtsv1·aag vooT en
gee.n dooT de jeitem·echte1· soeveTein te
beooTdelen v1·aag.
2o De tijdens de teTrnijn van staking van

betalin,g gestelde zekeTheden inzake faillissernent ziJn nietig, indien zij vroege1·
aangegane sch~tlclen bet1·efjen (1). (Wet
van 18 april 1851 op het faillissement,
bankbreuk en uitstel van betaling,
art. 445.)

dat een ee1·ste pandstelling tot delclcing
van een debet van een relcening-com·ant
slechts bet1·elclcing zou gehad hebben op
schulden, die v661· de dag van deze
pandstelling weTden aangegaan en die de
rechter, gelet op a1·tilcel 445 van de wet
op het faillissement, ve1·vallen moest ve1·lcla1·en t.a.v. het oud of nieuw lca1·alcte1·
van de schulden en van de zelceTheden
wellce bij ellc van ilie sclndden zo~tden
behoTen (4).

3o en 4° De 1·echte1· heeft, zoncle1· rnislcen-

ning van de gelijkheid de1· schuldeise1·s
in eenfaillissement, wettelijk kunnen beslissen dat de stoTtingen, dooT een schuldenaaT van een 1'elcening-Cott?"anf sedeTt
de panrlstelling gedaan, moeten woTden
aange1·elcencl op de ottclste schulden en
dat deze pandstelling geldig en dus
tegen de massa lean woTden opgewo1pen,
hoewel het debetsaldo bij de pandstelling
gTate1· was dan het becl1·ag van dit panel,
waniMeT, ene1·zijds, de op die dag ve1'leende zelce1·heicl bestemd was tot delclcin g
van alle ' becl1·agen die de gec1·editeenle
schuldenam· veTschuldigd was " wegens
afgesloten of af te slttiten ve1'Tichtingen "
en, ande1·zijds, de sch'Ltldenam·, secle1·t de
pandstelling tot op de dag wam·op .de
1·elcening-coum-nt we1·d afgesloten, op de
1·elcening g1·ote1·e geldsommen heeft gesto?·t clan het bedTag van de nie~twe
lc1·edieten die de bank vooT dezelfde
pe1·iode aan. de schuldenaaT, toelcomstige
gefaillee?·de, heeft ve1"lee1~d (2). (Wet van
18 april 1851 op het faillissement,
bankbreuk en uitstel van betaling,
art. 445.)
5o Niet ontvanlcelijk WPcgens ve1·menging

van feiten en 1·echt, zodat het H of ve1'plicht is feitelijlce gegeve1~s na te gaan, is
het midclel waaTin wonlt aangevoeTd dat
een dooT de Techte1· inzalce Telceningcourant aangenomen be1·elceningswijze
in stTijd is met de bedoeling van de
paTtijen bij het sluiten van het Tekeningcmwantcont?·act en dat zij een fictieve
samenvoeging van de dam· de schttldenam·
gestoTte bedragen en ile doo1· de schuldeise?· ve1·leende lcTedieten uitmaalct (3).
6o Niet ontvanlceli)k wegens vennenging

van feiten en 1·echt, zoilat het H of veTplicht is feitelijlce gegevens na te gaan,
is het middel waaTin woTdt aangevoerd
(1) en (2) Zie de verwijzingen en auteurs in
de conclusie van het openbaar ministerie.
(3) en (4) Raadpl. cass., 17 mei 1972 (An·.
caBs., 1972, biz. 867).

(SCHEEPERS, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ )).)

PTOcure1w-gene1·aal Ganshof van der
Mee1·sch heeft i¥ hoofilzaalc het VQlgende
gezegd:
.
!
Uit de constateringen van het bestreden arrest blijkt dat verweerster aan
zekere Dooms, die handel dreef onder de
firmanaam Majoco en in staat van faillissement was verklaard bij een vonnis
van 30 januari 1967 dat de staking van
betalingen op 30 juli 1966 bepaald had,
krediet toegestaan had· in de vorm van
voorschotten op rekening-courant, en
dat zij voor dit krediet tweemaal een
zekerheid verkreeg : een eerste op 15 april
1965 voor 200.000 frank en een tweede
op 11 augustus 1965, eveneens voor
200.000 frank.
Op het ogenblik van het stellen van. de
tweede zekerheid, die, gelijk de eerste,
een pandgeving op de handelszaken van
de firma Majoco was, vertoonde de
rekening-courant een debet-saldo van
692.320 frank.
De geldigheid van de eerste pandakte,
gevestigd op 15 april 1965 en tevens v66r
het begin van de verdachte periode, werd
door de curator niet betwist.
Daartegen werd de tweede pandgeving
door de curator beschouwd als nietig en
aan de massa niet tegenstelbaar, bij
toepassing van artikel 445, lid 4, van de
wet op het faillissement, als zijnde
geschied in de verdachte tijd, op een voorheen aangegane schuld.
·
Het bestreden arrest beslist dat de
pandakte van 11 augustus 1966 geldig en
aan de massa tegenstelbaar is.

** *
Tegen het enig middel tot cassatie
wordt een middel van onontvankelijkheid
aangevoerd. V erweerster doet gel den dat
eiser zich beroept op een zogezegde
miskenning door het arrest van de overeenkomst van rekening-courant en de
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sedert de vestiging van de zekerheid
hebben geregeld en. dat aldus het Hof
verzocht zou zijn om het standpunt van
het bestreden arrest nopens de draagwijdte van de overeenlcomst tussen partijen
gesloten te herzien, hoewel de rechter in
feitelijke aanleg hierover soeverein oordeelt.
Het gaat hier, noch over de interpretatie van de overeenkomst van rekening·courant, noch over de gevolgen van die
·overeenkomst, die aan de soevereine
beoordeling van de feitenrechter wordt
·overgelaten, maar over de wettelijke toepassing van artikel 445, lid 4, van de wet
op faillissement.
Het middel dient verworpen te worden.

***
Artikel 445 ontneemt, ten aanzien van
de massa, alle gevolgen aan het pand dat
gesteld is, in de periode na de staking van
betalingen, op de goederen van de gefailleerde schuldenaar voor schulden die hij
voorheen heeft aangegaan. De wetgever
heeft zodoende willen voorkomen, stelt
de curator, om de gelijkheid onder alle
schuldeisers te handhaven, dat een
hcmner door de schuldenaar zou kunnen
bevoordeeld worden, doordat deze hem
in de " verdachte » periode de hoedanigheid van bevoorrecht schuldeiser zou
bezorgen voor een schuldvordering die
zelfs van v66r de· staking van betalingen
zou dagtekenen.
Het bestreden arrest verklaart " dat. de
rekening-courant geen ondeelbaar geheel
vormt, waarvan het positief of negatief
saldo van de klient pas zou vaststaan op
het ogenblik dat ze a.fgesloten wordt ; dat
ze integendeel voorkomt als een reeks
van verrichtingen en schulden waarvan
ieder een wezenlijke - zij het een niet
opeisbare sclmld doet ontstaan ten
laste van een der partijen "·
De voorziening doet de vraag rijzen,
wanneer en onder welke voorwaarden
men, overeenkomstig artikel 445, lid 4,
van de wet op het faillissement, moet
aannemen dat zekerheden, gesteld tijdens
de termijn van staking van betalingen,
voor een vroegere schuld gevestigd zijn,
ingeval bet om een krediet gaat dat
toegestaan wordt in de vorm van voorschotten op rekening-courant.
Het Hof heeft totnogtoe geen gelegenheid geha.d zich daarover uit te spreken.
Het contract van rekening-courant
.schept tussen de partijen een eigen rechts-

stelsel dat VanRyn en Heenen omschrijven als volgt : " Aussi longtemps que le
compte court, aucune des parties n'est
creanciere ni debitrice de l'autre ( ... ).
L'absence de creances et de dettes
reciproques provient ( ... ) de la fonction
meme du compte-courant. Celui-ci suppose en effet que les parties feront continuellement entre elle& des operations qui
les rendront tour a tour creancieres et
debitrices ( ... ). C'est cette possibilite
permanente d'un renversement de la
situation des parties qui exp~ique que
celles-ci (... ) renoncent a se prevaloir
d'une creance, tant que le compte fonctionne; comme le debiteur d'aujourd'hui
sera peut-etre le creancier de demain,
mieux vaut tout tenir en suspens jusqu'a
la cloture du compte" (1).
Maar elke der partijen heeft bovendien
het recht betaling van het eindsaldo der
rekening te bekomen, mits deze in haar
voordeel sluit. Gezien de omstandigheid
dat de omvang en het bestaan zelve van
dat recht tot met de afsluiting van de
rekening onzeker zijn, moet er worden
aangenomen dat, hoewel het recht op
betaling van het saldo bestaat, gelijk de
h. Piret schrijft (2), van bij de sluiting
van· het contract van rekening-courant,
het een aleatoir karakter vertoont.
De regel naar welke er noch een schnldeiser, noch een schuldenaar is zolang de
rekening-courant niet is afgesloten, wordt,
gelijk men ziet, gerechtvaardigd .. door ·
overwegingen die uitgaan van de reden
van bestaan· van zodanige rekening. In
de werkelijkheid is de positie van de
partijen voorlopig.
Het eigen karakter van het contract
van rekening-courant werd juridisch
gekwalificeerd door middel van de wending " onsplitsbaadwid van de rekeningcourant '' (« indivisibilite du comptecourant") (3). Deze wending is niet
adekwaa.t ; zij biedt kennelijk na.delen.
Immers, deze " onsplitsbaarheid " onderscheidt zich van de onsplitsbaarheid op
het stuk van verbintenissen. Hetzelfde
woord dekt hier twee rechtsbegrippen
die fundamenteel van elkaar verschillen.
Ingevolge de zogeheten theorie van de
onsplitsbaarheid van de rekening-courant, die eertijds gunstig opgenomen
(1) en (3) VAN RYN en HEENEN, Principes
de droit commercial, III, nr. 2099, p. 326 en
327.
(2) PIRET, Le compte-courant, 1932, nr. 96,
p. 136. Raadpl. VANRYN en HEENEN, op. cit.,
nr. 2095, p. 323.
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werd er beslist dat elke zekerheid, gesteld
tot waarborging van het saldo van die
rekening, zelfs in de verdachte periode,
geldig bleef ondanks de regel van het
oude artikel 446, § 4, van het Franse
Wetboek van koophandel (5).
Ret Franse Rof van cassatie heeft
vanaf I april 1935 (6) in deze absolute
oplossing een verzachting aangebracht,
en meteen een uitzondering bepaald op
de zogeheten theorie van de onsplitsbaarheid. Deze versoepeling was noodzakelijk : de strakke toepassing van het
beginsel der onsplitsbaarheid richtte het
stelsel zelve, door de wet ten behoeve van
de derden ingevoerd, te grande. In zijn
nieuwe rechtspraak nam het Rof de stand
van de rekening in aanmerking ten dage
dat, in de verdachte periode, de zekerheid was gegeven. Stand de rekening
debet op de datum van de stelling van de
zekerheid, dan moest deze worden beschouwd als een vroegere sclmld waarborgende en kon zij derhalve niet aan de
massa worden tegengesteld. Maar het Rof
sloeg ·acht op de la.tere bewegingen van de
rekening, en dus op dezer slotstand. Ret
nam inderdaad aan, dat de stand omgekeerd kon wezen indien het debet naderhand retroactief was opgeheven ingevolge
remises die de richting der rekening
zouden omgekeerd of het cijfer van het
saldo der rekening zouden gewijzigd
hebben (7).
Naar deze jurisprudentie, werd weliswaar in beschouwing genomen de debetstand van de rekening-courant bij de
vestiging van de zekerheid, maar er
moest ook rekening worden gehouden
met de latere bewegingen van de rekening : de zekerheid wordt als geldig

beschouwd in de mate dat het debetsaldo·
is toegenomen. Zo, integendeel, dit saldo
ongewijzigd is gebleven of zo het gedaald
is, moet de zekerheid beschouwd -worden
als bestemd om het bestaande voorlopige
saldo te waarborgen, d.w.z. een vroegere·
schuldvordering, en is haar vestiging dus
van rechtswege nietig, met toepassing
van artikel 446 van het toentertijd
vigerende Franse Wetboek van koophandel (8).
Echter zou de jurisprudentia van het·
Franse Rof van cassatie nieuwe wederwaardigheden kennen. In een arrest van
2.2 april 1955 (9) heeft de burgerlijke
kamer, section commerciale, een nieuwe,
voor de bankier minder gunstige oplossing
aangenomen, door het criterium van het
debet van de rekening bij de stelling van
het pand weer op te nemen en te versterken, onder inachtneming van de
bewegingen der rekening. In een geval
waarin alle pandgevingen hadden plaatsgehad na de staking van de betalingen
en zij leken te moeten worden beschouwd
als strekkende tot waarborging van een
nieuwe kredietopenning die neerkwam
op een verhoging van het debetsaldo,
besliste het Rof dat die pandgevingen
nietig zijn en mitsdien aan de massa niet
kunnen worden tegengesteld, omdat ten
dage van elke pandgeving de debetpositie
van de rekening het bedrag van de
zekerheid overschreed (10).
Ret Rof neemt aldus het bedrag van
. de gestelde zekerheid in. beschouwing en
besluit, uitgaande van dit criterium, of
de zekerheid aan de massa tegenstelbaar
is of niet. Ret let daartoe aileen op de
omstandigheid, dat bij de stelling van de
zekerheden het debetsaldo een hoger
bedrag beliep dan dat van de pandge-

(4) Cass. fr. civ., 29 december 1880, D.,
1940 (D., 1942, 93) en de noot HAMEL'
29 janual'i 1941 ( G.P., 1941, I, 334). Raadpl.
1881, I, 54). Zie ook: cass. fr. civ., 24 juni 1903
(D., 1903, I, 472); 23 januari 1922 (D., 1925,
ook, nopens de anesten van 15 janual'i en
I, 72). Raadpl. cass. fr. civ., 22 april 1884
1 oktober 1940 : ERUNELAT en VASSEUR,
La protection cltt banquier en cas cle faillite clu.
(D., 1885, I, 230) ; 6 november 1888 (D., 1889,
I, 145); 21 juli 1931 (D., 1932, I, 49).
remettant en compte-cou1·ant, Parijs, 1964,
nr. 20, p. 32 en 33.
(5) Thans artikel 477, 3°, van het Franse
(8) R. Bqum, « Faillite et liquidations.
Wetboek van koophandel. Dezelfde regel is
ook neergelegd in artikel445, leden 1 en 4, van
judiciaires "• Chl'on. de legis!. et de jurispr.
de Belgische wet op de faillissementen, krachfran~., Revtte t1·im. ell·. commm·ciol, 1955, nr. 15,
p. 666. Raadpl. ook: cass. fr. civ., sect. comm.,
tens welke ten aanzien van de massa nietig
en zonder enig gevolg zijn elke hypotheek en . 10 oktober 1962 (ibicl., 1963, p. 648) en de
elk pandrecht, gedurende de verdachte periode
opmerkingen van HourN, 7 januari 1964
gevestigd op de goederen van de schuldenaar
(J.C.P., 1965, II, 14047) en de noot GAVALDA.
(9) J.C.P., 1955, 8730 en de noot van raadswegens vroeger aangegane schulden.
(6) D.P., 1936, I, 33 en de noot BAJVIEL.
heer ERU; D., 1955, 414.
(7) Cass. fr. civ., 15 en 16 januari 1940
(10) Raadpl. HourN, Rev. trim. dr. comm.,
1955, nr. 15, p. 666 en 667.
(D., 1942, I, 93) en de noot HAMEL; 1 oktobel'

y

r:

I

-

!H5-

vingen. In zijn redenering laat het buiten
beschouwing het gegeven, opgeleverd
-door het · sal do bij het afsluiten van de
rekeniTig, hoewel het zonderling lijkt dit
ter zijde te schuiven bij het beoordelen
van de geldigheid van een zekerheid,
ges~eld ter waarborging van de betaling
van dat saldo (ll).
Vasseur, in zijn commentaar bij dit
arrest (12), schrijft, onder aanhaling van
Rouin : « Cette jurisprudence repose sur
l'idee que, lors-de la constitution de la
osurete, les parties ont eu pour but de
garantir le solde actuel : or il est manifeste que, lorsqu'en cours de fonctionnelllent du compte, le banquier appele a
accorder de nouvelles avances se fait con.sentir une sf1rete, cette surete est, dans
!'esprit des parties, destinee a garantir
·ces nouvelles avances, c'est-a-dire l'ac·croissement du solde debiteur" (13).
Ret lijkt immers rnoeilijk aan te ne.:rnen, onder de feitelijke ornstandigheden
waarnaar het Rof verwijst en bij gebreke
van een forrnele tegengestelde wilsuiting
in de overeenkomsten tussen de partijen,
·dat de opeenvolgende zekerheden niet
waren gesteld uit aanmerking van niewve
kredietopeningen. Was het niet vereist,
zo rnerkt professor Rouin op, volgens de
eigen jurisprudentie van het Franse Rof
van cassatie in zijn arresten van 1935 en
1940 (14), dat iedere pandgeving die voor
·een nieuwe. schuldvordering tot waarborg dient, als geldig zou zijn beschouwd? (15) Ret kornt ons voor dat
hierop bevestigend rnoet worden geantwoord.
Ret arrest van 7 januari 1964 (16) zou
·de inaanmerkingneming van het eindsaldo weer invoeren, maar het stelt voor
de geldigheid van de zekerheid eisen
waarvari de vereniging onzes inziens een
kunstrnatige grondslag lijkt te hebben;
opdat een in de verdachte tijd gestelde
zekerheid tegen de rnassa kan worden
aangevoerd, lijkt het Rof te eisen : 1° dat
bij de stelling van de zekerheid deze van
een hager bedrag dan dat van het

(11) en (13) VASSEUR en MARIN, Les comptes
en banque, I, 1966, nrs. 283 en 284, p. 486
en vlg.
(12) Zie ook ·cas.s. fr. civ., section comm.,
17 oktober 1960 ( G.P., 1960, 312) ; 10 oktober
1962 (ibid., 1963, I, 131).
(14) Zie supra, p. 914 en noten 6 en 7.
(15) HouiN, op. cit., p. 667. Raadpl.
J. BRUNELAT, La protection des banquiers en

cas de faillite du remettant en compte-courant,
nrs. 20, 54 en 55.

1

voorlopige saldo is ; 2o dat het tekort
ongewijzigd gebleven of verzwaard
is (17).
De hh. VanRyn en Reenen, na gezegd
te hebben dat, wanneer het debet van de
toekomstige gefailleerde sedert de stelling
van de zekerheid hetzelfde is gebleven of
is blijven dalen, de zekerheid het eindresultaat van de rekening. niet heeft
be'invloed, en dat het bijgevolg normaal
is aan te nemen, in dit geval, dat het in
werkelijkheid gaat over een zekerheid,
gesteld ter waarborging van een nit
vroegere verrichtingen voortvloeiende
debetpositie (18), onderzoeken de tegengestelde toestand : die waarin het debet
van de toekornstige gefailleerde sedert de
stelling van de zekerheid is toegenornen.
Terecht schrijven zij : "Le correspondant
n'aurait assurernent pas fait de nouvelles
remises s'il n'avait obtenu de garantie;
celle-ci a done exerce une influence determinante sur le resultat final )) (18).
Zij besluiten terecht dat, zo het debet
van de toekomstige gefailleerde sedert de
stelling van de zekerheid ononderbroken
toegenomen is, . deze zekerheid rnoet
worden beschouwd als geldig ten belope
van de toenerning (20) ..
De gevolgen van de overeenkomst van
rekening-courant haugen in eerste instantie van de wil der partijen af. Maar, bij
gebreke van elementen die de feitenrechter aangaande he~ voornemen der partijen
zou hebben vastgesteld, moet het onderzoek gericht worden op de bewegingen
van de rekening-courant en tevens op de
stand ervan, zowel op het tijdstip van de
stelling van de zekerheid als bij de
afsluiting van de rekening. De enkele
beoordeling van de stand der rekening
ten tijde van de stelling van de zekerheid
kan geen gevolgtrekking toestaan wat de
besteding van die zekerheid voor een
vroegere of latere schuld betreft (21).
Deze werkwijze moet gevolgd worden
om het mogelijk te maken te bepalen of
de zekerheid aan de massa tegenstelbaar
is of niet, ten aanz1en van artikel 445,

(16) Cass. fr. comm., 7 januari 1964 (J.C.P.,
1965, I, 14047).
(17) VASSEUR, op. cit.,.nr. 284, p. 487. Zie
ook de noot GAVALDA, J.C.P., 1965, II, 14047.
(18) en (19) VAN RYN en HEENEN, op. cit.,
III, nr. 2109, p. 336.
(20) VANRYN en HEENEN, III, loc. cit.
(21) Raadpl. cass., 6 juni 1935 (Bull. en
PASIC., 1935, I, 276); 16 september 1937
(ibid., 1937, I, 235); 17 februari 1970 (.Arr.
cass., 1970, 571 ).
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del (22).
volledig is gewaarborgd.
Piret brengt de regel van de toerekeDe nieuwe voorschotten vormen een
ning van schulden van het Burgerlijk nieuw risico : door de remises van de.
Wetboek in herinnering. Hij schrijft : firma Majoco. verminderde immers de
« II est loisible au debiteur d'affecter
reeds bestaande schuld en het daarmet·
certains biens a la garantie du reglement gepaard gaand risico van niet-terugbetade dettes ulterieures et de faire porter ling terwijl door de nieuwe remise die·
ses paiements, conformement d'ailleurs a risico in dezelfde mate herleefde.
!'article 1254 du Code civil, su1· tme dette'
De reden waarom eiser beweert dat een
plus aneienne qui existait lo1·s de la consti- nieuwe schuld of risico slechts ontstaan
tution de la garantie " (23).
in de mate dat, sedert de waarborg, de·
ban~ meer voorschotten doet dan zij.
** *
remises van de toekomstige gefailleerde
De vraag die hier wordt gesteld is of ontvangt, wordt door hem niet opgegemen, zoals eiser doet, tot de afwezigheid ven. Men vraagt zich ook af waarom de
van een nieuwe schuld sedert de pandakte remises van de gefailleerde, in strijd met
van l l augustus 1966 mag besluiten, om artikelen 1253 tot 1256 van het Burgerde reden dat de verleende waarborg niet lijk Wetboek, op de remises van de baneens toereikend wa~ als zekerheid voor kier sedert het verlenen van de waarborg,
het toen reeds bestaand debetsaldo. Op eerder dan op het toen reeds bestaande
11 augustus 1966 was er een saldo van debet-saldo worden toegerekend, nadat
692.320 frank, terwijl de zekerheden nochtans dit debet-saldo werd bepaald
verleend bij pandakten van 15 april ] 965 als een bestaande, ofschoon niet eisbare
en l l augustus 1966 slechts 400.000 frank schuld.
bedroegen. In het stelsel van eiser moet
Bij gebreke van een andersluidencle
de betwiste zekerheid dan ook in ieder overeenkomst, waarvan in de constategeval dienen tot bijkomende waarborg ringen van de feitenrechter geen gewag
van de reeds op deze datmn bestaande wordt gemaakt, client er te worden
schuld.
aangenomen, dat de betalingen welke
Er wordt in deze stelling aldus een sedert de pandgeving door de firma
vergelijking gemaakt tussen het voorlo- Majoco aan verweerster zijn gedaan als
pig debetsaldo, als « bestaande schuld " waarborg van het debet van de rekeningbeschouwd, en het bedrag der waarbor- courant, moeten geschieden overeenkomgen, terwijl het bedrag van het eindsaldo stig de regels van het Burgerlijk Wetboek
van de rekening buiten beschouwing aangaande de toerekening van betalingen,
wordt gelaten.
d.w.z., indien de schulden van gelijke
Het gaat niet op, om te oordelen op aard zijn, op de oudste ervan, zoals in
welke datum de waarborg betrekking artikel 1256 van het Burgerlijk Wetboek
heeft, de positie van de rekening wanneer is voorgeschreven.
de zekerheid is gevestigd kLmstmatig los
te maken van het tijdstip van de afslui***
ting van die rekening. Terecht beslist
Er rest ons te verwijzen naar de vasthet bestreden arrest dat er, in beginsel,
grond is om de opeenvolgende posten van stellingen van de rechter, om nate gaan
de.rekening-courant nate gaan tussen de of zij aan het hof van beroep de mogelijkstelling van de zekerheid en de afsluiting heid boden, met toepassing van de regels
op het faillissement en van die betreffende
van de rekening.
Men mag zich afvragen om welke reden de toerekening van de betalingen, die
partijen noodzakelijk een reeds bestaand wij gepoogd hebben te analyseren, te
en onvolledig gewaarborgd debetsaldo beslissen dat de op 11 augustus 1966
eerst zouden willen waarborgen, v66r gestelde zekerheid wettelijk niet behoefde
iedere verhoging van krediet, eerder dan te gelden voor de voordien aangegan!l"
rechtstreeks en uitsluitend nieuwe kre- schulden.
dieten te waarborgen, ongeacht het feit
Uit de constateringen van het bestreden arrest volgt dat het debet-saldo van
de rekening-courant, bij de tweede pand(22) Frans Wetboek van koophandel,
stelling voor een nieuw bedrag van
art. 477, 3° (oud artikel 446). Raadpl. voet200.000 fr., verleend op l l augustus 1966,
het toegekende panel overtrof en dat er
noot GAVALDA bij cass. fr. comm., J.G.P.,
dus voorheen bestaande schulden over1965, II, 14047, inzond. in fine.
(23) Op. cit., nr. 194, p. 256.
bleven. Maar het arrast stelt ook vast dat.
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II augustus 1966 te lezen stond dat de
gegeven waarborg tot dekking bestemd
was « van aile bedragen die de kredietnemer aan de bank zou verschuldigd
zijn ... ingevolge afgesloten of af te sluiten
verrichtingen "· Dit betekent derhalve
dat hierdoor nieuwe verrichtingen in het
vooruitzicht gesteld werden.
Anderzijds, constateert het arrest ook
dat de firma Majoco in totaal een bedrag
van 1.004.183 frank betaald heeft, terwijl
verweerster een bedrag van 933.807 frank
aan kredieten verleende sedert de pandstelling tot op de deg van de afsluiting
va.n de rekening-courant.
Uit deze feitelijke vaststellingen heeft
het arrest wettig kunnen afleiden dat de
pandgeving van II augustus 1966 betrekking had op door verweerster verleende
kredieten, en dat zij mitsdien gelden voor
de daaruit voortvloeiende schulden.

Conclusie: verwerping.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 januari 1971 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster opgeworpen en
hieruit afgeleid dat het Hof niet bevoegd
is om het voorgelegd rechtsvraagstuk op
te lossen, om de reden dat het een stellingname onderstelt nopens de gevolgen
van het contract van rekening-courant,
wat tot de soevereine beoordeling van de
feitenrechter behoort :
Overwegende dat het middel de juridische gevolgen betreft, namehjk de
tegenstelbaarheid aan derden in geval
van faillissement, van een pandstelling
gedaan tijdens de periode van staking
van betahng, tot waarborg van een krediet, toegestaan in de vorm van voorschotten op een rekening-courant die op
het ogenblik van de inpandgeving een
debet-saldo vertoonde ;
. Overwegende dat zulke betwisting niet
de feitelijke beoordeling betreft van de
draagwijdte van de tussen partijen gesloten overeenkomst van rekening-courant,
maar aan het Hof een rechtsvraag
onderwerpt;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen,
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 6, II34, 1135, 1253
tot 1256, 1319, 1320, 1322, 2073 van het
Burgerlijk Wetboek, 7, 8, 9 van de
hypotheekwet van 16 december 1851,

437, 445, inzonderheid lid 4, 561 van de
wet van 18 april1851 op het faillissement.
(hoek III van het Wetboek van koophandel), I, 4 van de wet van 5 mei 1872
op het pand (hoek I, titel VI, van hetWetboek van koophandel), 12 van de
wet van 25 oktober 1919 op de inpandgeving van het handelsfonds (e,rtikel 2
van het koninklijk besluit nr. 282 van
30 maa-rt 1936, bevestigd door het enig
arbikel van de wet van 4 mei 1936) en 97
van de Grondwet,

aoordat, na te hebben vastgesteld dat :
1° op 15 april 1965 verweerster aan de
toekomstige gefailleerde een kredietopening had toegestaan, realiseerbaar in
de vorm van voorschotten op rekeningcourant en voor een b.edrag van
200.000 frank gywaarborgd door een pand
op handelszaak ; 2° op 11 augustus 1966,
toen het debet in rekening-courant van
de toekomstige gefailleerde het bedrag
van 692.320 frank had bereikt, verweerster tot waarborg van dezelfde kredietopening in rekening-courant een tweede
pand op een handelszaak had bekomen,
eveneens ten bedrage van 200.000 frank;
3° op 3 januari 1967 verweerster de
kredietopening opzegde, waarvan hetnadelig saldo toen 644.287 frank bedroeg;
4° op 30 januari 1967 het vonnis van.
faillietverklaring gewezen werd hetwelk
het tijdstip van het .ophouden van betalingen op 31 juli 1966 vaststelt; 5° verweerster verzocht dat haar schuldvordering van 644.287 frank ten belope van
400.000 frank op het bevoorrecht passier
zou worden ingeschreven ; 6° de eerste
rechter de opneming in het bevoorrechte
passief slechts aannam ten belope van
200.000 frank wegens de eerste inpandgeving, en de tweede inpandgeving nietig·
en zonder gevolg ten aanzien van de
boedel verklaarde, als zijnde toegestaan
gedurende de verdachte periode tot
waarborg van een voorheen aangegane·
schuld, het arrest bij hervorming van het
vonnis beshst dat de tweede inpandgeving geldig en aan de boedel tegenstelbaar is en dat verweerster tot het bevoorrecht passief dient te worden toegelaten
voor 400.000 frank en tot het gewone·
passiefvoor 244.287 frank, op de gronden
dat « ••• in de overeenkomst van pandstelling van l l augustus 1966 te lezen
staat dat de waarborg gesteld is ten
belope van 200.000 frank voor de terugbetaling : «a) ... b) van aile bedragen die
de kredietnemer aan de bank zou verschuldigd zijn ... ingevolge afgesloten or
af te sluiten verrichtingen ... " ; dat bierdoor nieuwe verrichtingen in het vooruit--
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zicht gesteld werden en in feiue ook
plaatsgevonden; dat client onderzocht
te worden in welke mate deze nieuwe
verrichtingen door de zekerheid ge,dekt zijn ; ... dat de rekening-courant
_geen oncleelbaar geheel vormt waarvan het positief of negatief saiclo van
de client slechts zou vaststaan op
het ogenblik clat ze afgesloten worclt;
-dat ze integendeel voorkomt als een reeks
van verricht:ingen, schulclvorcleringen en
:schulden waarvan iecler een wezenlijke,
zij het een niet opeisbare, schuld doet
,ontstaan ten laste van een van de partijen ; dat bij gebreke van anclersluidend
beding bij het verrekenen van deze
verrichtingen, de door de artikelen 1253
en 1256 van het Burgerlijk Wetboek
bepaalde regels moeten in acht geno:men worden en de betalingen aangerekend op de oudste schuld ; ... dat
-de voortzetting van de reken:ing-courant
na II augustus 1966 in se de mogelijkheid van het verlenen van nieuwe
kredieten door de bank impliceert; dat
in werkelijkheid de verrichhngen op
·de rekening-courant als voorheen verder
gezet werden, de client betalingen
verrichtte en de bank aanvullende
.kreclieten verleende ; dat zodoende de
firma sedert de dag van het stellen
van de zekerheid tot op de dag van de
.afsluiting van de rekening-courant, in
totaal een bedrag van 1.004.183 frank
betaalde terwijl de bank in dezelfde
·periode een bedrag van 933.807 frank aan
kredieten verleencle ; dat de uitgevoerde
betalingen dienen aangerekencl te worden
op de ouclste schulden en in de eerste
·plaats op de op II augustus 1966 bestaande oudere schuld van 692.320 frank,
'ZOdat de bank een nieuw aanvullend
krediet verleende van 933.807 frank
(= 311.863 frank + 621.944 frank); dat
dit beclrag de nieuwe schuld uitmaakt en
de zekerheid gesteld voor een bedrag van
200.000 frank dan oak geldig is "•

tenvijl, ee1·ste onderdeel, uit de vast,stelling dat het bedrag van de litigieuze
·pandstell:ing lager was dan het bedrag
van het debetsaldo van de rekeningcourant op het tijdstip van die pandstelling, lager zelfs clan het deel van dat saldo
. dat door de vorige zekerheid ni<::1t geclekt
was, en dat overigens het eindsalclo van
,de rekening lager was dan het voorlopig
:salclo, wettelijk voortvloeide, op voet
van artikel 455, lid 4, van de faillisse·mentswet en van het daaraan ten grond'Slag liggende beg:insel van openbare orde,
dat de schuldeisers in de· verdachte tijd
;gelijkstaan, dat het panel dat op II augus-

tus 1966 door de toekomstige gefailleerde
was gesteld voor de door hem jegens
verweerster voorheen aangegane schuld
aan de door eiser vertegenwoordigde
boeclel niet tegenstelbaar is, zodat het
arrest, door clit panel ten aanzien
van de boedel gelclig te verklaren en
door verweerster tot het bevoorrecht
passief toe te laten voor 400.000 frank
in plaats van 200.000 frank, voormelcl artikel 445 van de wet van 18 april
1851 en,\ voor zoveel als nodig, de
artikelen 437 en 561 van evengenoemde
wet, 7, 8, 9 van de hypotheekwet van
16 december 1851, 6, 2073 van het
Burgerlijk W etboek, 1 van de wet van
5 mei 1872. en 12 van de wet van 25 oktober 1919 schenclt;
tweede onde1·deel, uit de tekst van de
alrte van II augustus 1966 waardoor de
litigieuze zekerheid werd gesteld voortvloeit dat de pandstell:ing een dubbel
voorwerp had, te weten de waarborg en
van de bestaande schuld en van de schulcl
die het gevolg zou zijn van de alsnog op
de rekening-courant te komen verrichtingen ; de in de verdachte periocle gestelcle zekerheicl ten opzichte van de
boedel slechts kon gelden ten belope van
de nieuwe schuld die eventueel in het
eindsaldo zou zijn begrepen ; nu de relatie
tussen partijen in rekening-courant normaal werd voortgezet door wederzijclse
remises van de client en van de bank, na
elke verrichting gevolgcl door de opzending van een uittreksel met opgave van
het saldo van de rekening, de bepaling
van de nieuwe schulcl; in de onderstelling
dat de in het eerste onderdeel bedoelde
elementen ontoereikend zouden blijken
om tot het niet-bestaan ervan te besluiten, een onderzoek vereiste van de
schommelingen van het saldo gedu~ende
de tussenperiode tot bepaling van het
bedrag ten belope waarvan, als tegenprestatie voor de zekerheid, verweerster
zou hebben aenvaard nieuwe risico's te
lopen; het verwerpen van deze werkwijze
die in het subsidiair gedeehe van de conclusie van eiser was voorgesteld als de
enige die met de noodzakelijke inachtneming van de gemeenschappelijke wil
van de partijen bij het contract van
rekening-courant verenigbaar was, en het
in de plaats daarvan stellen van de in de
gronden beschreven methode welke, door
een kunstmatige totalisering van de door
de client na de stelling van de omstreden
zekerheid geclane remises en het aanrekenen daarvan op het voorlopige saldo
als terugbetalingen van de oudste schuld,
er, om het bedrag van de gewaarborgde
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economie van de overeenkomst teniet te
doen, zodat het arrest, benevens de in het
eerste onderdeel aangeduide bepalingen,
de artikelen ll34 en ll35 van het Burgerlijk Wetboek schendt, waardoor de
inachtneming van de overeenkomst tu~
sen partijen is geregeld, en voor zoveel
als nodig, de artikelen 1319, 1320 en 1322
van hetzelfde wetboek, waarbij de bewijskracht van bovengemelde akten van
15 april 1965 en ll augustus 1966 is
geregeld;
derde onderdeel, de afwijking van de
onsplitsbaarheid van de rekening-courant, die door het beginsel van gelijkheid
van de schuldeisers gedurende de verdachte periode opgelegd wordt, het debet
van de rekening bij de stelling van de
tweede zekerheid- niet maakt tot een
" vervallen " schuld waarop de rechter de
regelen van de toerekening va.n de betalingen kan toepassen (schending van de
artikelen 1253 tot 1256 van het Burgerlijk Wetboek), noch tot een " afzonderlijke " schuld, die aan de latere schommelingen van de saldi onttrokken is
(schending van de artikelen 1134 en 1135
van het Burgerlijk Wetboek); zo, tot
bepaling van de " nieuwe schuld " die
door de omstreden zekerheid zou worden
gewaarborgd, het aldus nodig bleek het
contract van rekening-courant van zijn
aard af te wenden om aan het voorlopig saldo de kenmerken van een definitieve schuld te geven, het logischerwijze
geboden was de eerste zekerheid daartoe
·aan te wenden en, na delging van voormelde schuld door middel van een massale
toerekening van de latere remises van
de client, het door de toekomstige gefailleerde op 15 april 1965 gestelde pand
vervallen te verklaren ; het arrest door
integendeel verweerster tot het bevoorrechte passief toe te laten ten bel ope van
een bedrag van 400.000 frank, dit is dus
voor de waarde van de twee pandgevingen, de artikelen 1 en 4 van de wet van
5 mei 1872, tot regeling van het .accessoir
karakter van het contract van pEmdgeving schendt en op niet passende gronden
uitspraak doet (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
Overwegende dat krachtens artikel 445
van de wet van 18 april 1851 op het
faillissement de tijdens de termijn van
staking van betaling gestelde zekerheden
nietig zijn indien zij vroeger aangegane
schulden betreffen ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat verweerster aan de firma " Majoco "
krediet heeft toegestaan in de vorm van

voorschotten op rekening-courant, dat,
tot zekerheid van die kredietverlening,
verweerster op 15 april 1965 een eerste
pandstelling voor een bedrag van
200.000 frank van voormelde firma
bekwam en op 11 augustus 1966 een
tweede pandl'\telling eveneens voor een
bedrag van 200.000 frank; dat op het
ogenblik van de tweede pandstelling de
rekening-courant een debetsaldo vertoonde van 692.320 frank en bij de afsluiting van gezegde rekeriing een debetsaldo
van 621.944 frank ; dat de firma " Maj oco "
failliet verklaard werd en de periode van
staking van betaling op 31 juli 1966 een
aanvang nam ;
Overwegende .dat eiser het arrest verwijt de pandstelling van ll augustus 1966
ten bate van verweerster als geldig te
hebben beschouwd, hoewel zij in de
periode van staking van betaling werd
toegestaan, en dienvolgens, overeenkomstig bovenvermeld artikel 445, . nietig
moest verklaard worden in zoverre zij op
vroeger aangegane schulden betrekking
had;
Overwegende dat, zo weliswaar het
debetsaldo van de rekening-courant bij
de pandstelling van ll augustus 1966 het.
bedrag van het toegekende pand overtrof, niettemin aan te merken valt dat.
luidens het arrest, enerzijds, de alsdan_
gegeven waarborg tot dekking bestemd
was van alle bedragen die de kredietne-·
mer aan de bank zou verschuldigd zijn.
" ingevolge afgesloten of af te sluiten
verrichtingen "• en, anderzijds, sedert
laatstvermelde pandstelling tot op de dagvan de afsluiting van de rekening-courant, de firma " Majoco " " in totaal een
bedrag van 1.004.183 frank betaalde ter-·
wijl de bank in· dezelfde periode een
bedrag, van 933.807 frank aetn kredieten
verleende " ;
Overwegende dat het hof van beroep,
zonder miskenning van de door gezegd
artikel 445 bedoelde gelijkheid van behandeling va,n de bij een faling betrokken
schuldeisers, op grond van de aldusgedane vaststellingen en bij interpretatie
van de wil van de partijen, heeft kunnen
oordelen dat ten aanzien van de rechtsvraag van de tegenstelbaarheid aan de
massa van de pandstelling van 11 augustus 1966, de. door de firma " Majoco "
sedert deze pandstelling gedane remises.
op de oudste schulden moesten worden
aangerekend met het gevolg dat gezegde
pandstelling, na deze laatste remises, nog·
slechts op de sedert 11 augustus 1966
verleende kredieten en de daardoor aangegane schuld betrekking had ; dat het ·
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arrest aldus gezegde pandstelling als
geldig en aan de massa tegenstelbaar
heeft kunnen beschouwen ;
Overwegencle clat, in zover eiser aanvoert dat de door het arrest aangenomen
-en hierboven aangehaalcle berekeningswijze in strijcl is met de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen bij het
.sluiten van het contract van rekeningcourant en een kunstmatige totalisering
van de door de partijen geclane remises
uitmaakt, het miclclel de feiten en het
recht vermengt en clerhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, in zover eiser zicl?erop beroept clat de eerste en namelijk
op 15 april 1965 verleende pandstelling
enkel op de v66r 11 augustus 1966 aan.gegane schulclen zou betrekking hebben
gehacl en clientengevolge door het hof van
beroep vervallen moest verklaard worden
althans uit het oogpunt van de bepaling,
ten aanzien van meervermeld artikel 445,
va.n het oud of nieuw karakter van de
.schulclen en van de zekerheden welke bij
elk vav die schulclen zouclen behoren, het
miclclel anclermaal de feiten en het recht
vermengt en evenmin in clit opzicht
ontvankelijk is;
Om die reclenen, verwerpt de voorzie·ning; veroorcleelt eiser, qualitate qua, in
de kosten.
18 mei 1973. - 1e. kamer. Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemencl voorzitter. Ve1·slaggeve1', de
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie,
·de H. Ganshof van der Meersch, procurenr-generaal. - Pleite1·s, de HH. Das,sesse en Van Ryn.
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18 mei 1973.

SCHIP - SCHEEPVAART. AANv ARING. GEEN VERMOEDEN DAT
RET AANVAREND
SCRIP EEN FOUT
HEEFT BEGAAN WANNEER DE RECHTER
VERWIJST NAAR FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN VAN DE AANVARING, DIE
FOUTEN VAN DE AANVARENDE OPLEVEREN,
EN
VASTSTELT
DAT
DEZE
FOUTEN IN
OORZAKELIJK
VERBAND
STAAN MET DE SCHADE.

.Het a1·1·est dat zich niet e1·toe beperlct te
becshou>wen dat het niet-leve1·en van het
bewijs van het geb1·ek aan vedichting op

het aangevaren schip de fout .van het
actnvarencl schip voldoende doet uitschijnen en oak vm·lclaart '\ich aan te sluiten
bij de uiteenzetting van ande1·e feitelijke
omstandigheden van de aanvaring, die
jottten van de aanva1·ende opleve1·en en
die in oorzakelijk ve1·band staan met de
schacle, doet het ve1·moeden niet ontstctan
dat het aanvarend schip, inzalce aanvm·ing, een fout heejt begaan. (W.K.,
boek II, titel VII, art. 251; overeenkomst: van 23 september 1910, goeclgekenrcl bij de hanclel:ing van de wetgevencle macht van 14 september 1911,
art. 3; B.W., art. 1315 en 1382.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCIIAP
BAGGERMAATSCHAPPIJ
T. VERMEULEN.)

« ALGEMENE
S. G. D. »,

ARREST,
1

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 jannari 1972 door het Hof
van beroep te Brnssel gewezen ;
Over het miclclel afgeleicl nit de schencling van de artikelen 251 van titel VII
van Boek II van het W etboek van koophanclel, 3 van de overeenkomst vau
23 september 1910 strekkencle tot de
eenmaking van zekere bepalingen in zake
aanvaring, goedgekeurcl door de hancleling van de wetgevend(l macht van
14 september 1911, 1315 en 1382 van h~et
Burgerlijk W etboek,
doo1·dat de feitenrechter, na beslist te
hebben clat " de oplossing die aan de
betwisting moet gegeven worden hoofdzakelijk afhangt van het antwoorcl op de
omstreclen vraag of de "Maria-Henclrika "'
ja clan neen, haar reglementaire lichten
voercle zoals door haar bemanning beweercl "' oorcleelt clat eiseres het bewijs
client bij te brengen clat het aan verweercler toebehorencl schip "Maria-Hendxika »
niet verlicht was en clat het niet leveren
door eiseres van het bewijs van het
gebrek aan verlichting op het schip
" Maria~Henclrika " de font van de aangestelcle van eiseres volcloencle cloet nitschijnen,
te1·wijl voormeld artikel 251 alsook
artikel 3 van voormelcle overeenkomst
van 23 september 1910 geenszins een
vermoeclen van fout in hoofcle van de
aanvarencle in het leven roepen, zoclat
degene, die op groncl van voormelcle
artikelen een vergoecling van de geleclen
schade vorclert, ten cleze verweerder,
overeenkomstig artikel 1315 van het

I
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Burgerlijk Wetboek het bewijs client bij
te brengen van de fout van de gedaagde,
ten deze eiseres, alsmede van het oorzakelijk verband tussen de fout en de
geleden schade :
Overwegende dat het arrest er zich niet
toe beperkt te beschouwen dat het niet
leveren van het bewijs van het gebrek
aan verlichting op het schip van verweerder de fout van de aangestelde van eiseres
voldoende doet uitschijnen; dat het hof
van beroep ook verklaart " zich aan te
sluiten bij de uiteenzetting van de feitelijke omstandigheden van het ongeval
die de eerste rechter behoorlijk heeft
weergegeven " ;
Overwegende dat de eerste rechter
vaststelde, niet aileen dat het schip van
verweerder buiten het vaarwater te
wachten lag en door het schip van eiseres
bij goed weer en helder zicht werd aangevaren, maar ook dat de deskundige
opmerkt dat op het schip van eiseres,
behalve de zetschipper, iedereen beneden
zat en niemand voorop stand, terwijl
wegens de hellende Jigging van het schip
en het belemmerde zicht over de boeg, de
schipper in de stuurhut weinig nitzicht
had, en ten slotte dat, bij normale oplettendheid aan board van het schip van
eiseres, de silhonet van het schip van
verweerder tijdig had moeten worden
opgemerkt; dat in de gegeven omstandigheden een uitkijk op het voorschip
tot de goede zeemanschap zou hebben
behoord en, bij het zeer beperkte nitzicht
van de roerganger, het bepaald onvoorzichtig was zodoende op een drnk bevaren stroom te varen ;
Overwegende dat hiernit blijkt dat het
arrest de font van de aanvarende, ten
deze het schip van eiseres, geenszins
vermoedt, maar de font van de aangestelde van eiseres en het oorzakelijk
verband tussen die fout en de geleden
schade, om eigen redenen en op grand van
de vaststellingen van de eerste rechter,
bewezen acht ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt eiseres in de kosten.
18 mei 1973. 1e kamer. Voo1'zitier, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. de Vreese.- Gelijlcluidende concltrsie,
de H. Ganshof van der Meersch, procurenr-generaal.- Pleite1·8, de HH. Simont
en De Brnyn.

2e
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21 mei 1973.

10 CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN'. STRAFVORDERING. EEN
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN. -MIDDEL
DAT .ENKEL BETREKKING HEEFT OP EEN
DEZER MISDRIJVEN. STRAF WETTELIJK GERECHTVAARDIGD DOOR EEN
ANDER MISDRIJF. NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

2°

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

1o Wanneer wegens verscheidene misdr~j

ven een enlcele straj is uitgesprolcen, i8
niet ontvankelijk wegens het ontbTeken
van belang, de eis tot veTnietiging van
de beslissing op de strajvoTdering gegrond op een middel aat enkel bet1·ekking
heejt op een dezer misdrijven, als de
uitgesprolcen stmj wettelijk gerechtvaardigd blijjt door een ander misd1·ijj ( 1).
(Sv., art. 411 en 414.)

2o W anneer de veroo1·deelde zich in cassatie
heejt voorzien tegen een veroordelenrf
· arrest, 1vaa1·bij zijn onmiddellijke aanhouding wordt bevolen en, ten gevolge
van de verwerping van de voorziening
tegen de veroo1·delende beschikking, deze
in lcracht van gewijsde is gegaan, levert
de voo1·ziening tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding geeh belang rneer
op (2).
(POTH.)
ARREST

(Ve1'taling).

RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 7 maart 1973 door hot· Hofvan
beroep te Luik gewezen ;

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de veroordelende beslissing :
Over de twee middelen samen, afgeleid
nit de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 380bis en 382 van het
Strafwetboek,
(1) Cass., 14 mei 1973, sttp1·a, blz. 874.
(2) Cass., 15 mei 1973, supra, blz. 878.
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doordat het bestreden arrest eiseres tot
een enkele straf veroordeelt om als
daderes een huis van ontucht of prostitutie te hebben gehouden en het verbod,
dat met. toepassing van artikel 382 van
het Strafwetboek bij het in kracht van
gewijsde gegane arrest van 20 juni 1969
.van het Hof van beroep te Luik werd
uitgesproken, te hebben overtreden, zonder enerzijds te antwoorden op de conclusie, wa.arin eiseres, steunende op enkele
feitelijke beschouwingen; heeft aangevoerd dt~t zij niet op gewone wijze heeft
gehandeld en dat zij geen enkel voordeel
heeft getrokken uit de te haren laste
gelegde feiten en zonder anderzijds met
betrekking tot die twee gegevens van
voornoemde misdrijven zijn beslissing te
rechtvaa.rdigen :
1. In zoverre de middelen gericht zijn
tegen de veroordeling wegens het houden
van een huis van ontucht en prostitutie :

B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen het bevel tot onrniddellijke aanhouding:
Overwegende dat de veroordelende
beslissing tengevolge van de verwerping
van de voorziening, die tegen die beslissing is ingesteld, in kracht van gewijsde
gaat; dat de voorziening tegen het bevel
tot onmiddellijke aanhouding derhalve
geen belang meer oplevert ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
21 mei 1973. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. V erslaggever, de
H. Legros. Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal.

Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat de zuster van eiseres een huis
van ontucht en prostitutie exploiteerde,
21 mei 1973.
dat eiseres « bij afwezigheid van haar ·
:Zuster, die voor vijftien dagen met verlof
HERZIENING.
AcnTEREENVOLGENwas "• in genoemd huis wa::, komen verDE VEROORDELINGEN VAN TWEE PERblijven en dat zij op zijn minst tot twee
SONEN DOOR DE POLITIERECHTBANK,
maal het bedrag had ontvangen « voor
WEGENS DEZELFDE MISDRIJVEN.
de gunsten " aan een klant door een
VONNISSEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE
dienster bewezen, het arrest besli8t dat
GEGAAN. MISDRIJVEN BLIJKBAAR
eiseres « a an haar zuster dezelfde diensten
DOOR EEN EN DEZELFDE DADER GE·
verder is blijven bewijzen " als die nit
PLEEGD. BESLISSINGEN ONVERENIGhoofde waarvan zij reeds voordien werd
BAAR. HERZIENING AANGEVRAAGD
veroordeeld en dat derhalve de te hsren
OP BEVEL VAN DE MINISTER VAN
1aste gelegde rnisdrijven bewezen zijn ;
JUSTITIE. NIETIGVERKLARING. Dat het arrest aldus een passend
VERWIJZING
NAAR
EEN
HOF
VAN
antwoord geeft op de in de niiddelen aanBEROEP.
gehaalde conclusie en de beslissing, waarbij eiseres als da.deres van het misdrijf
"ordt veroordeeld, wettelijk rechtvaarW anneer· ver·oor·delingen, die in kracht van
digt;
gewijsde zijn gegaan, achtereenvolgens
door de politierechtbank zijn uitgespro2. In zoverr,e de middelen gericht zijn
ken ten laste van twee . verschillende
tegen de veroordeling wegens het andere
per·sonen en wegens dezeljde misdrijven,
misdrijf:
en deze jeiten blijkbaar door een en
Overwegende dat eiseres werd veroordezeljde dader· werden gepleegd, doet het
deeld tot een enkele straf wegens de beide
Hof van cassatie, waarbij ingevolge de
misdrijven :
vor·der·ing van de procureur-generaal, op
bevel van de minister van justitie, een
Dat, vermits de straf wettelijk is
aanvraag tot herziening aanhangig is,
gerechtvaardigd door het misdrijf een
de veroordelingen teniet en venvijst de
huis van ont1.tcht en van prostitutie te
zaken naar een hof van beroep (1). (Sv.,
hebben gehouden, de voorziening niet
art. 443, 1°,444 en 145.)
ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang;
En overwegende dat de substantiele
(1) Vgl. cass., 8 april 1963 (Bull. en PASIC.,
<Of op straffe ·van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden n.ageleefd en 1963, I, 869) en 21 september 1971 (Arr·. cass.,
dat de beslissing overeenkomstig de wet is ; 1972, blz. 75 ).
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(PROCUREUR-GENERAAI, BIJ RET ROF VAN
CA,SSA,TIE, IN ZAKE LAMBERT GUY EN
LAMBERT CHRISTIAN.)

ARREST

(vertaling).

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 Jusuitie hem bij
schrijven van 8 m.ei 1973, nr. 143.412/27/
AP /CIC, bevel heeft gegeven om overeenkomstig de artikelen 443, 1o, 444, 3o,
en 445, lid 1, van het Wetboek van strafvordering een aanvraag tot herziening
omtrent de hierna volgende feiten in te
dienen:
"Bij vonnis van 27 april 1972 4eeft de
Politierechtbank te Luik Lambert Guy,
Frangois, Ghislain, arbeider-afslijper, geboren op 14 juni 1949 te Felenne (en niet
" Fetinne " zoals in het vonnis tengevolge
van een verschrijving werd vermeld),
woonachtig te Herstal, rue A. Defuisseau,
45, veroordeeld tot 40 frank geldboete
wegens verscheidene inbreuken op het
reglement op de politie van het wegverkeer en tot 100 frank geldboete wegens
vluchtmisdrijf, welke feiten gepleegd
werden te Glons op 23 oktober 1971, en
daarenboven de vervallenverklaring uitgesproken van het recht om gedurende
twee maanden bepaalde voertuigen te
besturen;
"Bij vonnis van 5 oktober 1972 heeft
dezelfde rechtbank wegens dezelfde feiten
Lambert Christian, Gilbert, Ghislain,
broer van voornoemde, arbeider-m.odelmaker, geboren te Felenne op 14 jcmi
1949, woonachtig te Herstal, rue A. Defuisseau, 45, veroordeeld tot 40 frank en
· tot 100 frank geldboete en hem vervallen
verklaard van het recht om gedurende
twee maanden bepaalde voertuigen te
besturen;
" Beide vonnissen zijn in kracht van
gewijsde gegaan ;
" Vermits blijkt dat de feiten slechts
door een en dezelfde dader werden
gepleegd, zijn die veroordelingen onverenigbaar en uit de tegenstrijdigheid
van de beslissing volgt het bewijs van de
onschuld van een van de veroordeelden ;

" Om die redenen, gelet op de artikelen 443, 1°, 444 en 445, lid l, van het
Wetboek van strafvordering en op de
artikelen 27 en 41 van de wet van 15 juni
1935, vordert de ondergetekende procu- ·
reur-generaal dat het het Hof believe de
voornoemde vonnissen van 27 april 1972
en 5 oktober 1972 van de Polltierechtbank te Luik te vernietigen, en de zaken
in de staat waarin de rechtsplegingen
zich bevinden naar een Jwf van beroep te
verwijzen.
"Brussel, 10 mei 1973,
"Voor de Procureur-generaal,
" De Advocaat-generaal,
" (get.) Depelchin ";
Gelet op de artikelen 443, 1°, 444 en
445, lid 1, van het Wetboek van strafvordering, met aanneming van de granden van deze vordering, vernietigt
voornoemde vonnissen van 27 april 1972
en 5 oktober 1972 van de Politierechtbank te Luik en verwijst de zaken in de
staat waarin de rechtsplegingen zich
bevinden naar het Hof van beroep te
Luik ; laat de kosten ten laste van de
Staat.
21 mei 1973. _: 2e kamer. Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Closon. Gel(jklttidende conclusie,
de H. Depelchin, advocaat-generaal.

2~ KAMER.
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22 mei 1973.

1°

HERZIENING.
BURGERLIJKE
PARTIJ.- GEROUDEN IN RET GEDING
TOT RERZIENING TUSSEN TE KOMEN.

2°

HERZIENING. AANVRAAG GEGROND OP ARTIKEL 443, § 1, 30, VAN
RET WETBOEK VAN STRAFVORDERING.
AANVRAAG VERWORPEN OMDAT' RET
BEWIJS NIET IS GELEVERD DAT DE
VEROORDEELDE TEN TIJDE VAN RET
GEDING RET BESTAAN NIET REEFT
KUNNEN AANTONEN VAN DE OMSTANDIGREID
WAAROP
ZE
BERUST.
NIEUWE AANVRAAG WAARIN DEZELFDE OMSTANDIGREID WORDT AANGEVOERD, DOOR OP ANDERE GEGEVENS
GEGROND OM DIT l]EWIJS TE LEVEREN.
0NTVANKELIJKREID.
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1° De bttrgerlijke partij is gehouden in
het geding tot herziening tussen te komen
bij wege van een verzoekschrift aan het
H of van cassatie gericht binnen twee
maanden van de aanmaning, bij gebreke
waa1·van het arrest van het H of van
cassatie over de ontvankelijlcheid van de
aanvraag tot herziening voor haar bindend is (1). (Sv., art. 444.) (Impliciete
oplossing.)
2° Wanneer een aanvraag tot herziening,
ingediend met toepassing van artikel 4-4-3, § 1, 3°, van het W etboelc van
strafvordering, verworpen is op grand
dat de veroordeelde geen gegevens heeft
voorgelegd waarttit het bewijs lean
blijlcen dat hij ten tijde van het geding
de omstandigheid tot staving van zijn
verzoekschrift niet heeft kunnen aantonen, is ontvanlcelijlc een nieuwe aanvraag waa1·bij dezeljde omstandigheid
wordt aangevoerd, doch die om dit
bewijs te leveren stetmt op bewijsmiddelen die vroeger niet werden voorgelegd (2).
(DE SCHUTTER,, T. DREYFUS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift ondertekend door Mr. DeBruyn,
advocaat bij het Hof van cassatie, en
op 2 mei 1972 ter griffie van het Hof
neergelegd, waarbij De Schutter Jan om
de herziening verzoekt van het in kracht
van gewijsde gegane arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gedagtekend
2 juni 1950, dat hem veroordeeld heeft
tot een gevangenisstraf van acht maanden om vrijwillig zijn medewerking te
hebben verleend aan de uitvoering van
de onregelmatige maatregelen welke de
vijand ten aan2'ien van de roerende
goederen toebehorende aan Dreyfus Paul
lteeft genomen ;
Gelet op het met redenen omldeed
gunstig advies van drie a.dvocaten, die
-tien jaar op het tableau van de Orde zijn
ingeschreven ;
Gelet op de aanmaning om in het
geding tussen te komen bij gerechtsdeurwaardersexploot op 20 april 1972 bete(1) Vgl. cass., 29 september 1948 (Bull. en
PASIC., 1948, I, 517).
(2) Raac1pl. cass., 9 september 1963 (Bull.
en PASIC., 1964, I, 31); 16 juli 1906 (ibid.,
1906, I, 355 ).
(3) Arr. cass., 1967, biz. 1066.

1

kend aan de burgerlijke partij Paul
Dreyfus;
G.elet op artikel 443, 3°, van het
Wetbcek van strafvordering;
Overwegende dat eiser, tot staving
van zijn verzoek, laat gelden dat hij,
blijkens getuigenissen en bescheiden,
onwetend was van de maatregelen die
door de vijand betreffende het vermogen
van Paul Dreyfus genomen waren en
noch aan de aankoop, noch aan het
vervoer, noch aan de verkoop van voorwerpen die deel uitmaakten van dit
vermogen deelgenomen heeft ; dat hij
ook aanvoert dst getuigen bereid zouden
zijn onder eed Te verklaren dat het
houten beeld, welk volgens het arrest
van veroordeling aan Dreyfus toebehoorde, reeds voor 1940 eigendom van
eiser was;
Overwegende dat een vorig verzoek
tot herziening op dezelfde gegevens
gesteund bij arrest van het Hof op 3 mei
1967 (3) verworpen werd om de reden dat
eiser het bewijs niet voorbracht dat de
getuigenissen en stukken welke hij aanhaalde, tijdens bet geding niet konden
voorgebracht worden ; dat hij echter
thans aanvoert dat hij ten tijde van het
geding in 1949-1950, ingevolge een
zenuwziekte met geheugenverlies, niet in
staat was zijn verdediging normaal voor
te clragen en, ten bewijze van deze bewering, geneeskundige attesten en verslagen
alsmedc brieven uitgaande van artsen
voorlegt;
Overwegende dat blijkens het attest
van 2 maart 1970 van neuropsychiater
Dehon, die weliswaar eiser ten tijde van
het strafproces niet behandelde, maar
zich samenvattend beroept op in het
dossier te vinden attesten van zijn confraters : «Monsieur Jean De Schutter a
traverse une periode de decompensation
psychologique s'etendant de 1941 a 1950
au mains, laquelle etsit caracterisee par
une diminution de son pouvoir de
concentration et de sa memoire avec
anxiete importante, vertiges et psychasthenic, autant d'atteintes psychiques
ayant du l'hanclicaper serieusement quant
a la faculte de se d6fendre lors du
proces qui lui fut intente durant cette
periode "; da.t dokter Van Danune, die
wel eiser geclurencle de strafprocedure
heef-u behandeld, · de ziens-wijze van
dokter Dehon in zijn attest van 23 september 1970 bijtreeclt en besluit : « Il est
evident que ce diagnostic implique
un flechissement chez Monsieur De Schutter, flechissement important de la possibilite qu'il avait de presenter effici:we-
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:ment sa defense au cours d'un proces
penal qu'il devait "soutenir »; dat
Dr. Boucquey in een brief die handelt
·over een onderzoek door hem op 10 juni
1947 uitgevoerd preciseert : « le flechis.semen"t de la memoire ne consrituait pas
un phenomene dementiel (permanem)
Jnais bien une manifestation d'hyperemotivite (episodique) )) ;
Overwegende dat de thans ov~rgelegde
"geneeskundige attesten het bewijs niet
:zouden kunnen leveren dat eiser in de
·onmogelijkheid verkeerde de thans door
.hem aangehaalde omstandigheden ten
tijde van de strafprocedure aan te
voeren ; dat bet verzoek dienvolgens niet
·ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de aanvraag
tot herziening ; veroordeelt eiser in de
kosten.

22 mei 1973. - 2 8 kamer. - Voorzittm·, de H. Delahaye, raadsheer wa<>rnemend voorzitter. ~ Verslaggever, de
H. Ciultel. -Andersluidende conclusie (1),
de H. Dumon, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. DeBruyn.

2e
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MAATREGEL EN ONDER MEER EEN
GETUIGENVERHOOR.
MAATREGEL
DOOR DE REOHTER, GEWEIGERD OMDAT
HIJ NIET NODIG Ii'l. GEEN SOHENDING
VAN DE
REOHTEN VAN
DE
VERDEDIGING.

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN.
. - VERDRAG TOT BESOHERMING VAN
DE REOHTEN VAN DE MENS EN DE
FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6-3, LETTER b. BEKLAAGDE
DIE OM RET VERHOOR VAN EEN GETUIGE VERZOEKT. WEIGERING VAN
DE REOHTER OMDAT .HIJ DIT VERHOOR
NIET NODIG AOHT.- GEEN SOHENDING
VAN ARTIKEL 6-3, LETTER b.

1° en 2° De rechten van de verdediging of
artikel 6-3, letter b, van het Verdrag
tot bescherming van de rechten van de
mens en van de fundamentele vri}heden,
goedgekeurd bi} de handeling van de
wetgevende macht van 13 mei 1955,
worden niet geschonden door de 1·echter
die een verzoek om een aanvullende
onderzoeksmaatregel, onder meer een
getuigenverhoor, weigert, omdat hi} deze
maatregel niet nodig acht om tot zi}n
overtuiging te komen (2).

22 mei 1973.
(DE MUYNOK.)

1°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. VERZOEK
OM EEN AANVULLENDE ONDERZOEKS-

ARREST.
RET

HOF ; -

Gelet op bet bestreden

-------------------

(1) Het openbaar ministerie had in de
eerste plaats aangevoerd dat i.e. de ontvankelijk verklaring van de tweede aanvraag tot
herziening zou impliceren dat bet vrceger
arrest van bet Hof, waarbij een eerste aanvraag werd verworpen, geen gezag van gewijsde heeft, omdat betzeifde punt weer kon
voorgebracht worden op grond van andere
bewijsmiddeien (over nieuwe bewijzen en
het gezag van gewijsde, raadpiege men " Ret
rechterlijk gewijsde en het Gerechtelijk
Wetboek », rede van de Eerste Advocaatgeneraai Mahaux, uitgesproken op de piechtige
openingszitting van het Hof van 1 september
1971; DE PAGE, Traite, d. III, m. 968;
CH. VAN REEPINGHEN, Verslag over de rechterlijke hervm·rning, biz. 52).
Het Hof zou aidus siechts een voorlopige
beslissing hebben gewezen, die zou to vergelijkon zijn met een arrest of een beschikking
van buitenvervoigingstelling van eon onderzoeksgerecht en die kan worden teniet gedaan
op grand van nieuwe bezwaren.
Het had vervoigens uiteengezet dat, indien

aidus een tweede aanvraag tot berziening kan
ingediend worden, dit evenwei siechts kan
gebeuren op voorwaarde o.a. dat de veroordeeide deze andere bewijsmiddeien hij bet
eerste geding nog niet heeft kunnen voordragen.
Het openbaar ministerie had tot de niet"
ontvankelijkheid van de aanvraag geconcludeerd, oij de vaststelling dat de verGordeeide voorgesteid had bet hem opgeiegde
bewijs te Ieveren door middei van medische
attesten of van getuigenissen van geneesheren,
die bij ai had kunnen voorieggen of inroepen
hij de eerste aanvraag·, daar de atteste:ri van
een Iatere datum aileen maar een bevestiging
of een vaststelling waren van feiten die reeds
ten tijde van het eerste geding konden ingeroepen worden; men raadpiege dienaangaande
cass., 25 oktober 1971 (.Arr. cass., 1972,
biz. 207).
(2) Cass., 12 oktober 1970 (A rr. cass., 1971,
biz. 141) en 4 januari 1972 (ibid., 1072,
biz. 433); 6 maart en 15 mei 1973, sttpra,
biz. 658 en 878.
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arrest, op 7 maart 1973 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de
schending van de rechten van de verdediging en van de artikelen 6 en 97 van
de Grondwet en 6 van het Verdrag
tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden,
te Rome'op 4 november 1950 ondertekend
en goedgekeurd bij handeling van de
wetgevende macht op 13 mei 1955,
doordat geen gevolg werd gegeven aan
eisers verzoek strekkende tot het ver:hoor
van de minderjarige V ... , onder meer om
de reden de facto dat haar oproeping
volo·ens het advies van de jeugdrechter
(dat eiser overigens als onjuist aanziet)
ongewenst was :

2e
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22 mei 1973.

CASSATIE.- BEvOEGDHEID.- STRAFZAKEN. MIDDEL TEN BETOGE DAT·
DE RECHTER DE GEGEVENS VAN DE
ZAAK SLECHT IN FEITE HEEFT BEOOR·
DEELD. - · HOF NIET BEYOEGD OM_
KENNIS ERVAN TE NEMEN.

Het Hof is niet bevoegd om na te gaan of
de rechter de hem voorgelegde gegevens
van de zaak goed of slecht in feite heeft·
beoordeeld (1). (Grondwet, art. 95.)
(CEUSTERS.)
ARREST.

Overwegende dat het arrest eisers
conclusie om voornoemde minderjarige
te verhoren van de hand wijst om de
reden « dat dit mei~je herhaaldelijk
tijdens het onderzoek is verhoord geworden met betrekking tot de feiten die ten
la.ste van de beklaagde De Muynck
worden gelegd en met deze laatste werd
geconfronteerd " ;
Overwegende dat de rechter, die een
aanvraag tot verhoor van een getuige
· verwerpt om de reden dat deze maatregel, wegens de herhalllde verhoren en
confrontaties tijdens het vooronderzoek,
als onnodig voorkomt, de rechten van
de verdediging niet miskent en evemnin
het in het middel vernoemd verdrag
schendt;
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.
22 mei 1973. - 2e lmmer. Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H .. Van Leckwijck. Gelijkluidende
conclusie, de H. Dumon, advocaatgeneraal.

HET HOF ; - Gelet op het besurederr
arrest, op 22 november 1972 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het arrest, bij bevestiging varr
het beroepen vonnis, eiser, wegehs inbrenk op artikel 35 van de gecoordineerde
wetten van 16 maart 1968 betreffende
de pJlitie over het wegverkeer, telastlegging III, A, tot een geldboete van.
150 frank veroordeelt en hem vervallen
verklaart voor een duur van vier maanden van heo recht tot het besturen van
een voertuig, zonder zijn eonclusie te
beantwoorden waarin hij sta.ande hielci
dllt zijn t-oestand op het ogenblik van
de vaststellingen door de bekeurders niet.
dezelfde was als deze die hij vier uren
voordien vertoonde wanneer hij met zijn
voertuig zou gereden hebben :
. Overwegende dat het arrest releveert
" dat de rijkswachters eiser hebben
aangehouden toen hij, midden op de rij ·
baan, van links naar rechts waggelde ; dat.
zij vaststelden dat hij sterk naar alcoholische dranken rook en wartaal sprak ;
dat de ademtesu posiuief was " ; en « dat
hij namelijk bevestigd heeft dat hij bij
het verlaten van de instelling « bij T ... ll·
in zijn voertuig is gestapt en verder
gereden ; dat hij hierbij de gevolgde we~
nauwkeur;g heeft beschreven; dat hlJ
verklaard heeft nadien geen bier meer
(1) Cass., 21 november 1972, supra,
biz. 290 ; vgl. cass., 21 maart 1973, supra,
biz. 726.

-

927

gedr01~ken te hebben, zodat vaststaat.
.dat de toestand van beklaagde onveran.derd is gebleven , ;
Dat het arrest aldus eisers conC'lusie
passend beantwoordt ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

Over het tweede middel, afgeleid uit
.de schending van artikel 35 van voormelde wetten,

doordat het arrest de toestand van
.dronkenschap niet wet.telijk vastgtelt cp
.grond van de vastst.elling « dat vermits
.er geen bier meer gedronken werd tussen
2 uur en 6 uur, de tcesta~d om 2 uur
.dezelfde was dan deze vastgesteld om
·6 uur »:
Overwegende dat het arrest beslist dat
.de telastleggi'ng omschreven in de termen
van de wet, bewe:ren is ; dat het. deze
beslissing, in feite, steunt « op de elementen van het onderzoek » en namelijk op
.de overweging die door het middel wordt
ingeroepen; dat het Hof zonder macht
is om na te gaan of de rechter goed of
slecht, in feite, de elementen van de zaak
beoordeeld heeft .;
Dat het middel niet F-an aangenomen
worden;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat de gronden van het arrest onderling
tegenstrijdig zijn,

doordat het arrest eensdeels vaststelt
dat eiser « medikamenten inneemt die
hem moeilijk bier en wijn doen verdragen » zonder evenwel te. preciseren dat
de medicamenten zouden ingenomen
geweest zijn nadat eiser zijn voertuig
gestationeerd had, zoals eiser bet steeds
beweerd heeft, « en dat niets in het dossier
dit tegenspreekt », doch anderdeels releveert dat « de toestand van beklaagde
overanderd is gebleven » :
Overwegende, eneerijds dat er geen
strijdigheid best.aat wanneer een vaststelling van de rechter niet overeenstemt
met een bewering van een partij, zelfs
indien deze bewering niet door elementen
van het dossier wordt tegengesproken ;
Overwegende, anderzijds, dat het v.erweten gemis' van va~tstelling van het
uur waarop de medicamenten werden
ingenomen geen strijdigheid ten gevolge
kan hebben en dat bij gemis van conclusie dienaangaande de rechter niet
verplicht wa.s bedoelde vaststelling te
doen;

Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende voor het overige dat
de. substantiele of op straffe van nietighCid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de besliesing
overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
22 mei 1973. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Van Leckwijck. Gelijkluidende
conclusie, de H. Dumon, advocallt.-generaal. Pleiter, Mevr. J. Tibau-Beernaert (van de balie te Brussel).
·
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BEWIJS. -BEwr.rs DOOR GESOHRIFT.BEWI.rSKRAOHT VAN DE AKTEN.
BURGERLI.rKE ZAKEN.- CONCLUSIE.ElSER DIE AANBIEDT TE BEWIJZEN DA,T
DE INSOHRIJVING VAN EEN DANSER
OP DE LIJSTEN DER ROLVERDELING EN
DER AANWEZIGHEID OP DE LESSEN
EN REPETITIES VAN RET BAI:,LET DER
XXe EEUW AAN DE HAND VAN NAUWKEURIGE
REGELS
GESCHIEDDE.
ARREST DAT BESLIST DAT DE ElSER
NIET A,ANBIEDT TE BEWIJZEN DA,T DE
INSOHRIJVING VAN EEN DANSER OP
DEZE LIJSTEN VOLGENS STRENGE BEROEPSORITERIA GESOHIEDDE. MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN
DE CONOLUSIE.

De bewijskracht van de conclusie waarbij
de eism· aanbiedt te bewijzen dat de
inscht'ijving van eP'~ danse1· op de lijsten
der 1·olverdeling en der aanwezigheid op
de lessen en repetities van het Ballet
de1· xxe eeuw aan de hand van nauwkeurige regels geschiedde, wordt miskend
door het m·rest dat beslist dat de eiser niet
bewijst en zelfs niet aanbiedt te bewijzen
dat de insclwijving van een danse1· op
de lijsten van de lessen en 1·epetities
volgens dergelijke regels geschiedde.
(B.W., art. 1319, 1320 en 1322.)

928,
(ROTHLISBERGER,
T·. KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 september 1971 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;

volgens de verklaringen van de regisseurs Mevr. Deviler eri de heer Daniel
Toussaint, van de lijsten der rolverdeling
afgevoerd was op bevel van de
heer Bejart; de feitenrechter derhalve de
verplichting zijn beslissing naar vereiste.
van de wet met redenen te omkleden,
niet is nagekomen (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Over het middel afgeleid nit de scherrOver het eerste onderdeel :
ding van de artikelen 1319 tot 1322 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
o.;erwegende dat eiser, die als danser·
Grondwet,
een arbeidsovereenkomst voor bedienden
aoo7·dat het ·arrest de vorderingen tot voor een bepaalde tijd had aangegaa11
vergoeding wegens de aan verweerder te · met de Koninklijke Mtmtschouwburg,
wijten beeindiging van de arbeidsover- tot staving van zijn rechtsvordering tot
eenkomst voor bedienden ongegrond vergoeding wegens beeindiging van die·
verklaart ; luidens de redenen waarop die overeenkomst om dringende redenen, die
beslissing berust, eiser niet bewijst en hij aan verweerder weet, deed gelden dat
zelfs niet aanbiedt te bewijzen dat de die redenen met name hierin bestonden
inschrijving van een danser op de les- en dat, bij de hervatting van de arbeid na
repetitielijsten aan de hand van strenge twaalf dagen afwezigheid wegens ziekte,
beroepscriteria geschiedt, op het gebied hij bemerkt had dat zijn naam geschrapt
van de danskunst en om het peil van de was van de lijsten der rolverdeling e11
vertoningen te handhaven de leider van van de lijsten der lessen en repetities; dat
de troep over volleclige beoordelingsvrij- hij betoogde dat een tijdelijke afwezigheid moet beschikken, het redelijker- . heid wegens ziekte geen grond kon
wijze aan te nemen is dat de weglating opleveren om een artiest af te voeren van
alle rolverdelingslijsten en dat nit dit
van eiser op het diensttableau verantwoord was door diens afwezigheid wegens feit verweerders voornemen bleek hem
ziekte en door de onzekerheid dat hij
geen rol meer toe te vertrouwen en hem·
op 19 augustus geheel hersteld zou zijn,
dientengevolge het overeengekomen werk
en niets bewijst dat die weglating defini- niet meer te verschaffen ;
tief was en dat daartoe was· besloten om
Dat hij voor het geval dat de aangeeiser opzettelijk te benadelen ;
voerde feiten zouden worden betwist,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn subsidiair verzocht met alle rechtsmidconclusie aanbood met alle rechtsmid- delen te bewijzen « dat de lijsten der
delen te bewijzen dat de lijsten der rolverdeling en der aanwezigheid in de
rolverdeling en der aanwezigheid in de cursussen door de leiders van de Koninkcursussen tal van maanden tevoren lijke Muntschouwburg tal van maande11
worden opgemaakt en dat de naam van tevoren worden opgemaakt en dat de
een lid van het Ballet der xxe eeuw nooit naam van een lid van het Ballet der
weggelaten wordt wegens tijdelijke ar- xxe eeuw nooit weggelaten wordt wegens.
beidsongeschiktheid ; door te stellen dat tijdelijke arbeidsongeschiktheid ";
eiser zelfs niet aanbiedt de voor bedoelde
Overwegende dat het arrest overweegt
lijsten aangewende beroepscriteria te enerzijds dat eiser niet bewijst en zelfs.
bewijzen, het arrest derhalve de bewijs- niet aanbiedt te bewijzen dat de inschrijkracht miskent van de voornoemde ving van een danser op de les- en repeticonclusie (schending van de artike- tielijsten aan de hand van strenge en
len 1319 tot 1322 van het Burgerlijk nauwkeurig omschreven beroepscriteria.
Wetboek);
geschiedt en anderzijds dat het redelijkertweede onderdeel, de redenen van het wijze aan te nemen is dat de weglating
arrest geen passend antwoord zijn op het van eiser op het diensttableau verantmiddel, door eiser afgeleid nit de wijze woord was door diens afwezigheid wegens.
waarop de lijsten der rolverdeling en de ziekte en dat men trouwens niet inziet
lijsten der aanwezigheid in de cursussen hoe die weglating een zware schuld zot'L
worden opgemaakt en het feit dat tijde- ktmnen opleveren, aangezien niets bewijst
lijke afwezigheid wegens ziekte nooit dat zij de:finitief was ·en dat daartoe was.
afvoering van de lijsten ten gevolge heeft, besloten om eiser opzettelijk te benaen evenmin op eisers aanbod om met delen;
Overwegende dat het arrest aldus ee11
alle rechtsmiddelen te bewijzen dat hij,
J
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interpretatie van eisers conclusie geeft
die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan, daar die conclusie aanbood
te bewijzen dat de inschrijving op de
lijsten der rolverdeling en der aanwezigheid op de lessen en .repetities aan de
hand van nauwkeurige regels geschiedde,
met name ten aanzien van de duur der
inschrijving en van de gevolgen van
tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het uitspraak doet
over de vergoedingen wegens beeindiging
van de overeenkomst en wegens uitzonderlijk nadeel, op de tegeneis van verweerder en over de kosten; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; houdt de kosten
aan opdat hierover door de feitenrechter
wordt beslist ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Luik. ·
23 mei 1973. - 3e kamer. - Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Meeus. Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Philips en Dassesse.

1e KAMER. -

24 mei 1973.

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN. GEMEENTELIJKE WEGENBELASTING. REGLEMENT WAARBIJ VAN BELASTING WORDEN
VRIJGESTELD DE PERCELEN WAAROP
INGEVOLGE EEN OVERHEIDSBESLISSING
NIET MAG GEBOUWD WORDEN.
DRAAGWIJDTE VAN DEZE BEPALING.

W anneer een ge'f(!eentereglernent de percelen, waarop ingevolge een overheidsbeslissing niet rnag gebouwd wo1·den,
van wegenbelasting vrijstelt, rnag de
bestendige deputatie van de provincieraad wettelijk beslissen dat deze vrijstelling niet toepasselijk is, als het bottwverbod enkel slaat op een bepaalde categorie
onroerende goede1·ei!J., rnet name op woongebouwen.
0ASSATIE, 1973. - 30

(VAN TIEGHEM DE TEN• BERGHE
EN DE KERCKHOVE D'EXAERDE,
T. GEMEENTE OOSTAKKER.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
besluit op 30 juni 1972 gewezen door de
Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet .en 23 van de taksverordening der
gemeente Oostakker van 21 november
1967, welke een jaarlijkse taks op de
wegeniswerken vestigt,
doordat de bestreden beslissing, nopens
de voorziene vrijstelling of het voorziene
uitstel voor de goederen waarop niet kan
of niet mag gebouwd worden, in rechte
oordeelt « dat bij gebreke van enige
precisering aangaande de aard van het
van overheidswege opgelegd bouwverbod,
dit bouwverbod in algemene en absolute
zin moet worden opgevat ; dat het
bouwverbod dus zowel residentiele als
dienst-, bedrijfs-, agrarische of exploitatiegebouwen moet betreffen ; dat de
bepalingen van het taksreglement betreffende het uitstel van de taks dan ook ten
onrechte worden ingeroepen wanneer het
bouwverbod enkel slaat op het oprichten
van residentiele gebouwen " ; en in feite,
dat " de percelen gelegen zijn buiten het
uitbreidingsgebied van de woonzone der
gemeente en in een landbouwzone, waar
het niet gewenst is een residentiele
bebouwing of andere dan agrarische
beroepsbedrijven tot stand te brengen of
nit .te breiden ; dat hieruit duidelijk
blijkt dat het oprichten van agrarische
beroepsbedrijven in beginsel toegelaten
IS

»,

terwijl de mogelijkheid eenvoudige
agrarische of bedrijfsgebouwen op te
richten, bijzaak van de landbouwexploitatie waarvoor het goed verplicht bestemd is, niet als een bouwtoelating mag
beschouwd worden, welke de taksvrijstelling door artikel 23 van de gemeenteverordening zou uitsluiten, waaruit volgt
dat de bestreden beslissing haar besluit
niet wettelijk heeft gerechtvaardigd :
Overwegende dat de voorziening de
aanslag betreft door de gemeente Oostakker in de belasting op wegeniswerken
voor het dienstjaar 1968;
Overwegende dat eisers de bestreden
beslissing verwijten hen van gezegde
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belasting niet te hebben vrijgesteld,
hoewel hun grond verplicht voor landbouwexploitatie bestemd is en de mogelijkheid agrarische of bedrijfsgebouwen
op te richten slechts een bijzaak van de
landbouwexploitatie uitmaakt, zodat,
naar hun oprdeel, de aanslag niet wettelijk gerechtvaardigd is ;
Overwegende dat luidens artikel 23 van
de taksverordening van de gemeente
Oostakker, waarop de eisers zich beroepen, :voormelde taks wordt uitgesteld
voor de percelen waarop niet kan of
ingevolge een overheidsbeslissing niet
mag gebouwd worden ;
Overwegende dat de bewoordingen van
dit artikel, in hun normale betekenis,
beduiden dat de taks niet verschuldigd is
wanneer geen mogelijkheid tot bouwen
bestaat;
Overwegende dat de bestendige deputatie, na vaststelling dat het ten deze
bestaande bouwverbod enkel op het
oprichten van residentiele gebouwen
slaat, dienvolgens wettelijk tot het verschuldigd zijn van de belasting heeft
kunnen besluiten op grond van de
bestaande mogelijkheid agrarische beroepsbedrijven op te richten of uit te
breiden;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat uit de regelmatig
overgelegde stukken niet blijkt dat een
middel dat de openbare orde raakt van
ambtswege dient te worden opgeworpen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
24 mei 1973. 1 6 kamer. Voorzitter en Verslaggever, Ridder ·Rutsaert,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin,
advocaat-generaal. Pleiter, de
H. J. van Bastelaer (van de balie te
Brussel).

1e KAMER. -
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INKOMSTENBELASTINGEN.- AANSLAG EN INKORIERING. AANSLAG
TEN KORIERE GEBRAORT DE LAATSTE
DAG VAN DE AANSLAGTERMIJN, DOOR
VOOR RET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN VAN TWINTIG DAGEN GESTELD
BIJ ARTIKEL 251, § 1, VAN RET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGl<JN.

AANSLAG ONREGELMATIG, DOOR
NIET NOODZAKELIJK VERVALLEN.

Hoewel onregelmatig ingevolge artikel 251,
§ 1, van het W etboek van de inkomstenbelastingen, is niet noodzakelijk vervallen de aanslag die werd ten kohiere
gebracht de laatste dag van de aanslagtermijn, doch v66r het verstrijken van de
termijn van twintig dagen waarover de
belastingplichtige overeenkomstig genoemd artikel beschikt, om z~jn opmerlcingen aangaande een wiJ'zigingsbericht
in te dienen (1). (Wetb. van de inkomstenbel., art. 251, § 1, 259 en 264.)
(DE SMET EN LITISOONSORTEN,
T. BELGISCHE STAACT,
MINISTER VAN FINANOI:EN.)
ARREST.
RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arr:est, op 16 juni 1972 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 780 van het Gerechtelijk Wetboek,
.251, § l, 259, .260, 261, 264, 267, 272, 276
en 278 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen,
doordat het arrest beslist dat, nu « de
betwiste aanslag, behorende tot het aanslagjaar 1967, ingekohierd werd op
31 dece1nber 1969, 'tis te zeggen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 259
van het W etboek van de inkomstenbelastingen, op de laatste dag van de
aanslagtermijn », « de aanslag waartegen
reclamatie dus niet door forclusie was
was getroffen >> en dat « het niet is omdat
volgens de rekwiranten geen regelmatige
aanslag in 1969 nog kon gevestigd worden, een v66r einde 1969 niet regelmatig gevestigde aanslag door forclusie
zou aanget~.J,st zijn », zodat het tot
het besluit komt « dat het terecht is, dat
de directeur de aanslag niet op grond van
forclusie vernietigde, maar wel omdat hij
gevestigd werd in strijd met de bepalingen van artikel 251, § 1, van het
W etboek van de inkomstenbelastingen en
namelijk wegens het niet eerbiedigen van
de termijn van 20 dagen waarover de
rekwiranten moesten kunnen beschikken
I

(1) Raadpl. eass., 19 oktober 1965 (B-ull. en
PABIC., 1966, I, 230) en28 mei 1968 (Arr. cass.,
1968, blz. 1187).
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om hun opmerkingen in te clienen ,,
maar er tevens aan toevoegt « dat de
vraag of de administratie in onderhavige
omstandigheden gerechtigd was, op grond
van artikel 260 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen een· nieuwe aanslag
te vestigen, zich in het kader van huidig
geding niet stelt, maar enkel zal dienen
onderzocht te worden in geval de rechtsgeldigheid van die nieuwe aanslag wordt
betwist ,,
terwijl, zoals de rekwiranten (thans de
eisers) in conclusie opwierpen, nu op
31 december 1969 werd ingekohierd bij
schending van artikel 251, § 1, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen
(miskenning van de termijn van twintig
dagen), de onderhavige aanslag door
forclusie was getroffen, vermits niet
aileen moet nagegaan worden of de aanslag « materieel " tijdig werd ingekohierd, maar ook of op het ogenblik
dat werd ingekohierd nog een regelmatige aanslag mogelijk was, en vermits
het begaan van een onwettelijkheid,
kennelijk met het doel de forclusie te
ontgaan, niet, op welke wijze dan ook,
ten goede mag kmnen van degene die ze
begaat, en vermits tenslotte forclusie in
werkelijkheid bestaat, afgezien van de
uitspraak door beslissing of arrest, de
aanslag nietig is, wegens schending van
artikel 251, § 1, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen (schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 780 van
het Gerechtelijk Wetboek, 251, § 1, ~59,
260, 264, 267, 272, 276 en 278 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen);

terwijl een maal dat forclusie vaststaat,
de belastingplichtige het recht heeft een
fiscaal beroep in te dienen tegen de
directoriale beslissing die de betwiste
aanslag om een andere reden outlast, als
hij er belang bij heeft, wat ten deze het
geval is, vermits hij er belang bij heeft
de oorspronkelijke en onderhavige aanslag nietig te doen verklaren wegens
forclusie, welke reden het oi:mieuw vestigen van de aanslag ingevolge artikel 260
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen uitsluit (schending van de
artikelen 251, § 1, 259, 260, 261, 264 en
vooral 267, 272, 276 en 278 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen);
terwijl, in tegensteiling met wat het
arrest suggereert, de forclusie mag en
moet opgeworpen worden in verband met
de betwisting van de oorspronkelijke
aanslag, ook als er een andere oorzaak
van nietigheid voorhanden is, en zulks
omrlat de directeur en ook het hof, niet

aileen de nietigheid wegens forclusie
ambtshalve moeten opwerpen, maar
omdat deze reden van nietigheid de
andere pri1neert en hoven de andere
redenen van nietigheid geldt, omdat vervolgens het hof in deze materie van
openbare orde, zich niet mag beperken
'tot het dossier zoals samengesteld door de
administratie, maar zonder gebonden te
zijn door de motieven van de ambtshalve
beslissing, de werkelijkheid zelf moet
onderzoeken, en aile feiten en rechtskwesties moet onderzoeken, die tot de·
uitspraak van de forclusie leiden, wat in
onderhavig verband betekent, dat de
onwettelijkheid die bestaat in de schending van artikel 251, § 1, van het Wethoek van de inkomstenbelastingen,
slechts een constatering is die voert tot
het vaststeilen en uitspreken van de nietigheid van de aanslag wegens forclusie,
en omdat tenslotte indien de onderhavige
beslissing wordt tenietgedaan wegens
forclusie, deze beslissing kracht en gezag
van gewijsde heeft, wat impliceert, dat
vaststaat dat de aanslag werd tenietgedaan wegens een andere reden dan de
forclusie, met het gevolg dat de tenietgedane aanslag opnieuw kan gevestigd
worden, zonder dat zijn nietigheid kan
worden opgeworpen, vermits aile aanslagen die niet werden tenietgedaan om
een andere reden dan forclusie, opnieuw
kunnen gevestigd worden en buiten de
aanslagtermijnen bepaald bij artikel 259
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (schending van de artikelen 251, § 1, 259, 260, 261, 264, 267, 272,
276 en 278 van het Wetboek van de
inkomstenbela.stingen);
terwijl het arrest in zijn motivering
innerlijk tegenstrijdig is, en van een
verkeerde opvatting getuigt, wanneer het
zegt, dat « het niet is omdat volgens de
rekwiranten geen regelmatige aanslag in
1969 kon gevestigd worden, wat precies
de forclusie impliceert, dat daarom een
v66r einde 1969 niet regelmatig gevestigde aanslag door forclusie zou aangetast zijn ,, en ook wanneer het zegt
enerzijdE « dat de aanslag waartegen
reclamatie dus niet door forclusie was
getroffen " en anderzijds « dat de vraag of
de administratie in onderhavige omstandigheden gerechtigd was op grond van
artikel ~60 een nieuwe aanslag te vestigen, zich in het kader van het huidig
geding niet stHlt, maar enkel zal dienen
onderzocht te worden in geval dat de
rechtsgeldigheid van die nieuwe aanslag
wordt betwist ,, vermits eenmaal dat het
arrest kracht van gewijsde hAeft verkre-
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vestigd, de administratie de forclusie niet
kon opwerpen ;
Overwegende dat, opdat er inzake
directe helastingen gewijsde zou zijn,
vereist wordt dat de nieuwe hetwisting
reeds door een vroegere heslissing werd
herecht;
Overwegende dat, ten deze, de vraag
of de administratie, op het ogenhlik
waarop de oorspronkelijke aanslag' werd
ingekohierd ·nag in de mogelijkheid verOverwegende dat uit de enkele omstankeerde om een regelmatige aanslag te
digheid dat een aanslag v66r het verstrijvestigen door het arrest niet werd
ken van de in artikel 251 van het Wetheslecht;
hoek van de inkomstenhelastingen
Dat het integendeel preciseert dat de
hepaalde termijn van twintig dagen werd ·
ingekohierd, niet kan worden afgeleid dat vraag of de administratie in onderhavige
omstandigheden gerechtigd was, op grand
die aanslag door forclusie was aangetast
op het ogenhlik dat hij werd gevestigd ; van artikel 260 van gezegd wetboek, een
nieuwe aanslag te vestigen zich in het
dat de miskenning van voormelde termijn van twintig dagen en de naleving kader van huidig geding niet stelt maar
van de in artikel 259 van gezegd wethoek enkel zal dienen onderzocht te worden
hepaalde inkohieringstermijn van drie ingeval de rechtsgeldigheid van de
nieuwe aanslag wordt hetwist ;
jaar twee verschillende vragen zijn;
Dat het onderdeel niet kan worden aanOverwegende dat de vraag of de
genomen;
administratie, op het ogenhlik waarop de
borspronkelijke aarrslag werd ingekoW at het vierde onderdeel hetreft :
hierd, nag in de mogelijkheid verkeerde
om een regelmatige aanslag te vestigen en
Overwegende dat, nu uit het antwoord
de vraag of de controleur met opzet de
op het eerste onderdeel hlijkt dat het feit
termijn van t:wintig dagen zou miskend dat in 1969 geen regelmatige aanslag kon
hehhen, met het doel de forclusie te worden gevestigd, niet impliceert dat
voorkomen, enkel hij de hetwisting van
dergelijke aanslag door forclusie was
een hij toepassing van artikel 260 van aangetast, het arrest, zonder duhhelvoormeld wethoek gevestigde aanslag zinnigheid of tegenstr:ijdigheid, heslist dat
zullen lnmnen onderzocht worden, daar het niet is omdat volgens de eisers geen
de feitenrechter zich niet kan uitspreken
« regelmatige n aanslag in 1969 nag kon
over de geldigheid van een toekomstige worden gevestigd, een v66r einde 1969
aanslag;
niet regelmatig gevestigde aanslag door
Dat het onderdeel niet kan aangenoforclusie zou zijn aangetast, alsook
men worden;
enerzijds dat de aanslag waartegen
reclamatie niet door forclusie was aanWat het tweede onderdeel hetreft
getast en anderzijds dat de vraag of
Overwegende dat .het arrest, door te
de aclministratie « in onderhavige omheslissen dat de helastingplichtige gestandigheden n gerechtigd was, op grand
rechtigd is heroep in te stellen tegen een van artikel 260 van gezegd wethoek, een
heslissing van de directeur, zelfs ingeval nieuwe aanslag te vestigen zich in het
van outlasting van de aanslag, wanne.er kader van het huidig geding niet stelt,
hij er helang hij heeft, en dat ten deze maar enkel zal dienen onderzocht te
het helang voor de eisers erin hestaat dat,
worden ingeval de rechtsgeldigheid van
ingeval van forclusie, geen Iiieuwe aandie nieuwe aanslag wordt hetwist ;
slag op grand van artikel 260 van het
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
Wethoek van de inkomstenhelastingen mist;
zou kcmnen worden gevestigd, de stelling
Om die redenen, verwerpt de voorzievan de eisers hijtreedt ;
Dat het onderdeel, hij gehrek aan ning ; veroordeelt de eisers in de kosten.
helang, niet ontvankelijk is ;
24 mei 1973. - 3e kamer. VoorW at het derde onderdeel hetreft :
zitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
Overwegende dat, nu het arrest vaststelt dat de aanslag op de laatste dag van H. Gerniers. - Gelijkluidende conchtsie,
de door artikel 259 van voormeld wethoek de H. Depelchin, advocaat-generaal. -

gen in de zin dat de oorspronkelijke aanslag niet wegens forclusie nietig is, de
kwestie van de forclusie zich niet meer
kan stellen in verhand met de opnieuw
gevestigde aanslag (schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 251, § 1,
259, 260, 261, 264, 267, 272, 276, 278 van
het Wethoek van de inkomstenhelastingen en 780 van het Gerechtelijk Wethoek):
W at het eerste onderdeel hetreft :

-933Pleiters, de HH .. Delafontairie (van de
balie te Kortrijk) en Claeys Boui:taert
(van de balie te Gent).

1°

KAMER.

-

25 mei 1973.

HUWELIJKSCONTRACT. -

HUWE-

LIJKSGEMEENSCHAP. BEDRAG VAN
HETGEEN DE VROUW UIT DE GEMEENSCRAP GENIET. lNVENTARIS.
BEWIJSKRACHT.- GEGEVENS WAAROP
DE
RECHTER
ZIJN
BEOORDELING
STEUNT.

Hoewel artikel 1483 van het Burgerlijk
W etboek niet uitdrukkelijk een vervaltermijn stelt orn door de vrouw een
boedelbeschrijving te laten oprnaken,
kan de rechter, die de betrmtwbaarheid
hiervan beoordeelt, daarvoor rekening
ermee houden dat deze boedelbeschrijving
te laat is opgernaakt en beslisse.n dat
zij om deze reden niet betrouwbaar is (1).
(VAN DEN BROELE,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« AMANDO ».)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 november 1971 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en de miskenning van de bewijskracht
van het huwelijkscontract van de echtgenoten verleden voor notaris De Keukelaere op 20 januari 1949, meer bepaald
van de artikelen 2 en 4,
dom·dat het. arrest beslist dat eiseres
verplicht was de kwestieuze soh uld van
wijlen haar echtgenoot te betalen,
terwijl, em·ste onderdeel, artikel 2 van
het huwelijkscontract luidt : " de echtgenoten zullen ook gescheiden zijn van
schulden, bijgevolg zullen zij ieder
afzonderlijk hunne schulden betalen en
da betaling va.n die schulden lwn niet
vervolgd worden tegen de andere echtgenoot n, en artikel .4 luidt : " de vrouw
------------------------(1) DE PAGE, d. X, nr. 864, blz. 745.

zal niet gehouden zijn voor een hager
bedrag dan wat uit haren hoofde in de
gemeenschap is gevallen »,
terwijl het arrest, door te beslissen dat
de kwestieuze schuld, waarvan niet
betwist werd dat zij een commerciele
schuld was van de echtgenoot, verhaalbaar was tegen eiseres, gezegde artikelen
interpreteert in een zin die .onverenigbaar
is met de normale en gebruikelijke
betekenis van de erin gebruikte bewoordingen;
tweede onderdeel, het arrest, zelfs indien
het de beschouwingen van de eerste
rechter nopens de interpretatie van het
huwelijkscontract duidelijk genoeg tot
de zijne maakt, de conclusie van eiseres
niet beantwoordt waarin zij staande
hield : 1° dat het niet « verantw<;>ord was
te beslissen dat de schulden die in
gezegde artikelen 2 en 4 bedoeld worden
en aldus aan ieder echtgenoot eigen
blijven, die zijn welke in artikel 1498
van het Burgerlijk W etboek bedoeld
zijn, dit is uitsluitend de tegenwoordige
schulden (op het ogenblik van de huwelijksovereenkomst) en de toekomstige
schulden " die de aan de echtgenoten
opgekomen erfenissen en giften zouden
belasten n, en dat partijen slechts de
inhoud van voormeld artikel 1498 hadden
willen verduidelijken n ; dat inderdaad
deze beslissingen· onaanvaardbaar waren,
om de reden dat " nu naar artikel 1498
verwezen · werd, geen verduidelijking
ervan hoefde gegeven te worden, daar
deze wetsbepaling op zichzelf volkomen
duidelijk is n en dat " door aan de hand
van deze verwijzing te beklemtonen dat
de toekomstige echtelingen ieder hun
schulden zouden betalen en dat de ene
niet zou kunnen vervolgd worden voor
de schulden van de andere, partijen
klaarbhjkelijk en duidelijk hun inzicht
doen kennen om aan de echtgenbte een
volledige bescherming te verzekeren ten
overstaan van de schulden die door de
echtgenoot zouden gemaakt worden,
zelfs wanneer deze schulden in verband
zouden staan met het beheer van de
beperkte gemeenschap die van de a.angenomen scheiding van goederen afwijkt », 2° dat " wanneer het besproken
beding beschouwd wordt als een herhaling van hetgeen anderdeels door de
verwijzing naar artikel 1498 van het
Burgerlijk W etboek in artikel 3 van de
huwelijksovereenkomst bedongen is, artikel 2 dan geen uitwerksel heeft zodat
de interpretatie van de eerste rechter in
strijd is met artikel 1157 van het Burgerlijk Wetboek, 3° dat. nu de huwelijks-
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overeenkomst, na in artikel1 de scheiding
van goederen te hebben bedongen en er
het actief va-n ieders eigen vermogen te
hebben bepaald, in artikel 2 het eigen
passief van ieder echtgenoot bespreekt,
artikel 3 waarbij een beperkte gemeenschap van aanwinsten wordt bedongen,
het actief ervan bepaalt zonder dat noch
in, dit artikel noch in een ancler van enig
passief ervan gewaagd wordt "• 4° dat
« uit de hu:welijksovereenkomst cluiclelijk
blijkt dat de echtgenoten, daar waar de
man als groothandelaar in vleeswaren
aan de wisselvalligheden van een belangrijke handel blootgesteld was, hoofdzakelijk de bescherming van. het vermogen van de vrouw hebben beoogd,
dat de bekommernis om deze bescherming te verstevigen een uiting vond in
het uitdrukkelijk beding van artikel 2
dat de echtelingen ook van schulden
zouden gescheiden zijn, bij zover dat
ieder afzonderlijk zijn schulden zou
moeten betalen en dat de ene niet
vervolgd zou kunnen worden voor de
schulden van de andere "• 5° dat " anderdeels de beschouwde huwelijksovereenkomst zo is opgevat dat, betreffende de
gemeenschap van aanwinsten, niet in
globo naar de wetsbepalingen die het
stelsel van de gemeenschap regelen wordt
verwezen, maar specifiek bepaald wordt
welke onder deze bepalingen worden
aangenomen en welke niet ; artikel 3
aldus bepaalt dat van de artikelen 1498
en 1499 van het Burgerlijk Wetboek
waaruit door de rechtsleer de toepasselijkheid van de regelen van de wettelijke
gemeenschap van goederen wordt a.fgeleid, aileen de bepaling aangenomen
wordt luidens welke de gemeenschap
door de man zal beheerd worden (artikel 1421 van het Burgerlijk Wetboek);
onmiddellijk daarna in de huwelijksovereenkomst de samenstelling van de
gemeenschap wordt beschreven, hetgeen
overbodig was indien door de verwijzing
natH de artikelen 1498 en 1499 geheel
de economie van deze wetsbepalingen
bedoeld was ; bovendien in artikel 1 van
de huwelijksovereenkomst bedongen
werd dat de vrouw het voile beheer van
haar roerende en onroerende goederen
alsook het vrije genot van haar inkomsten zal hebben, hetgeen een uitdrukkelijke afwijking van artikel 1428
van het Burgerlijk W etboek uitrn.aakt
en nogmaals aantoont dat de verwijzing
naar de artikelen 1498 en 1499 van het
Burgerlijk Wetboek moet verstaan worden in de zin, die trouwens in de aide is
uitgedrukt, dat de bedongen gemeenschap van aanwinsten, " overeenkomstig

deze artikelen door de man zal beheerd
worden "• uit dit alles client besloten te
worden dat de vrouw, zelfs als deelgenote
in de gemeenschap of de aanwinsten,
voor de schulden van deze laatste niet
kan aangesproken worden, tenzij wat
betreft de lasten van het huwelijk
di_e uit haren hoofde in de gemeenschap
ZIJn gevallen, hetgeen in het onderhavig geval op niets neerkomt, zodat
het arrest, naar luid van artikel 97
van de Grondwet, niet wettelijk gemotiveerd voorkomt :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende da.t eiseres in haar akte
van beroep onder meer aanvoerde dat
de door de echtgenoot van eiseres aangegane schuld een handelsschuld uitmaakte die hem overeenkorn.stig artikel 2
van het huwelijkscontract eigen was,
dat dit artikel geen uitwerking zou
hebben indien het een loutere herhaling
was van wat in de artikelen 1498 en 1499
van het Burgetlijk Wetboek vermeld
staat, dat gezegd artikel 2 de scheicling
van de schulden van de eclugenoten tot
doel had, da.t artikel 1 van het contract
aan eiseres ll.et vrije genot van haar
inkomsten toekende wat aanwijst dat de
verwijzing in het huwelijkscontract naar
de artikelen 1498 en 1499 van het
Burgerlijk Wetboek enkel betrekking
had op het beheer door de man van de
gemeenschap 'jan aanwinsten doch niet
medebracht djat de vrouw voor de
schulden van de man kon aangesproken
worden behoudens wat de lasten van
het huwelijk betreft ;
Overwegende dat het arrest verzuimt
die conclusie van. eiseres, welke tegen de
interpretatie van het huwelijkscontract
door de eerste rechter was gericht, te
beantwoorden ;
Dat het middel gegrond is ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de art-ikelen 97 van de
Gron.dwet, 1315 en 1483 van het Burgerlijk W etboek,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat het voorrecht van emolumenten waa.rop eiseres krachtens artikel 1483 van het Burgerlijk Wetboek
recht had, aan een goed en getrouw
inventaris van de goederen van. de
huwelijksgemeenschap gebonden. was, en.
dat door de wet voor gezegd inventaris
geen termijn van verval uitdrukkelijk
is bepaald, beslist dat de kwestieuze
inventaris, opgemaakt op 4 november
1970, zijnde nagenoeg elf maanden na
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bezwaarlijk a1s « goed en getrouw " kan deze taak op zich genomen hed, op 3 juli
worden aangezien, en .dientengevo1ge 1970 zelf slachtoffer werd van een
bes1ist dat eiseres diende aangezien te auto-ongeval en · moest gehospitaliseerd
worden a1s hebbende de gemeenschap worden, met het gevolg dat zijn opdrachu
aanvaard· zonder voorbehoud en ·haar ab ovo door een van zijn medewerkers
veroordee1t om de. somvan 67.472 frank moest hervat worden, en dat eiseres,
aan verweersGer te beta1en,
langs haar raadsman om, op 9 september
terwijl, eerste onderdeel, het intrinsiek 1970 bij voormeld accountantskanuoor
tegenstrijdig was enerzijds vast te stellen aandrong opdat een omstandige balans
dat de kwesuieuze inventaris niet binnen van de financie1e toestand van de
een door de wet bepaa1de termijn moest over1edene aan hemzelf en aan de notaris
opgemaakt worden en anderzijds te zou bezorgd worden » (schending van
beslissen dat uit .een zogezegde « 1aat- artikel 97 van de Grondwet) :
tijdigheid " van deze inventaris moest
W at de eerste twee onderdelen betreft :
afge1eid worden dat hij « om die reden "
Overwegende dat het arrest zijn
bezwaarlijk als goed en getrouw kan
worden aangezien (schending van erti- bes1issing dat de inventaris van 4 november 1970 laattijdig is en om die reden:
kel 97 van de Grondwet) ;
« bezwaarlijk a1s goed en getrouw kan
tweede onderdeel, het bewijs van de worden aangezien " steunt, niet aileen op
onbetrouwbaarheid van de inventaris ten de omstandigheid dat die inventaris
laste was va.n verweerster, die eiseres meer dan tien maanden na het over1ijden
was in de vordering tot het betalen van van de echtgenoot van eiseres werd ·
·een schuld waarvan eiseres slechts gehou- opgesteld, doch ook op het feit dat
den kon zijn indien de inventari:; onbe- bedoelde inventaris zeven maanden na
trouwbaar was, en dit bewijs niet het in1eiden van verweerbters vordering
wettelijk bijgebracht werd, aange7ien de werd opgemaakt ;
zogezegde laattijdigheid van een invenOverwegende dat de rechter, die
taris waarvoor geen wettelijke termijn
van verval bestaat op zichzelf niet soeverein over de betrouwbaarheid van
volstaat om h.et bewijs bij te brengen dat een inventaris oordeelt, met het oog op
de inventaris niet goed en getrouw waE die beoorde1ing allerhande omstandig(schending van de artikelen 1315 en 1483 heden in aanmerking kan nemen, onder
meer de tussen het instellen van een
van het Burgerlijk Wetboek);
vordering door een schuldeiser en het
de1·de onderdeel, ten minste, het arrest opmaken van de inventaris verlopen
de conclusie van eiseres niet beantwoordt, tijdruimte;
·
waarin zij staende hield dat de 1aattijOverwegende
dat
het
arrest
aldus,
digheid van · gezegde inventaris slechts
had kunnen aangenomen worden indien hoewel het erop wijst dat geen termijn
bet bewijs bijgebracht werd dat de laat- van verval voor het opmaken van de
tijdigheid te wijten was aan een inzicht inventaris uitdrukkelijk in de wet bevan ·bedrog (schending van artikel 97 paa.Jd wordt, zonder tegenstrijdigheid en
zonder de in het middel aangevoerde
van de Grondwet);
wetsbepalingen te schenden, op grond
vim·de onderdeel, alleszins het arrest de van voormelde vaststellingen wettelijk
<Jonclusie van eiseres niet beantwoordt heeft kunnen beslissen dat de betwiste
waarin zij staande hield dat er ten deze inventaris wegens het laattijdig opstellen
geen laattijdigheid aanwezig was waaruit ervan onbetrouwbaar was;
kon afgeleid worden dat de kwestieu7e
W at het derde en het vierde onderdeel
inventaris niet als go!fd en getrouw kon
.a.angezien worden, en dit om de redenen betreft :
1° dat eiseres geen fraude of bedrog
Overwegende dat uit de akte van hoger
gepleegd had, 2° dat de vertraging in beroep blijkt dat eiseres voor het h.of
het opmaken van de inventaris te wijten van beroep slech.ts aanvoerde dat de
was « aan de omstandigheid dat de eerste rech.ter, overeenkomstig zekere
boekhouding van de zeer omvangrijke rechtspraak, uit de laattijdigheid van de
groothandel in vleeswaren van haar inventaris een bewijs of althans een
·echtgenoot. zeer verward en als het ware vermoeden van bedrog had afgeleid ; dat
onbestaande was, dat eiseres, korte tijd zij in verband hiermede naar twee door
na het overlijden van haar echtgenoot, de eerste rechter verrnelde cimstandigbet Accountantskantoor Van Acker be- heden verwees, te weten, enerzijdR, dat
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het niet bleek dat zij bij de notaris
herhaaldelijk tot het opmaken van een
boedelbeschrijving zou hebben aangedrongen en, anderzijds, dat betreffende
de liggende gelden en de gelden op de
postrekening van de overledene, tegenstrijdigheden voorkwamen tussen de
verklaringen van. eiseres voor de familieraad op 9 januari 1970 en de inventaris
van 4 november 1970; dat zij verder
die beide gegevens bestreed door eensdeels de in het middel vermelde omstandigheden in te roepen om de. vertraging
in het opstellen van de inventaris te
rechtvaardigen en door anderdeels aan
te voeren dat voormelde tegenstrijdigheden niet voorkwamen of zo onbeduidend waren dat zij geen bedrieglijk opzet
lieten blijken noch deden vermoeden;
Overwegende dat, door te releveren
dat eiseres wijst op een aantal omstandigheden die het opmaken van de inventaris hebben vertraagd, doch dat er « van
over1nacht geen sprake is,, het arrest te
kennen geeft dat voormelde omstandigheden als rechtvaardigingsgrond voor
het laattijdig opstellen van die inventaris niet volstaan ; · dat het verder
oordeelt dat het feit dat « slechts weinig
belang kan gehecht worden aan een
verschil tussen de inventaris van 4 november 1\)70 en een vroegere verklaring
van eiseres in de familieraad ,, gelet op
de laattijdigheid van die inventaris,
« onverschillig " is ; dat het arrest aldus
het verweer van eiseres passend beantwoordt;
Dat het middel niet kan wordei' aangenomen;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de andere middelen, die tot
geen meer uitgebreide vernietiging kunnen leiden, vernietigt het· bestreden
arrest behalve in zoverre het uitspraak
doet over het voorrecht van emolumenten ; beveelt dat melding van dit arrest
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt
de kosten aan opdat erover door de
feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
25 mei 1973. 1e kamer. Voorzitter, de H. Rutsaert, raadsheer. waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Sury. Gelijlehtidende conclttsie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
Pleiter·, de H. Struye.
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1°

VONNISSEN EN ARRESTEN.
. STRAFZAKEN, BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VONNIS W AARBIJ OP
DE STRAFVORDERING WORDT BESLIST
DAT.HET MISDRIJF NIET BEWEZEN I S . VONNIS DAT VERVOLGENS DE RECHTBANK .ONBEVOEGD VERKLAART OM KENNIB TE NEJ)!IEN VAN DE RECHTSVORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.DRAAGWIJDTE VAN DE BESLISSING OP
DEZE RECHTSVORDERING.

2°

VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE
VERZEKERING BETREFFENDE DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
INZAKE MOTORRIJTUIGEN. BENADEELDE PARTIJ DIE EEN VORDERING
INSTELT TEGEN DE VERZEKERAAR VAN
DE ZOGENAAJVIDE AANSPRAKELIJKE DADER. GRONDSLAG VAN DEZE VORDERING.

1° H et vonnis van de politierechtbanlc dat,
na op de strafvordering te hebben beslist
dat het aan de belelaagde telastegelegde
misd1·ijj niet bewezen is, ver"lclaart dat
de rechtbanle dientengevolge onbevoegd
is om leennis te nemen van de 1'echtsvordering van de burgedijlee partij, isten opzichte van deze rechtsvm·dering
niet slechts inzalee de bevoegdheid gewezen; het beslist oole dat het misdrijf dat
ten grondslag ligt aan de burgerlijlee
rechtsvo1·dering niet bewezen is ( 1).

2° De benadeelde lean tegen de verzeleeraar
van de zogenaamde aanspraleelijlee ddder
van een ongeval geen andere 1·echten
doen gelden dan die wellee hij tegen
deze dader lean in1·oepen ; hij lean
derhalve in een vordering tegen deze
ve1·zelceraa1· voor het bttrgerlijle gerecht
niet betogen dat de verzeleerde de hem
telastegelegde misdrijven heeft gepleegd
of op dit betoog een vordering stetmen
tot goedmaleing van de schade, die door
deze misdrijven zou ver·oorzaalet z~jn,
wanneer·, nadat hij zich burge1'l~jlee
partij gesteld heeft tegen deze verzeleerde
voo1· de politim·echtbanle, deze beslist
heeft dat de verzeleenle het hem telastegelegde feit niet heeft gepleegd en dat
deze beslissing, bij gebrelce van hager
be1·oep van die persoon, in dat opzicht
in leracht van gewijsde is gegaan (2).
(Wet van 1 juli 1956, art. 6.)
(1) en (2) De burgerlijke rechtsvordering
die voor het gere6ht is gebracht, waarbij de
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HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 januari 1972 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

Over het middel afgeleid uit de scheri-ding van de artikelen 1315, 1319, 1320,
1322, 1350, 3°, 1352, 1382 tot 1384 vah
het Burgerlijk Wetboek, 23 tot 28, 1044
en 1045 van heu Gerechtelijk Wetboek, 3,
4 van de wet van 17 april1878 bevattende
de voorafgaande titel van het W etboek
van strafvordering, 161, 189, 202 (wet
van 10 juli 1967, artikel1, 107°), 203 (ver-

strafvordering aanhangig is overeenkomstig
de artikelen 3 en 4 van de voorafgaande titel
van het 'Vetboek van strafvordering, is
h'terop gegrond dat de door de burgerlijke
partij opgelopen schade haar oor><aak vindt
in een fout die onder de toepassing valt. van
de strafwet. De burgerlijke rechtsvordering
stennt dus uitslnitend op de delictuele aansprakelijkheid, dit wil zeggen ofwel op een
font met een opzettelijk karakter ofwel op
een font die te wijten is aan een schnldige
nalatigheid.
Wanneer de rechtcr voor wie de strafvordering aanhangig is, beslisu dat de beklaagde
de hem telastegelegde font niet heeft gepleegd,
beslist hij noodzakelijk dat de grondslag van
de bnrgerlijke rechtsvordering niet bewezen
is. De vordering van de bnrgerlijke partij is
aldus definitief berecht. De burgerlijke partij
kan derhalve clezelfde vordering, d.w.z. een
op hetzelfde misflrijf gegronde vordering,
voor een andere rechter brengen, zelfs voor
een bnrgerlijke rechter, zonder dat tegen
deze partij de exceptie van het gezag van
gewijsde kan aangevoerd worden.
De burgerlijke partij zou zich desnoods
kunnen beroepen op een andere font, hetzij
een oneigenlijke hetzij een contractnele, en
op grond hiervan bij de bnrgerlijke rechter
een nieuwe rechtsvordering instellen.
Wanneer strafgerechten cle beklaagde'vrijspreken van de hem telastegelegde misdrijven, die aan de bnrgerlijke rechtsvordering
ten grondslag liggen, hebben zij de gewoonte
om zich onbevoegd te verklaren voor de
kennisneming van de burgerlijke rechtsvordering tegen de vrijgesproken beklaagde.Deze beslissing betekent dat op ba,is 'van de
telastlegging de vordering tot goedmaking
van de schade ongegrond is en dat, claar de
beklaagde het strafbaar feit niet gepleegd
heeft waarvoor hij strafbaar is, de rechter
voor wie cle strafvordering aanhangig is,
onbevoegd is om· nitspraak te doen over
een andere grondslag ( ditmaal nitsluitend
een bnrgerlijke grondslag), die ook tot basis
kon dienen voor de vordering van de bnrgerlijke partij.
De beslissing waarbij het gerecht zich
onbevoegd verklaart, heeft dus geen betrekking op de burgerlijke rechtsvordering zoals
deze hie et nunc is ingesteld ; zij betekent dat

de rechter voor wie de strafvordering aanhangig is, onbevoegd is om kennls te nemen
van een gewijzigde vorclering. Er kan immers
geen sprake zijn van een wijziging van de
jnridische grondslag van de burgerlijke
vordering voor deze rechter, zoals bedoeld in
artikel 807 van het Gerechtelijk W etboek.
Voor de bnrgerlijke rechter is een dergelijke
wijziging mogelijk : de aanvoering voor deze
rechter van . een delictuele aansprakelijkheid
staat het beroep, tijdens hetzelfcle geding,
op een contractnele of quasi-clelictuele aansprakelijkheid niet in de weg, voor zoverre
·de nienwe op tegenspraak genomen ccnclnsies
bernsten op een feit of akte in de dagvaarding
aangevoerd. Dit is niet het geval voor de rechter bij wie de strafvordering aanhangig is,
omdat deze rechter in bnrgerlijke zaken
slechts bevoegd is als de beklaagde het
strafbaar feit heeft gepleegd dat hem ten
laste gelegd is en ten grontlslag ligt aan de
burgerlijke rechtsvordering, zoals deze voor
hem is gebracht.
De rechter voor wie de strafvordering is
gebracht ·zou dus · evenzo knnnen zeggen dat
de rechtsvordering van de bnrgerlijke partij
onmiddellijk ongeg·roncl is, omdat de oorzaak
van deze vordering, nl. het misdrijf, niet
bewezen is. Daardoor zon niet vooraf worden
beslist over de grondslag van een andere
vordering die voor cle bnrgerlijke rechter is
gebracht uit lioofde van een en dezelfde
schade, doch· op grond van een andere font
dan die, welke voor de strafrechter aan cle
beklaagde werd telastegelegd. Dienaangaande
kan men zich afvragen of het beschikkende
gedeelte waarbij cle rechter zich onbevoegd
verklaart het meest aangewezen is, aangezien
de rechter in elk geval geen nitspraak moet
doen op een rechtsvordering die voor hem
niet of nog niet aanhangig is.
s 'Hofs rechtspraak is in die zin vastgesteld.
Dit is onder meer het geval in de arresten
van 11 april 1958 (Bull. en PAsrc., 1958, I,
870} en 14 april1970 (Ar1·. cass., 1970, blz. 747}.
Men raadplege ook cass., 27 jnli 1891 (B•tll.
en PAsrc., 1892, I, 272); 18 november 1909
(ibid., 1909, I, 438); 28 september 1931
(ibid., 1931, I, 235 en noot 1, blz. 236);
16 december 1968 (Arr. cass., 1969, blz. 381);
8 september 1969 (An. cass., 1970, blz. 22);
14 september 1970 (ibid., 1971, blz. 40);

( « THE OCEAN ACCIDENT
AND GUARANTEE CORPORATION LTD. »,
T. VAN LAER.)
ARREST.
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vangen door de wet van 31 met 1955,
artikel 2) van het Wetboek van strafvordering, 6 van de wet van 1 juli 1956
be~reffende d~ ve~plichte aansprakelijkhetdsverzekermg mzake motorrijtuigen
en 97 van de Grondwet,

doordat, na eraan te hebben herinnerd
dat verweerder, die zich in de strafrechtelijke procedure burgerlijke partij had
gesteld, geen hoger beroep aantekende
tegen het vonnis van 9 december 1968
van de politierechtbank te Arendonk dat
de. verzekerde van eiseres (Rommens)
VriJge~proken had uit hoofde van onopzettehJke verwondingen aan verweerder
en onaangepaste snelheid, en zonder te
betwisten dat eiseres in principe tegen
de rechtstreekse vordering, doer de
. benadeelde partij op grond van artikel 6
van de wet van 1 juli 1956 tegen haar
ingeleid, de excepties waa'rover haar
verzekerde ten overstaan van het slachtoffer beschikte kon inroepen, het arrest
verweerders eis ontvankelijk en gegrond
verklaart en eiseres veroordeelt om aan
verweerder een bedrag van 65.930 frank
te betalen als schadevergoeding wegens
de misdrijven, ten laste van de verzekerde van eiseres gelegd door het vonnis
van 28 januari 1969 van de Correctionele
Rechtbank te Turnhout, zetelend in
hoger beroep, om de beslissende redenen
dat laatstvermeld vonnis « gezag van
strafrechtelijk gewijsde heeft verkregen
zodat erga omnes, het slachtoffer inbegrepen, vaststaat dat Rommens de
voormelde aan verweerder schadeberokkenende misdrijven heeft gepleegd,
met het gevolg dat onderhavige eis van
verweerder, strekkend tot vergoeding
ervan, en hij toepassing van artikel 6
van de wet van 1 juli 1956 tegen de
v_er_zekeraar van Rommens gericht, prinmpwel gegrond is n, dat « de politierechter, na de vrijspraak die hij verl~~nde, nog enkel op burgerlijk gebied
ZIJn onbevoegdheid kon vaststellen om
uitspraak te doen over de vordering van
de burgerlijke partij, doch zodoende
geen~zins deze vordering ten gronde
veny_terp, zodat .. het gezag van . zijn
geWIJSde enkel ZlJn onbevoegdbeidsverklaring dekt en niet kan I:eiken tot de
bevrijding van Rommens of dezes verzekeraar,. tegenover bet slachtoffer van
het-ongeval n en dat « zelfs al bleef zijn
hoger beroep achterwege, een berusting
FAUSTIN-HELIE, d. II, nr.
d. I, nrs. 186 en vlg.; HAus,
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3383; GARRAUD,
d. II, nrs. 1301 en
R.K-

van Van Laer in de beslissing van de
politierechtbank niet bewezen is, en een
berusting van zijnentwege zich trouwens
enkel zou ui~strekken tot de onbevoegdhetdsverklarmg, doch geenszins als een
ondubbelzinnige verzaking van zijn aanspraak op vergoeding zou kunnen gei:nterpreteerd worden n,
te1·wijl het vonnis van de poliuierechtbank, evenals het op de strafvordering
beshst dat d,e aan de verzekerde van eiseres toegeschreven misdrijven niet bewezen zijn en dienvolgens de verzekerde van
eiseres van die telastleggingen .vrijspreekt, ook over verweerders tegen de
verzekerde van eiseres gerichte burgerlijke vordering beslist dat de misdrijven
die, naar verweerder beweert, oorzaak
zijn van de schade waarvan hij vergoedmg vraagt, lastens de verzekerde van
eiseres niet zijn bewezen en dierivolgens
de politierechtbank onbevoegd verklaart
om van die vordering kennis te nemen ;
dit vonnis, mitsdien, wat de burgerlijke
vordering betreft, niet enkel uitspraak
doet over de bevoegdheid mil.ar ook over
een betwisting die de grond van de zaak
ra.akt ; die beslissing, bij ontstentenis
van hoger beroep van verweerder, jegens
deze laatste kracht van gewijsde heeft
verkregen ; dienvolgens, door de exceptie
van gezag van rechterlijk gewijsde die
eiseres in haar conclusie tegen de vordering van verweerder inriep te verwerpen om de reden dat dit gezag, wat het
vonnis van de politierechtbank betreft,
enkel de onbevoegdheidsverldaring dekte,
en, wat het in hoger beroep gewezen
vonnis betreft, zich strafrechtelijk erga
omnes uitstrekte, het arrest de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk
vVetboek, 3 en 4 van de wet van 17 april
1878, 161, 189, 202 en 203 van het
W etboek van strafvordering schendt, en
de bewijskracht van beide bovenvermelde
vonnissen miskent (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek); door te zeggen dat
de berusting van verweerder in de
beslissing van de politierechtbank niet
bewezen was, het arrest daarenboven
de artikelen 1315, 1350, 3°, 1352 van het
Burgerlijk Wetboek, 1044 en 1045 van
het Gerechtelijk Wetboek schendt; de
ten laste van eiseres uitgesproken veroordeling zodus alle grondslag mist (schending van de artikelen 6 van de wet van
1 juli 1956, 1382 tot 1384 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond>vet):
Overwegende dat, wanneer de politierechtbank in haar op 9 december 1968
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gewezen vonnis op de strafvordering
beslist dat de aan de verzekerde van
eiseres toegeschreven misdrijven niet
bewezen zijn en hem dienvolgens van die
telastleggingen vrijspreekt, zij meteen,
met betrekking tot de door verweerder
tegen die verzekerde ingestelde burgerlijke vordering, te kennen geeft dat de
misdrijven, welke verweerder beweert de
oorzaak te zijn van de door hem geleden
en door voormelde verzekerde te herstellen schade, niet bewezen zijn ; dat
daaruit blijkt dat, wat de burgerlijke
vordering betreft, voormeld vonnis zich
niet ertoe beperkt uitspraak te doen over
de bevoegdheid doch tevens beslist dat
het misdrijf dat aan de burgerlijke
vordering ten grondslag ligt, niet bewezen
is;
Overwegende dat die beslissing, bij
ontstentenis van hoger beroep van
verweerder, jegens hem in kracht van
gewijsde is getreden ;
Overwegende dat, nu verweerder, de
benadeelde per!"oon, tegen eiseres, ver'zekeraar van de beweerd aansprakelijke
dader, geen andere rechten kan doen
gelden dan die welke hij tegen die dader
kan laten gelden, hij in een tegen haar
en voor het burgerlijk gerecht ingestelde
vordering nie't meer mocht aanvoeren
dat de verzekerde van eiseres voormelde
misdrijven had gepleegd noch op die
grond een nieuwe vordering kon laten
steunen strekkende tot herstel van de
schade die door die misdrijven zou zijn
veroorzaakt ;
Overwegende dat, zo voormeld vonnis,
in zoverre het op de etrafvordering
uitspraak deed, weliswaa.r op hoger
beroep van het openbaar ministerie
werd hervormd en de verzekerde van
eiseres in hoger beroep wegens de hem
toegeschreven misdrijven werd veroordeeld, die laatste beslissing echter aan de
belangen van verweerder, welke geen
hoger beroep instelde, vreemd blijft en
de tussen verweerder en voormelde
verzekerde, en derhalve diens verzekeraar, de:finitief beslechte betwieting,
die aileen verweerders burgerlijke belangen raakt, niet opnieuw kon doen rijzen ;
Overwegende dat, nu voormeld vonnis
van de politierechtbank jegens verweerder in kracht van gewijsde was getreden,
zijn berusting in dit vonnis niet eens ter
sprake kwam ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant

~

van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat erover door de feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Gent.
25 mei 1973. - 1e kamer. Voorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Sury. Gelijkluidende conclusie,
de H.

Krings,

advocaat-generaal. -

Pleiters, de HH. Dassesse en Houtekier.

2e KAMER. -

28 mei 1973.

l o VOORZIENING IN CAS SATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ TEGEN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING.
BURGERLIJKE
PARTIJ NIET VEROORDEELD IN KOSTEN
VAN DEZE RECHTSVORDERING. - NIET
ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

2° WEGVERKEER. -

AANRIJDING
TUSSEN EEN VOERTUIG DAT OP EEN
KRUISPUNT NAAR LINKS IS AFGESLAGEN
EN EEN VOERTUIG DAT IN TEGENGESTELDE RICHTING DE WEG VOLGDE,
DIE RET EERSTE VOERTUIG IS OPGEREDEN NA RET KRUISPUNT TE ZIJN
OVERGESTOKEN. - AANRIJDING BUIREGELS
TEN RET KRUISPUNT.
INZAKE VOORRANG RECHTS EN DE
DOOR DE VERKEERSTEKENS OPGELEGDE
VOORRANG NIET VAN TOEPASSING.

3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZAKEN. - 0ASSATIEBEROEP VAN EEN
BEKLAAG,DE TEGEN DE BESLISSING OP
DE TEGEN HEM INGESTELDE STRAFVORDERING EN TEGEN DE EINDBESLISSINGEN OP DE TEGEN HEM EN DOOR
HEM INGESTELDE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERINGEN. - 0ASSATIEBEROEP VAN DE VERZEKERAAR VAN
DEZELFDE BEKLAAGDE TEGEN DE EINDBESLISSING OP DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING VAN DEZE VERZEKERAAR TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE.
- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING
OP DE STRAFVORDERING EN VAN DE
BESLISSING OP DE TEGEN DE BEKToAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. - BRENGT DE VERNIETIGING MEE VAN DE BESLISSINGEN OP
DE DOOR DE BEKLAAGDE EN DOOR

-940ZIJN VERZEKERAAR INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN, DIE
OP DEZELFDE ONWETTELIJKHEID ZIJN
GEGROND. ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING VAN
AMBTSWEGE
WORDT UITGESPROKEN.

4°

CASSATIE. 0MVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN. BESLISSING WAARBIJ
DE
AANSPRAKELIJKH:)l]ID
VOOR EEN
ONGEVAL TUSSEN TWEE BEKLAAGDEN
WORDT VERDEELD TEN BELOPE VAN
TWEE DERDE TEN LASTE VAN DE
ENE BEKLAAGDE EN VAN EEN DERDE
TEN LASTE VAN DE ANDERE.- VERNIETIGING, OP DE VOORZIENING VAN DE
EERSTE BEKLAAGDE, VAN DE BESLISSINGEN OP DE WEDERZIJDSE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERINGEN.
VERNIETIGING DIE ZICH NIET UITSTREKT TOT DE
BESCHIKKING WAARBIJ HET DEEL VAN
DE AANSPRAKEL!JKHEID VAN DE ANDERE
BEKLAAGDE
WORDT
VASTGESTELD.

5o

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. CASSATIEBEROEP VAN DE
VEROORDEELDE BEKLAAGDE. MIDDEL VAN AMBTSWEGE DAT LEIDT TOT
- CASSATIE MET VERWIJZING. TOT
STAVING VAN HET
CASSATIEBEROEP
VOORGEDRAGEN
MIDDEL
DAT
GEEN
CASSATIE ZONDER VERWIJZING KAN
MEEBRENGEN. MrbDEL DAT GEEN
ONDERZOEK VAN HET HoF BEHOEFT.

1 o De bttrgerlijke partij, die niet in kosten
van de strafvordering i,o veroordeeld, is
niet ontvankelijk om zi-ch in cassatie te
voorzien tegen de beslissing op deze
rechtsvordering (1). (Sv., art. 177 en
216.)

2o Bij een aanrijding tttssen een voertttig
dat op een kruispttnt naar links is afge8lagen en een voertuig dat in tegenge13telde richting cle weg volgt die het eerste
voertuig is opge1·eclen na het kruisptmt
te zijn ove1·gestoken, zijn cle regels inzake
voor1·ang rechts en cle clam· cle verkeerstekens opgelegde voorrang niet van
toepassing, wanneer cle aanrijcling buiten het lcrttisptmt heeft plaatsgehacl. (2).
(Wegverkeersreglement, art. 15 en 16.)
(Impliciete oplossing.)
(1) Cass., 19 december 1972, supra, biz. 411.
(2) Cass., 20 februari 1967 (Arr. cass., 1967,
biz. 772) en de noot.
(3) Men raadpiege cass., 22 oktober 1969

3° De vernietiging, op het cassatieberoep
van cle beklaagde, van de beslissing op
cle strafvorclering brengt cle vernietiging
mee van cle einclbeslissing op cle tegen
hem ingestelcle burgerlijke rechtsvorclering, die het gevolg is van cle eerste, en
van de einclbeslissingen op de door hem
en door zijn verzekeraar tegen een medebeklaagde ingestelde btw-gerlijke rechtsvm·clM·ingen, die op dezeljde onwettelijkheid zijn gegroncl, tegen wellce beslissingen deze partijen zich regelmatig in
cassatie hebben vom·zien, zelfs inclien de
vernietiging van de beslissing op de
strajvordering van ambtswege wordt uitgespmlcen (3).

4° W annem· de 1·echter de aanspralcelijlcheid
voor een ongeval tttssen twee belclaagden
heejt vm·deelcl, ten belope van twee derden vom· de eerste en van een cle1·de voor de
tweede, strelct de vernietiging, op het
cassatiebe1·oep van de eerste, van de
beslissingen op de wede1·zijdse btt1·gerlijke rechtsvorderingen, en hie1·op gegmnd dat de vemonleling van de eiser
niet regelmatig met redenen is omkleed,
zich niet ttit tot de beslissing dat de andere
beklaagde ten minste voor een derde
aansprakelijlc is (4).
5o Wanneer, op het cassatieberoep van de

ve1·oordeelde beklaagde,• een middel dat
leidt tot cassatie met verwijzing, van
ambtswege wordt opgeworpen, behoeft
het Hof niet vooraf het middel te onderzoeken, dat de eism· tot staving van zijn
cassatieberoep ,heejt voorgedragen en dat
geen cassatie : zoncle1· venvijzing lean
meebrengen (5).
'
(JACOB
EN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
« VERENIGING DER BELGISCHE EIGENAARS », T. MOHAMED BEN AHMED.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 december 1972 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
I. Op de voorziening van eiseres, voor

(A1·r. cass., 1970, biz. 180) en 8 januari 1973,
supra, biz. 467.
(4) Cass., 27 maart 1973, supra, biz. 754.
(5) Cass., 12 juni ·1972 (Arr. cass., 1972,
biz. 952).
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zover deze is gericht tegen het open baar
ministerie :

welke beschikkingen het gevolg zijn van
die veroordelende beslissing ;

Overwegende dat eiseres, burgerlijke
partij, in geen kosten van de strafvordering werd veroordeeld, zodat de voorziening niet ontvankelijk is ;

Om die redenen, en zonder dat er grond
bestaat tot onderzoek van het middel,
dat eiser en eiseres ter staving van hun
voorzieningen hebben aangevoerd, welk
middel geen cassatie zonder verwijzing
of geen ruimere cassatie kan meebrengen,
vernietigt het vonnis, voor zover het
eiser veroordeelt op de strafvordering
die tegen hem is ingesteld, voor zover het,
rechtdoende op de civielrechtelijke vorderingen ingesteld door en tegen eiser,
te zijnen laste twee derde van de aansprakelijk voor het ongeval legt en voor
zover het, rechtdoende op de civielrechtelijke vordering van eiseres,. twee derde
van de door haar opgelopen schade te
haren laste laat ; verwerpt de voorziening
van eiseres voor het overige ; zegt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder in de kosten, behalve in die van
de betekening van de voorziening van
eiseres aan het openbaar ministerie, die
ten last!;) van eiseres zullen blijven ; verwijst de aldus beperkte zaak naar , de
Correctionele Rechtbank te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.

II. Op de voorziening van eiser,
beklaagde, voor zover zij gericht is tegen
de veroordelende beslissing op de strafvordering die tegen hem is ingesteld :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat, om te beslissen dat
het ten laste van eiser gelegde misdrijf
bewezen is, het vonnis erop wijst « dat
uit de situatieschets blijkt dat het ongeval heeft plaatsgehad op 5,20 meter van
de denkbeeldige grenslijn van het kruispunt; (dat) ... de regel van de voorrang
rechts echter een algemene draagwijdte
heeft en de voorranggever geenszins
ontslaat om voorrang te geven aan de
weggebruiker, die bij het naderen van het
kruispunt, al zij het op onregelmatige
wijze, rechts van hem komt " ;
Overwegende dat die redenen in het
onzekere laten of de correctionele rechtbank, al wijst zij erop « dat het ongeval
heeft plaatsgehad op 5,20 meter van de
denkbeeldige grenslijn van het kruispunt ,, in feite heeft ovetwogen ds.t het
ongeval is gebeurd op het kruispunt zelf,
dan wei of zij, aannemende dat het
ongeval zich he eft voorgedaan buiten het.
kruisptmt, echter beslist dat de regels
inzake voorrang rechts van toepassing
waren, alsof het ongeval was gebeurd op
het kruispunt ;
Overwegende dat het Hof wegens de
dubbelzinnigheid van die redenen niet
vermag zijn toezicht nit te oefenen ; dat
het vonnis aldus artikel 97 van de
Grondwet schendt ;
III. Op de voorzieningen van eiser,
beklaagde en burgerlijke partij, en van
eiseres, burgerlijke partij, voor zover zij
gericht zijn tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen ingesteld
door eiser en tegen hem enerzijds en door
eiseres anderzijds :
Overwegende dat de vernietiging van
eisers veroordeling uitgesproken op de
strafvordering tegen hem, de vernietiging
meebrengt van voornoemde beschikkingen, waartegen eiser en eiseres regelmatig cassatieberoep hebbicm ingesteld,

28 mei 1973. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Legros. Gelijkluidende conchtsie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Philips.
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lO VERJARING. STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING.
0VERTREDING
VAN DE WET, OP DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER OF VAN HET WEGVERKEERSREGLEl\iENT.- TERMIJN.

2° VERJARING. STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
STRAFVORDERING VERJAARD. 0MSTANDIGHEID ZONDER GEVOLG OP DE
TE BEKWAMER TIJD INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
3° CASSATIE. -

OMVANG. -

STRAF-

-
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ZAKEN. CASSATIE VAN DE BESLISSING
TOT VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE. BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICH NIET OF
ZICH ONREGELMATIG IN CASSATIE HEEFT
VOORZIEN. GEVOLG VAN DE CASBATIE TEN AANZIEN VAN DEZE PARTIJ.

4° VERWI.JZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. CASSATIE VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
WEGENS VERVAL VAN DEZE RECHTSVORDERING. KOSTEN VAN DEZE
RECHTSVORDERING MOETEN TEN LASTE
VAN DE STAAT BLIJVEN. CASSATIE
ZONDER VERWIJZING.

1° De strafvordering volgend uit een overtreding van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer of van het wegverkeersreglement verjaart, bij ontstentenis
van een oorzaak van schorsing van de
verjaring, door verloop van een jaar
sinds de eerste daad van onde1·zoek of van
vervolging, ver1·icht gedurende het jaar
te rekenen van de dag waarop de overtreding is gepleegd (1). (Wet betreffende
de politie over het wegverkeer, art. 68 ;
wet van 17 april 1878, art. 22, 23 en
25.)

2° De verjaring van de stmfvordering
brengt de verjaring niet mee van de te
bekwamer tijd ingestelde burgerlijke
rechtsvordering (2). (Wet van 17 april
1878, art. 26.)
3° W anneer een beslissing tot veroordeling
van de belclaagde vernietigd wordt en de
burgerrechtelijlc aansprakelijke partij
zich niet of zich onregelmatig in cassatie
heeft voorzien, verliest de beslissing,
waarbij deze partij 'burgerrechtelijk
aansprakelijlc wordt verlclaard voor de
vemordeling van de belclaagcle in de
kosten van de strafvordering, haar
bestaansreden (3).

4° W anneer de beslissing op de strafvordering vernietigd wordt wegens verval
van deze rechtsvordering en de kosten
van deze rechtsvordering ten laste van de
Staat moeten blijven, geschiedt de cassatie zonder verwijzing (4).

(1) bass., 29 mei 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 912).
(2) (3) en (4) Cass., 14 november 1972,
supra, blz. 259 en de noten 2, 3 en 4.

(BOUTENS EN LITISCONSORTEN,
T. BERTHOD EN LITISCONSORTEN.}

ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 januari 1973 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik ;
I. Op de voorziening van de eiser
Boutens tegen de beslissing op de strafvordering die tegen hem is ingesteld :

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 68 van
de wet betreffende de politie over het
wegverkeer (gecoi:irdineerd op 16 maart
1968), 22, 25 en 28 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het W etboek van strafvordering,
doordat het vonnis eiser veroordeelt tot
een geldboete en in de kosten van de
strafvordering wegens overtreding van
het wegverkeersreglement,
terwijl de laatste daad, waarbij de
verjaring van de strafvordering werd
gestuit, werd verricht meer dan een jaar
voor de uitspraak van het bestreden
vonnis en, bij ontstentenis van enige
gTond tot schorsing va.n de verja.ring,
deze was ingetreden toen het gerecht van
beroep zijn beslissing heeft gewezen :
Overwegende dat het vonnis, zoals is
vermeld in het middel, eiser veroordeelt
wegens verschillende overtredingen van
het wegverkeersreglement, gepleegd op
18 februari 1971 ;
Overwegende dat de laatste daa,d
waarbij de verjaring van de strafvordering werd gestuit, werd verricht op
27 juli 1971 toiom de Procureur des
Konings te Luik aan de ambtenaar van
het openbaar ministerie bij de Politierechtbank te Waremme de bescheiden
heeft gestuurd van de onderzoeksverrichtingen uitgevoerd tengevolge van een
ambtelijke opdracht, die genoemde arnbtenaar van het openbaar ministerie had
gericht tot de Franse overheid met het
oog op een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval waarin eiser was
betrokken;
Dat, bij ontstentenis van een grand tot
schorsing, de verjaring van 'de strafvordering was ingetreden op 26 juli 1972 te
middernacht en dat, na dit te hebben
vastgesteld, de correctionele rechtbank
derhalve de kosten van de strafvordering

----, 943 tegen eiser ten laste van de Staat had
moeten laten ;
Dat het vonnis derhalve de wetsbepalingen, die in het middel zijn vermeld, .
heeft geschonden ;
IL Op de voorziening van de eiser
Boutens tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen die zijn
ingesteld door de verweerders Bonin en
« Union des Assurances de Paris " :
Overwegende dat blijkims de processtukken verweerder Bonin zijn civielrechtelijke vordering van 24 mei 1972
heeft ingesteld bij wege van rechtstreekse
dagvaarding en dat verweerster «Union
des Assurances de Paris " zich burger-.
lijke partij heeft gesteld ter terechtzitting
van 21 juni 1972 van de Politierechtbank
te Waremme, waarbij de vervolgingen
tegen eiser tengevolge van genoemde
rechtstreekse dagvaarding aanhangig
werden gemaakt ; dat die civielrechtelijke vorderingen dus werden ingesteld,
vooraleer de verjaring van de strafvordering, die op 27 juli 1971 werd gestuit,
ingetreden was en dat derhalve het verval
van de strafvordering en de vernietiging
die het meebrengt, geen invloed op die
rechtsvorderingen hebben;
Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert ;
III. Op de voorziening van de eiser
Boutens tegen de beslissing op de strafvordering die ingesteld is tegen de verweerders Berthod, medebeklaagde en
Bonin, voor deze civielrechtelijk aansprakelijk :
Overwegende dat een medebeklaagde
geen hoedanigheid heeft om een cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing op
de rechtsvorderingen, die · zijn ingesteld
door het openbaar ministerie tegen een
medeoeklaagde en de voor deze civielrechtelijk aansprakelijke partij ;
IV. Op de voorzienirigen ingesteld door
de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid « Decabo ,, voor
Boutens civielrechtelijk aansprakelijk
verldaarde partij, en door de eiseressen,
de naamloze vennootschap «DeN ationale
Waarborg ,, de naan1loze vennootschap
« De Belgische Bijstand " en de naamloze
vennootschap « La Concorde "• burgerlijke partijen :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de eiseressen hun voorzieningen hebben laten betekenen aan een

van de partijen tegen wie zij zijn gericht ·;
dat de voorzieningen niet ontvankelijk
zijn;
Overwegende echter dat wegens de
vernietiging van de beslissing op de
strafvordering ingesteld tegen de eiser
Boutens, aangestelde van eiseres, de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Decabo "• de beslissing
waarbij deze civielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de veroordelingen tot een geldboete en in de kosten
van de strafvordering die tegen haar
aangestelde werden uitgesproken, geen
bestaansreden meer heeft ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, voor zover het de eiser
Boutens veroordeelt tot een geldboete en
in de kosten van de strafvordering, zodat
de beschikking waarbij eiseres « Decabo "
civielrechtelijk aansprakelijk voor die veroordelingen werd verklaard, aldus geen
bestaansreden meer heeft ; zegt dat er
dienaangaande geen grand bestaat tot
verwijzing ; verwerpt de voorzieningen
van die .eiser en van genoemde eiseres
voor het overige, alsmede aile andere
voorzieningen ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt de eiseressen, de Nationale
Waarborg, naamloze vennootschap, De
Belgische Bijstand, La Concorde, naamloze vennootschap en de Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Debaco in de kosten van hun
voorziening; veroordeelt de eiser Boutens
in de helft van de kosten van zijn voorziening en laat de andere helft ten laste
van de Staat.
28 mei 1973. - 2 6 kamer. Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Capelle. Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
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28 mei 1973,

1o VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN
BEVOEGD
OJ\'[
ZICH
IN
CASSATIE TE VOORZIEN. STRAFZA·
KEN. VRIJSPRAAK. CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE. NIETONTVANKELIJKHEID.

9·!42° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.
00RRECTIONELE
RECHTBANK. PROCES-VERBAAL VAN
EEN TERECHTZITTING TIJDENS WELKE
DE ZAAK BEHANDELD WERD, NIET
VOORZIEN VAN DE HANDTEKENING VAN
DE VOORZITTER OF VAN DE GRIFFIER.VONNIS WAARIN NIET ALLE VEREISTE
VASTSTELLINGEN VOORKOMEN OM DE
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING TE BEWIJZEN.- NIETIGHEID.

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. BEROEPEN VONNIS
NIETIG VERKLAARD.- BESLISSING VAN
DE RECHTER IN HOGER BEROEP DIE
DEZE NIETIGHEID OVERNEEMT.- NIETIGHEID VAN DE BESLISSING IN HOGER
BEROEP.

1° Niet ontvankelijlc, we gens het ontbr·elcen
van belang, is het cassatieberoep van de
belclaagde tegen een beslissing waarbij
deze wordt vrijgesprolcen (1).

2° Nietig is het vonnis van een correctionele
r·echtbanlc, indien het · proces-ver·baal
van de. ter·echtzitting, tijdens wellce de
zaalc behandeld werd, niet voorzien is van
de handtelcening van de voor·zitter of van
de g?'itfier, en in het vonnis niet alle
ver·eiste vaststellingen voorkomen om de
regelmatigheid van de r·echtspleging te
bewijzen (2). (Sv., art. 155 en 189; wet
van 1 mei 1849, art. 10.)

3° Nietig is de beslissing van de r·echter in
hager berdep, die de nietigheid overneemt
waardoor het beroepen vonnis is aangetast (3).
(LAFONTAINE.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 maart 1973 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat de voorziening niet
ontvankelijk is wegens het ontbreken
van belang, voor zover het arrest enerzijds eiser vrijspreekt van de telastleg~~ng 2 en an~erzijds met betrekking tot
een van de ferten van de telastlegging 1
(1) Cass., 19 december 1972 (Ar-r. cass.,
1972, blz. 411).
(2) Cass., 15 februari 1972 (A1-r. cass., 1972,
blz. 556).
(3) Cass., 9 juni 1969 (Arr. cass., 1969,
blz. 982).

~e v_erzwarende omstandigheid vermeld
m dre telastlegging, niet bewezen verklaart;

. Over het middel ambtshalve afgeleid
mt de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 155, 189, 190 en 211 van
het Wetboek van strafvordering, 10 van
de wet van 1 mei 1849 :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 15 december
1972 van de Correctionele Rechtbank te
Dinant, tijdens welke eiser gehoord werd
omtrent bepaalde getuigenissen afgenomen tijde_ns het vooronderzoek, geen
h~ndtekenmg draagt van de magistraat,
dre de debatten heeft voorgezeten en
evenmin vaststelt dat het voor deze
onmogelijk was het te ondertekenen ;
Overwegende dat luidens artikel 10
van de wet van l mei 1849, de bij de
artikelen 155 en 189 van het Wetboek
van strafvordering voorgeschreven aantekeningen zowel door de voorzitter als
door de griffier moeten worden onder·tekend ; dat die formaliteit, die is opgelegd
om aan de processen-verbaal van de
tere,chtzittingen een authentiek karakter
te geven, substantieel is ;
. Overwegende dat het beroepen vonnis
met alle vaststellmgen inhoudt, die vereist zijn om de regelmatigheid van de
procedure tijdens voornoemde terechtzitting te kunnen nagaan ;
Overwegende dat het arrest de verklaringen, die eiser op de terechtzitting van
15 dec~mber 1972 heeft afgelegd, niet
weert mt de gegevens op grond waarvan
het tot zijn overtuiging is gekomen en
zijn veroordeling grondt met name op
" de gegevens van .het strafdossier » ; dat
het aldus de nietigheid van de procedure
voor de eerste rechter heeft overgenomen, met schending derhalve van de
wettelijke beschikkingen die in het middel
zijn vermeld ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve voor zover het eiser
vrijspreekt van de telastlegging 2 en het
met betrekking tot een van de feiten van
die telastlegging de in de telastlegging 1
vermelde verzware)lde omstandigheid
niet bewezen verklaart ; 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.
28 mei 1973. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Perrichon, raadshAer waar-

-945:nemend voorzitter. Verslaggever, de
R. Capelle. - Gelijlcluidende conclusie,
·de H. Colard, advocaat-generaal.
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VOORZIENING

29 mei 1973,
IN

CASSATIE.

AFSTAND. STRAFZAKEN. VooRZIENING
VAN DE
VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ TEGEN DE BESLISSINGEN
OP
DE
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERINGEN.
AFSTAND
GEGROND OP DE ENKELE REDEN DAT
DEZE BESLISSINGEN GEEN EINDBESLISSINGEN ZIJN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 416
VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. AFSTAND DIE NIET ALS EEN
BERUSTING KAN WORDEN UITGELEGD.
GEVOLG.

W anneer de vrijwillig tussengelcomen partij zich in ca8Batie voorziet tegen de
beslissingen op de burgerlijlce rechtsvorderingen en vervolgens van haar voorziening afstand heeft gedaan om de
enlcele' reden dat deze beslissingen geen
eindbe{llissingen zijn in de zin van
artilcel 416 van het Wetboelc van strafvordering, lean deze afstand niet als een
bernsting worden uitgelegd en wo1·dt hij
door het H of niet gedecreteerd in zoverre
het H of vaststelt dat zelcere beslissingen
eindbeslissingen zijn (1).
(NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
GROEP
JOSI n, T. VAN DRIESSCHE WWE EECKHOUT, EECKHOUT M. EN E., PERSONENVENNOOTSCHAP « DE CUBBER R. EN A. ll
EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « STELLE
RADIO EN T.V - DE VLEESCHAUWER n.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 augustus 1972 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat, door tussenkomst
(1) Vgl. cass., 20 december 1971 (Arr. cass.,
1972, biz. 382) en 11 december 1972, supra,
biz. 354; men raadpiege cass., 19 juni 1972
(ibid., 1972, biz. 994), 24 oktober 1972, sttpra,
biz. 190, en 15 mei 1973, supra, biz. 878.

van Mter VanRyn, advocaat bij het Hof
optredende namens eiseres, deze ·verklaard heeft afstand te doen van haar
voorziening en zich het recht voor te
behouden om opnieuw een voorziening in
te stellen nadat een eindbeslissing zal zijn
gewezen;
Overwegende dat uit dit voorbehoud
blijkt dat de afstand enkel gegrond is op
de reden dat de bestreden. beslissingen
niet definitief zijn de zin van artikel 416
van het Wetboek van strafvordering;
Overwegende dat de beslissing waarbij,
onder bevestiging van het beroepen
vonnis, een provisie aan de eerste verweerster wordt toegekend en de zaak
voor verdere behandeling naar de eerste
rechter wordt verwezen, geen eindbeslissing is in de zin van voormeld artikel ;
Overwegende dat het arrest integendeel
uitspraak doet op alle eisen van de andere
vier verweerders en derhalve in dat
opzicht een eindbeslissing is in de zin
van voormeld artikel, waartegen onmiddellijk een cassatieberoep kan worden
ingesteld;
Dat er derhalve geen grond is om de
afstand van de voorziening' .tegen de
laatste vier verweerders te decreteren,
daar de afstand door een dwaling is aangetast en niet kan worden gei"nterpreteerd
als een berusting in de beslissing ;
Overwegende dat eiseres ten opzichte
van deze vier verweerders geen middel
aanvoert;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening in zoverre zij gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van de verweerster
Van Driessche Germaine, weduwe Eeckhout Camiel, tegen eiseres ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; veroordeelt
eiseres in de kosten, inbegrepen deze van
de alcte van afstand.
29 mei 1973. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Van Leckwijck.- Gelijlcluidende conclusie, de H. Paul Mahaux, eerste advocaat-generaal.
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29 mei 1973.

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAKEN. 0NOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN OF VERWONDINGEN TEN GEVOLGE VAN EEN VERKEERSONGEVAL.- BEVOEGDHEID VAN

-
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DE POLITIERECHTER OP GROND VAN
ARTIKEL 138, 6°bis, VAN HET WETBOEK
VAN .STRAFVORDERING.- VOORWAARDEN.
2° CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN.
BESLISSING TOT ONBEVOEGDVERKLARING OP DE STRAFVORDERING EN OP DE .BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING. VOORZIENING
IN CASSATIE VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE.
0MVANG VAN DE
CASSATIE.

vo1·dering en de burgerlijke rechtsvor-·
dering aanhangig zijn, door de bestreder~r
beslissing ten onrechte onbevoegd wordt
verklaard, vernietigt het H of de beslissing
in zove1Te zij op beide rechtsvorderingen
is gewezen, oak al komt hiervan alleen
het openbaar ministerie in cassatie (2),.

(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOUT.
T. SCHOETERS, HOREMANS. EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « SECURITAS ».)

1° De politierechper neemt kennis van de

wanbedrijven omsch1·even in de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek
en bestaande in onopzettelijke slagen of
verwondingen die het gevolg zijn van een
ve1·keersongeval, wanneer deze wanbedrijven samenhangen of een onsplitsbaar
geheel vormen .met een misd1·ijf dat
strafbaar is krachtens dezelfde bepalingen en dat naar hem is ver.wezen overeenkomstig artikel 4· of 6 van de wet van
4 oktober 1867 op de verzachtende
omstandigheclen, of met een misd1·ijf dat
strafbaar is krachtens de wetten of
verordeningen op het wegverkeer en dat
hij hem 1·eeds aanhangig is gemaakt door
.het openbaar ministerie of het. onclerzoeksgerecht (1). (Sv., art. 138, 6°bis.)

ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 juni 1972 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Turnhout ;
Over het middel afge1eid uit de scherrding van artikel 138, 6°bis, van het
W etboek van strafvordering,

2° Wanneer de rechter, bij wie de straf-

doordat de Correctionele Rechtbank te
Turnhout zich onbevoegd verklaard heeft
om kennis te nemen van de feiten hoofdens welke verweerder Schoeters voor de
Politierechtbank te W esterloo gedaagd
werd, met name te Herselt op 17 oktober
1971 inbreuk te hebben gepleegd A) op
artikel 21-2-a van het algemeen verkeers-

(1) Cass., 7 november 1972, supra, blz. 227.
(2) Wanneer, zoals ten deze, een be3lissing
op cle enkele voorziening van het openbaar
ministerie, vernietigcl wordt omdat de rechter
zich onwettelijk onbevoegd heeft verklaard
om de strafyordering en over de civielrechtelijke vordering uitspraak te doen, rijst
de vraag of de beslissing in haar geheel dient
vernietigd te worden, dan wel of de vernietiging moet beperkt blijven tot de beslissing
over de strafvordering.
Bij de arresten van 29 juni 1959 (Arr. cass.,
1959, 915, met noot 1, p. 917) en 7 november
1972 (Bull. en PAsro., 1973, I, 223, met noot,
p. 225), heeft het Hof, in strijd met de conclusies van het openbaar ministerie, zich voor de
laatste oplossing uitgesproken (zie ook cass.,
15 juni 1953, Arr. cass., 1953, p. 706, met
noot 3, en 5 mei 1958, ibid., 1958, p. 698 ;
raadpl. cass., 6 juni 1939, Bull. en PAsro.,
1939, I, 290, en noot R. H.).
Deze oplossing steunt kennelijk, hoewel stilzwijgend, op de overweging dat het openbaar
ministerie, in de regel, niet bevoegd is om zich
tegen de beslissing gewezen ove; de civielrechtelijke voruering te voorzien ( cass., 25 september, 23 oktober [2 arresten] en 7 noYember
1972, Bull. en PAsro., 1973,!, 87,181, 182,223),

zodat de vernietiging van de beslissing ove1'
de strafvordering, uitgesproken op zijn enkele
voorziening, in principe niet slaat op de
beslissing gewezen over de civielrechtelijke
vordering (cass., 26 juni 1972, Arr. cdss., 1972,
p. 1026; 27 november 1972, Bull. en PAsro.,
1973, I, 304).
Die regel en dat principe lijden echter uit~ ·
zonderingen.
Bij het arrest van 5 april 1965 (Bull. en
PAsro., 1965, I, 831) heeft het Hof beslist, dat
hoewel de procureur des Konings in principe zonder bevoegdheid is om zich tegen de
beslissing gewezen over cle civielrechtelijke
vordering te voorzien, dergelijke voc;rzienin![
nochtans ontvankelijk is wanneer die beslissing de rechtsbedeling zodanig stoort dat de
loop ervan definitief belemmerd is.
Bij het arrest van 26 oktober 1970 (Arr.
cdss., 1971, p. 187) heeft het Hof beslisu dau
de burgerlijke partij zich mocht voerzien
tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die baar verzet tegen een
beschikking van buitenvervolgstelling van
de raadkamer verworpen had zonder de
bezwaren te beoordelen, en dat de vern\etiging
van deze beschikking, niettegenstaande de
procureur-generaal niet in cassatie is gekomen,
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;reglement, B) op artikel 34-l en 0) op
-artikel 3/j van de gecoordineerde wetten
van 16 maart 1968 betreffende de politie
.over het wegverkeer, om de redenen

" dat uit het onderzoek ter zitting, in
hoger beroep, gebleken is dat Roothooft
Leontina na het ongeval lichte pijnen in
haar hals had, blijkbaar het gevolg van

:tevens sloeg op de afwezigbeid van elke
bescbikking betreffende de strafvordering.
'De burgerlijke partij js ecbter, in de regel, ook
:niet biwoegd om zicb tegen de beslissing over
de strafvordering te voorzien en de vernieti,ging, uitgesproken op baar voorziening, slaat
·in p1•incipe niet op de beslissing gewezen over
·de strafvordering.
De besproken regel lijdt ook uitzondering
-wanneer de be~treden beslissing enkel uit.spraak beeft gedaan over de bevoegdbeid van
bet gerecbt of ovel' de ontvankelijkbeid van
-de strafvordering en van de civielrecbtelijke
vordering, en de bevoegdbeid van de straf·recbtel' of de ontvankelijkbeid van de vordeTingen niet aangenomen beeft.
Dit vloeit noodzakelijk bieruit voort, dat de
'strafrecbter die zicb onbevoegd of de strafvordering onontvankelijk verklaart, zonder
.aan de zaak zelve te raken, zodoende <'m over
de civielrecbtelijke vordering lm over de strafvordering oordeelt, vermits zijn beslissing
dienaangaande onsplitsbaar is, de civielrecb-telijke vordering zowel als de strafvordering
-door die . beslissing gestoord werden en, bij
;gebrek aan tussenkomst van de rechter in
hoger beroep, de verdere uitoefening daarvan
-definitief belemmerd zou zijn.
De artikelen 177 en 216 van het Wetboek
van strafvordering bepalen enkel dat bet
·openbaar ministerie en de andere partijen zicb
in cassatie mogen voorzien tegen de vonnissen
gewezen door de correctionele recbtbank
ingevolge boger beroep tegen de vonnissen van
de politierechtbanken of tegen de arresten
gewezen ingevolge hager beroep tegen de
vonnissen van de correctionele recbtbanken.
Tieze- bepalingen dienen WEliswaar in verband
.gebracht te worden met artikel 202 van het·zelfde wetboek, krachtens betwelk het recht
-om hoger beroep in te stellen tegen door de
politierechtbanken en de correctionele rechtbanken gevelde vonnissen beboort aan aile
partijen wat hun belangen betreft. Deze
precisering is wellicbt enkel gegeven met
betrekking tot cle burgerlijke partij, maar er
·wordt doorgaans aangenomen dat zij voor aile
partijen geldt. Bet Bofheeft echter meermaals
verklaard, o.m. bij de· arresten van 22 april
1901 (Bull. en PASIO., 1901, I, 200, met
·conclu&ie van de Beer advocaat-generaal
..Janssens) en 12 april 1921 (Bull. en PASIC.,
1921, I, 819), dat de aldus bepaalde beperking
« enkel het geval bedoelt waar de eerste rechter
over de zaak zelf beeft geoordeeld "·
Bet Bof heeft dientengevolge ook meer-

maals beslist (cass., 22 april 1901, Bull. en
PAsiO., 1901, I, 200 en conclusie van de
Heer advocaat-generaal Janssens; 13 juli
1908, ibid., 1908, I, 295 ; 12 april 1921,
ibid., 1921, I, 319) dat, wanneer de eerste
1•echter zicb ten onrechte onbevoegd heeft
verklaard om over de door de burgerlijke
partij gegeven dagvaarding te oordelen of
ten onrecbte de vordering van deze partij
onontvankelijk heeft verklaard, de rechter in
boger beroep, die deze beslissing op het enlcel
hoger beroep van de burgerlijlce partij wijzigt,
niet aileen de macbt maar ook de plicbt heeft
over de zaak zelf uitspra-ak te doen, zowel wat
de strafvordering als wat de civielrechtelijke
vordering aangaat.
Het Hof beeft insgelijks beslist (cass.,
30 juni 1913, Bull. en PAsrc., 1913, I, 354),
dat de recbter in boger beroep dezelfde macht
en dezelfde plicht heeft wanneer hij op het
enlcel hager beroep van de belclaagde een vonnis
wijzigt dat verkeerdelijk over de ontvankelijkheid van de civielrecbtelijke vordering uitsp-raak beeft gedaan.
Het arrest van 20 juli 1963 (Bull. en PASIC.,
1963, I, 1145 en noot 2) beeft dezelfde
principes toegepast op bet hoger beroep door
het openbaar ministerie ingesteld. Het beslist
dat de recbter in boger beroep die, op het enlcel
hoger bm·oep van het openbam· ministerie, een
vonnis wijzigt, waarbij de eerste recbter zich
onbevoegd beeft verklaard ten aanzien van de
strafvordering en de civielrechtelijke vordering, over de zaak zelf uitsp-raak moet doen
niet aileen wat de strafvordering maar ook
wat de vordering van de burgerlijke partij
aangaat. Na eraan herinnerd te bebben dat
de bepaling van artikel 215 van het Wetboek
van strafvordering noch limitatief is, nocb een
onderscheid maakt naargelang van de partij
die het hager beroep instelt, wijst dit arrest
erop dat, zo de recbter in boger be1·oep die de
beslissing van de eerste rechter vernietigt om
een andere reden dan de onbevoegdbeid geen
kennis mag nemen van een geschil dat de
eerste rechter beslecht heeft door een beslissing die, niettegenstaande tegen haar geen
hoger beroep is ingesteld, bij hem niet aanhangig wordt gemaakt, hij integendeel verplicht is uitspraak te do en over· de zaak zelf
van de vorderingen waarvan de eerste rechter
regehnatig kennis diende te nemen en waarvan
hij de inhoud niet heeft beoordeeld.
Bij het arrest van 2 juni 1947 (Bull. en
PAsiO., 1947, I, 222) had bet Bofreeds beslist
dat bet hof van beroep dat, op het enkel
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de aanrijding "• " dat de feiten A hadden
moeten omschreven worden als inbreuk
op de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek " en " dat de eerste rechter
zich onbevoegd had dienen te verklaren,
zowel voor de telastlegging A als voor de
andere samenhangende telastleggingen "•
terwijl, spijts voormelde letsels, de
politierechtbank bevoegd bleef om kennis
te nernen van al de telastleggingen :
Overwegende dat luidens artikel 138,
6°bis, van het Wetboek van strafvordering, de politierechtbanken kennis nernen
van de wanbedrijven omschreven in de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek en bestaande in onopzettelijke
slagen of verwondingen die het gevolg
zijn van een verkeersongeval, wanneer
deze wanbedrijven samenhangen of een
onsplitsbaar geheel vormen met een misdrijf dat strafbaar is krachtens dezelfde
bepalingen en dat naar hen is verwezen
overeenkomstig artikel 4 of 6 van de wet
van 4 oktober 1867 op de verzachtende
omstandigheden, of met een misdrijf dat
strafbaar is krachtens de wetten of
verordeningen op het wegverkeer en dat
bij hen reeds aanhangig is gemaakt door
hoger beroep van bet openbaar ministerie, een
vonnis wijzigt waarbij cle correctionele rechtbank zich onbevoegcl heeft verklaarcl om
kennis te nemen van een inbreuk inzake
clouanen en accijnzen waarop een hoofclgevangenisstraf en een gelclboete staan, cle zaak
zelve 1noet beoorclelon en zowel op cle vorclering van cle aclministratie als op clie van het
openbaar ministerie uitspraak cloen.
Dezelfcle principes clienen toegepast te
worden wanneer het gaat over een beroep in
cassatie tegen een beslissing waarbij cle rechter, ,
zoncler cle zaak zelf te onclerzoeken, zich ertoe
heperkt cle bevoegclheicl van het gerecht af
te wij zen of cle strafvorclering onontvankelijk
te verklareri.
De arresten, waarbij het Hof beslist heeft
clat cle vernietiging uitgesproken op cle enkele
voorziening van het openbaar ministerie,
tegen een heslissing van onhevoegclverklaring
over cle strafvorclering en cle civielrechtelijke
vorclering, slechts op cle heslissing hetreffencle
cle strafvorclering mag slaan ( cle arresten waarnaar in cle tweecle alinea van cleze noot supra, blz. 94G - worclt verwezen), blijken
onverenigbaar met de arresten waarbij het Hof
beslist clat het openbaar ministerie bcvoegd is
om tegen dergelijke beslissing hoger beroep in
te stellen en clat de rechter in hoger beroep, clie
clit hoger heroep gegroncl oorcleelt, ook over cle
groncl van cle civielrechtelijke vorclering uitspraak 1noet cloen.

het openbaar ministerie of het onderzoeksgerecht ;
Dat hieruit volgt dat ten deze de
politierechtbank en, in hager beroep, de
correctionele rechtbank bevoegd waren.
om kennis te nemen van de aan verweerder Schoeters ten laste gelegde feiten, al
konden sommige onder hen een inbreuk
op de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek opleveren ;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat de vernietiging
van de beslissing van onbevoegdheid ten
aanzien van de strafvordering de vetnietiging medebrengt van de beslissing
van onbevoegdheid ten aanzien van de
civielrechtelijke vordering ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vom1is ; beveelt dat van dit arrestmelding zal worden gernaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; laat de
kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen, zitting houdende in hoger
beroep.
29 mei 1973. -

2 8 kmi1er. -

Voor-

zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarDeze laatste arresten vinclen een stevige
steun, b~halve in a~tikel215 van het Wethoek
van strafvorclel'ing, in aT"tikel 4 van cle wet
van 17 apl'il 1878 houdende de voorafgaande
titel van ditzelfde wetboek, luiclens hetwelk
cle civielrechtelijke vordering terzelfdertijd en
vom· dezelfde 1'echter kan vervolgd worden als
de strafvordering. Die regel duldt voorzeker
uitzonderingen maar cleze uitzonderingen
moeten zoveel mogelijk beperkt hlijven.
Een goecle rechtsbedeling vereist immers clat,.
zo mogelijk, cle strafvorclering en cle civielrechtelijke vordering samen worden herecht.
Het Hof heeft het probleem in zijn onderscheiclene elementen opnieuw onderzocht en
zijn jurisprnclentie inzake voorziening in
cassatie in overeenstemming gebracht met zijn
jurisprudentie in zake boger beroep.
Het hecft tevens zijn jurisprudentie op dat
stuk geharmonieerd met de jurisprudentie van
het Hof van cassatie van Frankrijk, hetwelk
sinds lange jaren, en o.m. op 12 juni 1952 en
14 november 195G, dA voorgestelde interpretatie aangenomen heeft ingeval van voorziening, tegen een beslissing clie enkel over de
bevoegdheid uitspraak heeft gedaan ( cass.,
30 januari 1885, Bttll. crirn., 1885, nr. 43, p. 67 ;
19 april 1902, ibid., 1902, nr. 157, p. 27G ;
12 juni 1952, ibid., 1952, nr. 152, p. 236, 8irey,
1953, p. 7-9 ; 14 november 1956, Bull. crirn.,
1956, nr .. 33iii, 'P· 1306).
P.M ..

nemend voorzitter. -
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Verslaggever, de

H. Van Leckwijck.- Gelijkluidende conclusie, de H. Paul Mahaux, eerste advocaat-generaal.

1963 tot WIJZigm.g en aanvulling van
de wetten op de Rijkscomptabiliteit,
art. 2, 3 en 11.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN OPENBARE WERKEN, T. GULDENTOPS.)

28 KAMER. -
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l 0 AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN

OVEREENKOMST). VERKEERS·
ONGEVAL WAARDOOR AAN DE WEGEN
VAN DE STAAT SCHADE WERD BEROKKEND. - HERSTELLING VAN DE SCHADE
DOOR EEN AANNEMER VOOR REKENING
VAN DE STAAT.
WERKEN DIE
AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT
BETALING VAN DE BELASTING OVER
DE TOEGEVOEGDE WAARDE. - RECHT
VAN DE STAAT OP DE TERUGBETALING
VAN RET BEDRAG VAN DEZE BELASTING
DOOR DE DADER VAN RET ONGEVAL.

2° STAAT.- EEN ENKEL PATRIMONIUM.
- pATRIMONIUM NIETTEMIN DOOR DE
WET OP DE RIJKSCOMPTABILITEIT
ONDERWORPEN AAN BIJZONDERE RE·
GELS.
l 0 W anneer de schade aan de wegen van

de Staat voor diens rekening door een
aannemeT van weTken heTsteld is en deze
werken aanleiding hebben gegeven tot
betaling, door het ministeTie van open.
baTe weTlcen, van de belasting over
de toegevoegde waaTde, kan de Staat van
de dadeT van het ongeval de tentgbetaling
vorderen van het bedTag van deze belas"
ting, hoewel het bedTag ten voordele is
gekomen van de Staat, nl. van het
ministerie van financien. (B.W.,
art. 1382 en 1383; Wetb. van de
belasting over de toegevoegde waarde,
art. 2, 6, 45 en 75.)

2o Hoewel de Staat slechts een enkel
patrimonium bezit, is dit niettemin door
de wetgeving op de Rijkscomptabiliteit
onderwoTpen aan bijzondeTe Tegels waat·door iedeTe dttbbele boeking en compensatie tussen de diveTse ministet·iele
departementen ttitgesloten zijn ( l). (Wet
van 15 mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit, art. 15 tot 17 ; wet van 28 juni

(1) Raadpl. cass., 29 november 1923 (Bttll.
en PASIC., 1924, I, 152) en de noot; DE PAGE,
Traite de d?"Oit civil belge, d. III, 3de uitg.,
nr. 628 en noot 2, p. 630.

ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 december 1972 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
Overwegende dat de voorziening, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is in
zoverre zij gericht is tegen de beslissing
waarbij verweerder veroordeeld wordt
om aan eiser 73.503 frank, met compensatoire en gerechtelijke interesten en de
kosten, te betalen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97, Ill, 112, 115
van de Grondwet, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 3, 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van strafvordering, 2, H van de wet van 28 juni 1963
tot wijziging en aanvulling van de wetten
op de comptabiliteit van de Staat, 2, 1°,
4 en 98 van de wet van 3 juli 1969 tot
invoering van het W etboek van de
belasting over de toegevoegde waarde,
deze wet gewijzigd door artikel 1, B, van
de wet van 19 december 1969,
doordat het bestreden vonnis eiser zijn
vordering tot schadevergoeding ontzegt,
in zoverre zij ertoe strekt terugbetaling
te bekomen van de belasting over de
toegevoegde waarde, begrepen in liet
bedrag van de facturen der herstellingen
welke moesten worden uitgevoerd aan de
installaties van de Staatsweg€mis, die·
tengevolge van het door verweerder
veroorzaakte ongeval waren beschadigd,
op de grond « dat de betaling van deze
bedragen (B.T.W.) door het Ministerie
van openbare werken niet als een verliespost kan beschouwd worden voor de
Belgische Staat ; dat immers de Belgische
Staat deze sommen in de vorm van
belastingen ten voordele van het Ministerie van Financien gei"nd heeft ; dat het
patrimonium van de Belgische Staat een
is en beklaagde niet kan veroordeeld
worden tot het vergoeden van een schade
die in feite door de Belgische Staat niet
werd geleden "•
terwijl de vergoeding van een door een
misdrijf veroorzaakte schade zich uit-

-950strekt tot alle gevolgen, zelfs onrechtstreeks, van het misdrijf, en de betaling,
door eiser, van de belasting over de toegevoegde waarde als oorzaak heeft de
door verweerder begane misdrijven, zodat
het vonnis, door deze laatste te ontslaan
van de terugbetaling van de belasting
over de toegevoegde waarde, begrepen
in het bedrag van de facturen van de
herstellingswerken aan de door zijn
schuld beschadigde insta.Ilaties, de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 3, 4 van de wet van 17 april
1878 en 97 van de Grondwet schendt;
terwijl de herstelling van de door verweerder veroorzaakte schade een econoJnische activiteit heeft opgeleverd welke,
onder meer krachtens artikel 2, 1°, van
de wet van 3 juli 1969 tot invoering van
het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde, ten voordele van de
Staat een recht op een fiscale ontvangst
heeft doen ontstaan, en terwijl, derhalve,
door de door eiser gedragen uitgave voor
belasting over de toegevoegde waarde in
compensatie te brengen met een overeenstemmende fiscale ontvangst, gedaan
·door het Ministerie van Financien, het
vonnis de Staat een belasting doet derven
waarop hij recht heeft (schending van
de artikelen 111, 112, 115 van de Grandwet, 2, 1°, 4 van de·wet van 3 juli 1969,
98 van dezelfde wet, zoals het is gewijzigd
door artikel 1, B, van de wet van 19 december 1969, .2 en 11 van de wet van
28 juni 1963 tot wijziging en aanvulling
van de wetten op de comptabiliteit van
de Staat);
terwijl, in ieder geval, het feit dat het
Departement van financien een fiscale
ontvangst overeenstemmende met de
door . eiser gedragen belasting over de
toegevoegde waarde heeft geboekt, ll'ijn
bron vindt in de jaarlijkse belastingwet
·en in de wetgev'ing tot invoering van de
belasting over de toegevoegde waarde en
geheel los staat van de door verweerder
begane misdrijven, en, ter bepaling van
de vergoeding, verschuldigd wegens de
aan eiser berokk:ende schade, er geen
rekening mag worden geh ouden met
1atere gebeurtenissen zonder verband met
de misdrijven of de schade ze1ve, en
terwijl daaruit volgt dat het vonnis", door
de ontvangst van de belasting over de
toegevoegde waarde, gedaan door het
Ministerie van ·Financien, in aanmer king
te nemen voor de beoordeling van de
omvang van de door eiser gel eden schade,
de wettelijke regelen betreffende de ver·goeding van de nit. een misdrijf voortvloeiende schade heeft geschonden

(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk
W etboek:, 3 en 4 van de wet van 17 april
1878) :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt en dat niet betwist werd dat op
de facturen van de door de aannmners
uitgevoerde herstellingen aan installaties
van de Staatswegenis, welke ingevclge
een door verweerder veroorzaakt ongeval
werden beschadigd, eiser de belasting
over de toegevoegde waarde schuldig was
en gekweten heeft ;
Overwegende dat, nu ingevolge de
artikelen 6, 45 en 7 5 van de wet van 3 juli
1969 tot invoering van het Wetboek van
de belasting over de toegevoegde waarde,
aileen de belastingplichtige de hem door
zijn leveranciers gefactureerde belasting
over de toegevoegde waarde in aftrek
mag brengen of te1uggave ervan mag
bekomen en de Staat in principe geen
belastingplichtige is, eiser deze belasting,
die hem voor de aangekochte goederen en
verstrekte diensten werd gefactureerd,
niet in aftrek mag brengen of terugverkrijgen en zich derhalve in de fiscale
toestand van een consument bevindt ;
Overwegende dat de Staat, die schade
lijdt door een misdrijf of een oneigenlijk
misdrijf, op grond van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
recht heeft op de integrale vergoeding
van de geleden schade ; dat, nu de herstelling van een aan de Staat toebehorend
goed een uitgave is die met de belaEting
over de toegevoegde waarde is bezwaard,
de Staat gerechtigd is om ook deze
belasting, element van de schade; op de
schadeplichtige te verhalen ;
Overwegende dat de omstandigheid dat
bedoelde belasting de Staat, Minister van
Financien, uiteindelijk ten goede komt
daaraan niets kan afdoen, nu zulks zijn
oorzaak vindt in de belastingwet en de
werken tot herstelling van de door verweerder veroorzaakte schade een economische activiteit opleveren die in de
werkingssfeer van de belasting over de
toegevoegde waarde valt, zodat dit voordeel en de gevorderde schadevergoeding
op verschillende gronden ste'Lmen en
verschillende voorwerpen hebben ;
Dat er trouwens, krachtens de artikelen 2, 3 en 11 van de wet van 28 juni
1963 tot wijziging en aanvulling van de
wetten op de comptabiliteit van de
Staat, geen compensatie noch dubbel
gebruik kan geschieden tussen de ontvangsten en de uitgaven van verscheidene
departementen ;

-951Overwegende dat, indien de Staat niet
gerechtigd was om de belasting over de
toegevoegde waarde, die hij op het
bedrag van de werken heeft gekweten,
ten 1aste van verweerder terug te vorde. ren, hij, in strijd met wat het bestreden
vonnis beweert en met schending van
artikel 2, 1°, van het Wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde,
die belasting zou moeten derven;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet
over de door eiser teruggevorderde belasting over de toegevoegde waarde ; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder in drie vierde van de
kosten ; laat een vierde ervan ten laste
van eiser ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te
Mechelen, zitting houdende in hoger
beroep.
29 mei 1973. - 2e kamer. Voorzitter en V erslaggever, de H. N aulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Paul
Mahaux, eerste advocaat-generaal.
Pleiter, de H. De Bruyn.

2e KAMER. -

29 mei 1973.

1 o OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN
BJJZIT.- 0NDERHOUD VAN BIJZIT.RERHALING VAN DE GESLACHTSBETREKKINGEN. - VASTSTELLING DOOR
DE FEITENRECHTER.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.IN PLEIDOOI ONTWIKKELDE MIDDELEN.
GEEN VERPLICHTING VOOR DE
FEITENRECHTER EROP TE ANTWOORDEN.

1° De jeitenrechter kan wettelijk uit de
feitelijke omstandigheden, die hij soev!lrein beoordeelt, de herhaling afleiden
van de geslachtsbetrelckingen vereist voor
het bestaan van het · wanbedrijj onderhoud van bijzit ( 1).
2° De jeitenrechter is niet verplicht te
antwoorden op de middelen die voor hem
in pleidooi door de beklaagde of zijn
raadsman zijn voorgedragen (2). (Grandwet, art. 9.)
(POLDOLSKI, T. SAXE.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 2 januari 1973 door het Hor
van beroep te Brussel gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de· beslissing over de strafvordering:
Over de twee middelen samen, afgeleid,
het eerste, uit de schending van arti-·
kel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest geen
antwoord geeft op de middelen door
eiser voorgebracht zowel in de pleidooien.
ter zitting van 4 december 1972 als in de
door hem neergelegde conclusie, en dit,
onder andere, waar eiser aan het hof van
beroep vroeg vast te stellen dat het bewijs.
niet was geleverd van het gewoontekarakter of- de herhaling van de overspelige betrekkingen die hij zou onderhouden hebben met R ... E ... , noch zelfs.
van de pluraliteit van bedoelde betrekkingen;
het tweede, uit de schending van artikel 389 van het Strafwetboek, in zoverre
het juridisch begrip van onderhoud van
bijzit noodzakelijk inhoudt, opdat het
misdrijf zou bewezen zijn, de herhaling
van de overspelige betrekkingen met
dezelfde bijzit,
dom·dat het arrest geenszins deze
herhaling_ vaststelt en zich uitsluitend
ertoe beperkt vast te stellen dat eiser de

(1) Vgl. cass., 7 mei 1962 (B«ll. en PAsrc.,
andere vrouw dan de zijne ; hierover raadplege
1962, I, 998); men raadplege cass., 16 februari
men cass., 21 oktober 1957 (Bt<ll. en PAsrc.,
1925 (ibid., 1925, I, 149); 2 juni 1930 (ibid.,
1958, I, 161) en 4 mei 1959 (ibid., 1959, I, 692).
1930, I, 241) en 17 oktober 1960 (ibid., 1961,
(2) Cass., 6 maart 1972 (Arr. cass., 1972
I, 174).
blz. 622) en de verwijzingen waarvan sprake·
Het wanbedrijf onderhoud van bijzit . in de noot; raadpl. cass., 2 maart 1964 (B«ll.
vereist het bestaan van herhaalde geslachtsen PAsrc., 1964, I, 706) en 24 maart 1969
betrekkingen tussen een gehuwd man en een
(Arr. cass., 1969, blz. 692).
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nacht van 21 op 22 januari 1972 in
de woonplaats van R... E... heeft
doorgebracht, zodat het niet blijkt uit de
feitelijke vaststellingen van het arrest
dat- de voorwaarden vervuld werden die
vereist zijn opdat de inbreuk op artikel 389 van het Strafwetboek zou bewezen zijn :
Overwegende dat het arrest vaststelt :
dat eiser in de woning van R ... ·E ... met
deze de nacht van 21 op 22 januari 1972
in hetzelfde bed heeft doorgebracht ; dat
het tevens vaststaat dat eiser zich te
voren meermaals bij R ... E ... had begeven, soms vergezeld van zijn eigen
kinderen ; dat hij zich ter plaatse thuis
voelde en dat het kenschetsend is dat
R ... E ... geweigerd heeft enige verldaring
a~ te leggen nopens haar verhouding met
BISer;
Overwegende dat uit deze soevereine
feitelijke vaststellingen ·het arrest heeft
kunnen afleiden dat eiser herhaaldelijk
geslachtsbetrekkingen in de echtelijke
woonst heeft gehad met een andere
vrouw clan zijn echtgenote en zich derhalve schuldig.heeft gemaakt aan onderhoucl van bijzit in de echtelijke woning ;
Overwegende. dat het arrest zodoende
de conclusie van eiser passencl beantwoorclt ; dat het niet ertoe gehouclen was
bovendien de middelen in pleidooi ontwikkeld te beantwoorclen;
Dat de middelen niet kunnen aangenomen worden ;
En overwegende clat de substantiele. of
op straffe van nietigheicl voorgeschreven
Techtsvormen werclen nageleefcl en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de civielrechte1ijke vordering :
Overwegende dat eiser geen hijzonder
midclel aanvoert ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt eiser in de kosten.

TERMIJN.
STRAFZAKEN. BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER IN
LAATSTE AANLEG WAARBIJ DE BEKLAAGDE NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK WORDT VERWEZEN.
VOORZIENING VOOR DE EINDBESLISSING.- NrE.T-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvanlcelijk is de vooTziening die
v66T de eindbeslissing is ingesteld tegen
een in laatste aanleg gewezen beschikking van de TaadkameT, waa?·bij de
beklaagde naaT de coTTectionele _?·echtbank
WOTdt VeTwezen (1). (Sv., art. 416.)
(BAUWENS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de beschikking, ·op 30 maart 1973 gewezen door de
Raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Gent ;
Overwegende dat de bestreden beschikking eiser naar de correctionele
rechtbank verwijst wegens onderhoud
van bijzit in de echtelijke woning;
Overwegende dat, bijaldien ook deze
beschikking, die geen uitspraak doet over
een geschil omtrent de bevoegdheid van
de onderzoeksgerechten, ip laatste aanleg
gewezen is, zij nochtans slechts een
vo 0rbereidende beslissing en een beslissing van onderzoek uitmaakt ;
Dat derhalve, ingevolge artikel416 van
het W etboek van strafvordering, het
cassatieberoep, ingesteld v66r de definitieve beslissing, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, .verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser 1n de kosten.
29 mei 1973. - 2e kamer. - VooTzitteT en VeTslaggeve?·, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Paul
Mahaux, eerste advocaat-generaal.

29 mei 1973. - 2e kamer. Vom·zitteT en V eTslaggeveT, de H. N aulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijklttidende conclttsie, de H. Paul
Mahaux, eerste advocaat-generaal. PleiteTs, de HH. De Bock (van de balie
te Brussel) en Carnoy (van de balie te
Leuven).

2e KAMER. -

29 mei 1973.

CASSATIEMIDDELEN.
STRAFZAKEN.- MIDDEL WAARIN EEN GEBREK
2e KAMER. VOORZIENING

29 mei 1973.
IN

CASSATIE.

-

I

(1) Cass., 12 maart 1973, supm, blz. 679.
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AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE
WORDT AANGEVOERD.- GEEN NAUWKEURIGHEID.
MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

over de invrijheidstelling van. een ge1mterneerde, wanneer noch 1oit deze beslissing rioch uit enig stuk waarop het Hof
vermag acht te slaan blijkt dat de
commissie· regelmatig was samengesteld,
dat de procureur des Konings, de
directeur of de geneesheer van de inrichting en de ge~nterheerde gehoord we1·den
of ilat deze door zijn raadsman we1·d
vm·tegenwoordigd in een van de bij de wet
bepaalde gevallen (2). (Wet tot bescherming van de maatschappij.)

Niet ontvankelijk is het middel dat een
gebrek aan antwoo1·d op de conclusie
aanvoert, zonder· te vermelden wellce eis
of exceptie of welk verweer onbeantwoord
is gelaten (I).
(MEYSEN, T. VERJANS EN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP « DE BELGISCHE BIJSTAND ll ; NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«DE BELGISCHE BIJSTAND ll, T. VE.RJANS
EN MEYSEN.)

2° Ingeval het Hof een beslissing van de
commissie tot. bescherming van de maatschappij vernietigt met verwijzing, wordt
de zaak verwezen naar dezelfde commissie, ande1·s samengesteld (3). (Sv.,
art. 427 ; wet tot bescherming van de
maatschappij.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
29 mei I973. 2e kamer. Voorzitter en V erslaggever, de H. N aulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkl1oidende conclusie, de H. Paul
Mahaux, eerste advocaat-generaal. Pleiter, de H. Geyskens (van de balie te
Hasselt).

2e KAMER. -

(SCHARLAEKEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 22 maart 1973 gewezen
door de commissie tot bescherming van
de maatschappij bij de psychiatrische
afdeling van de gevangenis te Antwerpen ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
nit de schending van de artikelen 16 en I8
van de wet tot bescherming van de
rnaatschappij :

29 mei 1973.

1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERl\HNG VAN DE MAATSCHAPPIJ OVER DE
INVRIJHEIDSTELLING VAN EEN GEINTERNEERDE. GEEN VASTSTELLING
DAT DE COMMISSIE REGELMATIG WAS
SAMENGESTELD, DAT DE PROCUREUR
DES KONINGS, DE DIRECTEUR OF DE GENEESHEER VAN DE INRICHTING EN DE
GEINTERNEERDE WERDEN GEHOORD, OF
DAT DEZE DOOR ZIJN ADVOCAAT REGELMATIG WERD VERTEGENWOORDIGD.
NIETIGHEID VAN DE BESLISSING.

Overwegende dat, lnidens bovenvermelde artikelen, wanneer de commissie
over de invrijheidstelling van de gemterneerde voorgoed of op proef nitspraak
doet, de procnrenr des Konings van het
arrondissement, de directenr of de geneesheer van de inrichting tot bescherming van de maatschappij of van de
geschikte inrichting nit het oogptmt van
veiligheid en verzorging, de ge!nterneerde en zijn advocaat worden gehoord ;
dat de ·ge!nterneerde door zijn advocaat
wordt vertegenwoordigd ingeval het
nadelig zon zijn medisch-psychiatrische
kwesties betreffende zijn toestand in zijn
tegenwoordigheid te onderzoeken ; dat
bovendien de drie I eden van de commissie
en de secretaris bij de beraadslaging
aanwezig zijn ;
Overwegende dat noch nit de beslissing
noch nit de stnkken waarop het Hof
vermag acht te slaan · blijkt dat de

2o VERWIJZING NA CASSATIE.
STRAFZAKEN. 0ASSATIE VAN EEN
BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ.
- VERWIJZING NAAR DEZELFDE COMMISSIE, ANDERS SAMENGESTELD.
I 0 N ietig is de beslissing van de commissie

tot bescherming van de maatschappij
(1) Cass., 27 juni 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 1035).

1

{2) en (3) Cass., 22. juni 1970 (Arr. cass.,
1970, blz. 988).
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procureur des Konings, de directeur ofde
geneesheer werden gehoord, dat eiser
door de comrnissie werd gehoord of dat
hij om bovenstaande reden door zijn
advocaat zou vertegenwoordigd zijn
geweest ; dat de sarnenstelling van de
cornmissie hieruit evenmin blijkt ;
Om die redenen, en zonder dat er
aanleiding bestaat om de door eiser aangevoerde middelen te onderzoeken welke
tot geen vernietiging zonder verwijzing
kunnen leiden, vernietigt de bestreden
beslissing; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing; verwijst de
zaak naar de cornmissie tot bescherrning
van de maatschappij bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Antwerpen, anders samengesteld.
29 mei 1973. - 2e kamer. - Voorzitter en Verslaggever, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter.
GeliJ'kbidende conchtsie, de H. Paul
Mahaux, eerste advocaat-generaa.l. Pleiters, de HH. Fr. Erdrnan (van de balie
te Antwerpen) en Lallemand (van de balie
te Brussel).

2e KAMER. -

29 mei 1973,

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
- BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
DAT EEN GEINTERNEERDE NIET IN
, VRIJHEID MOET WORDEN GESTELD. BESLISSING VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP.
2° VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
- BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
DIE DE INRICHTING AANWIJST WAARIN
DE INTERNERING ZAL PLAATSVINDEN.
CASSATIEBEROEP NIET ONTVANKELIJK.

1° De beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij, dat
er geen grand bilstaat om een ge~nter
neerde in vrijheid te stellen, is vatbaar
voor cassatieberoep (1). (G.W., art. 608;

wet tot bescherrning van de maatschappij, art. 18.)
2° De beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij, die
ter uitvoering van een rechtm·lijke beslissing tot internering de in1·ichting aanc
wijst waarin deze internering zal plaatsvinden, is niet vatbaar voor cassatieberoep (2). (G.W., art. 608; wet tot
bescherming van de rnaatschappij,
art. 14.)
(VERSLIJCKE.}
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 12 april 1973 gewezen door
de cornmissie tot bescherming van de
maatschappij die bij de psychiatrische
afdeling van de gevangenis te Antwerpen
is ingesteld ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing ·over de handhaving
van de internering :
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 waarbij de overplaatsing van eiser naar de inrichting te
Merksplas wordt bevolen :
Overwegende dat tegen dergelijke
beslissing geen cassatieberoep openstaat ;
dat de vootziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
29 mei 1973. - 2e karner. - Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnernend voorzitter. Verslaggever, de
H. Van Leckwijck. Gelijkluidende
conclusie, de H. Paul Mahaux, eerste
advocaat-generaal.

3e KAMER. -

30 mei 1973.

1° HUUR vAN WERK. - ARBEIDSOVEREENKOMST.
SLUITING VAN
(1) Cass., 20 juli 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 1056).
(2) Cass., 13 februari 1973, supra, blz. 589.

-955ONDERNEMINGEN.- FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN
SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS. BETALING
VAN VOORDELEN BEPAALD IN ARTIKEL 2
VAN DE WET VAN 30 JUNI 1967.
VORDERING VAN DE WERKNEMER. VOORWAARDE.
2° GERECHTSKOSTEN. BURGERLIJKE ZAKEN.- SLUITING VAN ONDERNEMINGEN.
0ASSATIEGEDING.
VOORZIENING VAN HET FONDS TOT
VERGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN
SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS TEGEN EEN
BESLISSING OVER EEN VORDERING INGESTELD DOOR OF TEGEN EEN GERECHTIGDE. - VOORZIENING INGEWILLIGD.
- VEROORDELING VAN EISER IN DE
KOSTEN.
1° Tegen het Fonds tot vergoeding van de

in geval van sluiting van ondernemingen
ontslagen werknemers kan de werknemer
maar een vordering tot betaling van in
artikel 2 van de wet van 30 j1mi 1967
bepaalde voo1·delen instellen, nadat een
verzoek tot betaling is gedaan in de
voorwaarden bepaald door m·tikel "6 van
die wet en het ter uitvoering van dit
a1·tikel genomen koninklijk besluit van
6 juli 1967, tenzij het geschil op de
naleving van deze voorschrijten betrelcTcing heejt.
2° Wanneer het Hoj, na de voorziening van
het Fonds tot ve1·goeding van de in geval
van sluiting van onde1·nemingen ontslagen werknemers te hebben ingewilligd,
een beslissing vernietigt over een vo7·dering gegrond op de wetgeving inzalce
sluiting van ondernemingen en ingesteld
door of tegen een gerechtigde, veroordeelt
het eiser in de kosten van het cassatiegeding (1). (G. W., art. 580, 2°, 1017,
lid 2, en 1ll1, lid 2.)
(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN
ONTSLAGEN WERKNEMERS, T. VAN NECK
EN MR. LEVA, ALS CURATOR VAN HET
FAILLISSEMENT VAN R. LAMBERT.)
ARREST.
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Vgl. cass., 18 april en 16 mei 1973,
supm, biz. 826 en 893.

arrest, op 21 december 1971 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrcling van de artikelen 9 van de wet van
28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen
worden bij sluiting van onclernemingen, 1,
2, 6, 7 van de wet van 30 j"Lmi 1967 tot
verruiming van de opdracht van het
Fonds tot vergoeding van de in geval
van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, 1 tot 4, 7 van het
koninklijk besluit van 6 juli 1967 ter
uitvoering van. artikel 6 van de wet van
30 juni 1967 (gezegde artikelen, voor
zover als noclig, gewijzigd of aangevuld
door de wet van 28 juli 1971, te weten :
artikel9 van de wet van 28 j"Lmi 1966 door
artikel 6 en artikel 2 van de wet van
30 j"Lmi 1967 door artikel 13}, 17 en 18
van het Gerechtelijk Wetboek,

doordat het arrest de vordering tot
betaling van een aanvullende opzeggingsvergoeding, door verweercler tegen eiser
en tegen verweerster samen ingestelcl,
ontvankelijk verklaar~ tegen eiser en, na
verweerster te hebben veroordeeld het
bedrag van 49.844 frank op te nemen in
het bevoorrechte passief, eiser veroordeelt tot betaling van het beperkte bedrag
van 24.922 frank, maar clit slechts indien
en voor zovere de curator in gebreke
blijft de vergoeding van 49.844 frank te
betalen; dat luidens de beslissencle
redenen van het arrest, eiser terecht laat
gelclen dat hij enkel tussenkomt in bet
voorcleel van de ontslagen werlmemers
voor zover er sluiting van een onderneming is geweest en binnen de grenzen
gestelcl door de wet van 30 juni 1967 en
het koninklijk besluit van 6 juli 1967,
maar dit nog niet meebrengt dat de
vorclering niet ontvankelijk zou zijn ; dat
een schuldenaar die tot betaling gehouden
is bij_ gebrek aan betaling door een derde,
kan worden veroordeeld te ~:?etalen bij
gebrek aan betaling door deze derde,
zodat verweerder een verkregen en daclelijk belang heeft om van nu af zulke
veroordeling tegen eiser te vorderen ; dat
het verzoek tou uitbetaling, bij eiser in te.
dienen zoals bepaald in artikel 6 van de
wet van 30 juni 1967, geenszins een
voorafgaande rechtspleging instelt, maar
wei een bijzondere rechtspleging voor de
gevallen die mogelijk zonder betwisting
kunnen worden geregeld, en geen enkele
tekst een niet-ontvankelijkheid bepaalt
van de vordering ingestelcl zoals bepaald
in artikel 11 van clezelfde wet ; dat. eiser
tach terecht laat opmerken dat hij niet

-956geweigerd had de verschuldigde sommen
te betalen en dat hij krachtens de wet
bijgevolg niet kan gehouden worden tot
de interesten en tot de kosten, vermits
hij slechts bij gebrek aan betaling door
de werkgever gehouden is;

terwijl, eerste onderdeel, zelfs 'onder het
gemeen recht een partij die n1ets betwist
aangaande haar nog niet vervallen schulden en van ;vie geenszins kan .vermoed
worden dat zij haar. verplichtingen niet
zal l.iitvoeren, niet kan gedagvaard wor, den voor de rechtbanken; haar schuldeiser hierbij geen verkregen en dadelijk
belang heeft ; · en de vordering welke in
zulke omstandigheden toch zou worden
ingesteld, een actio ad ftttttrum uitmaakt,
die door de wet niet is toegelaten (schending van de artikelen 17 en 18 van het
Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, in elk geval, in het
bijzonder stelsel door de wet opgericht,
de beperkte ten laste van eiser gelegde
verplichtingen aileen ontstaan, wanneer
de werkgever in gebreke blijft · aan zijn
eigen verplichtingen inzake opzeggingsvergoedingen te voldoen ; de maatregelen, voorgeschreven aangaande de
inleiding van het verzoek tot betaling
door eiser van vergoedingen en aangaande
de modaliteiten van zulke betaling, tot
doel hebben te vermijden dat eiser
vroegtijdig en buiten elke betwisting van
zijnentwege in rechte zou moeten verschijnen ; en een vordering door de werknemer gelijktijdig ingesteld tegen zijn
werkgever of dezes vertegenwoordiger en
tegen eiser bijgevolg niet ontvankelijk is
voor zover zij gericht is tegen eiser (ter
uitsluiting van de artikelen 17 en 18 van
het Gerechtelijk Wetboek, schending van
aile aangehaalde wetsbepalingen) :
Overwegende dat met toepassing van
artikel 6, lid l tot 3, van de wet van
30 j1.mi 1967 het Fonds tot vergoeding
van de in geval van sluiting van 'ondernemingen ontslagen werkne1ners maar
tot betaling van de in artikel 2 bepaalde
voordelen gehouden is, nadat op initiatief van de werk:nemer een verzoek: tot
betaling is ingediend op de door de
Koning bepaalde wijze en met opgave
van de door de ,Koning bepaalde inlichtingen die de werkgever, of in voorkomend geval de lasthebbers, curatoren
en vereffenaars, alsmede de werknemer
dienen te verstrek:k:en ;
Dat een geschil tussen het Fonds en de
werk:nemer over de betaling van de
genoemde voordelen maar kan ontstaan,
wanneer een verzoek tot betaling in dt~

wettelijk: bepaalde voorwaarden is gedaan
of wanneer de regelmatigheid van het
verzoek: wordt betwist ; ·
Dat de werknemer geen vordering
tegen het Fonds k:an insteilen, alvorens
is voldaan aan de voormelde bepalingen
van artikel 6 en het ter .uitvoering genomen konink:lijk besluit, tenzij · het
' geschil op de naleving van deze voorschriften betrek:king heeft ;
Dat het arrest deze bepalingen schendt
door te beslissen dat het niet in acht
nemen van de voorschriften betreffende
het indienen van een verzoek tot betaling
het instellen van een vordering tegen
eiser niet in de weg staat ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest doch enk:el in zoverre het
uitspraak doet over de tegen eiser gerichte vordering; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaak:t op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; gelet op artikel l 0 l 7 .Jan het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser
in de kosten ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Gent.
30 mei 1973. - 3e k:amer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Janssens. - Gelijkhtidende conchtsie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Philips en Houtek:ier.

3e KAMER. -

30 mei 1973.

DIENSTPLICHT.
HERKEURINGSRAAD. - lNOBSERVATIESTELLING GELAST NA VERSCHIJNING VAN DE DIENST·
PLICHTIGE.
BESLISSING NA DE
BESLUITEN VAN DE GENEESHEER-DESKUNDIGE. GENEESHEER DIE VAN
DE RAAD DEEL UITMAAKT WANNEER
DEZE BESLISSING WORDT GENOMEN.VERPLICHTING VOOR DEZE GENEESHEER
DE DIENSTPLICHTIGE TE HEBBEN GEKEURD EN GEHOORD.

De heTkeuringsraad die na de· veTschijning
van de dienstplichtige diens inobservatiestelling heejt gelast, kan gee.n uitspraak doen OVeT de beslttiten Van de
geneeshee1·-deskundige zonder dat ieder
van de geneesheren die van de Taad deel
ttitmaken, de dienstplichtige heejt ge-

keurd en gehoord (I}. (Dienstplichtwetten, gecoiirdineerd op 30 aprili962,
art. 44 en 45, § 3.)
(MORIVAL.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op I3 maart I973 .door de
Herkeuringsraad van de p'rovincie
·Oost-Vlaanderen gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
.schending van artikel 44 van de gecoiirdineerde dienstplichtwetten en van de
Techten van de verdediging,
dooTdat eiser, na op 6 februari I973
·onderzocht te zijn geweest door de
geneesheren van de herkeuringsraad,
Luitenant-Kolonel R. Van Acker, militair
geneesheer, en Boedts, burgerlijk geneesheer, en door de raad gehoord te zijn
geweest, welke hem verwees om in
observatie te worden gesteld, noch gekeurd noch gehoord werd door Luitenant-Kolonel J. Rosseneu, militair geneesheer, die op I3 maart I973 deel
uitmaakte van de herkeuringsraad welke
de bestreden beslissing gewezen heeft,
terwijl Luitenant-Kolohel Rosseneu
diende te beslissen op grond van de door
hem gedane vaststellingen overeenkomstig art.ikel I4 van de gecoiirdineerde
dienstplichtwetten en van de bepalingen
van het koninklijk besluit van IS juli
I962, genomen in uitvoering' van voormeld artikel, en eiser zelf diende te onderzoeken ten zetel van de raad, zodat de op
I3 maart I973 gewezen beslissing niet kan
beschouwd worden als zijnde tegensprekelijk, vermits eiser voor de terechtzitting van die datum niet opgeroepen
werd en tijdens deze terechtzitting niet
werd gehoord en aldus de rechten van de
verdediging geschonden werden :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt
dat de herkeuringsraad op 6 februari
1973, na onderzoek verricht door de twee
geneesheren van de raad, LuitenantKolonel Van Acker, militair geneesheer,
en Boedts, burgerlijk geneesheer, en na
het horen van eiser, deze laatste verwees
om in observatie te worden gesteld ; dat
de bestreden beslissing gewezen werd op
(1) Raadpl. cass., 27 september 1972, supra,
blz. 105.

I3 maart I973 door de herkeuringsraad
waarvan Luitenant-Kolonel Rosseneu
deel uitmaakte als militair geneesheer en
zonder dat eiser opnieuw opgeroepen
werd en verschenen was ;
, Overwegende dat luidens § 3 van
art1kel 45 van de gecoiirdineerde dienstplichtwetten, wanneer de raad in het
bezit is van de besluiten van de geneesheer-deskundige, hij handelt overeenkomstig de artikelen 43 en 44, en indien
hij een nieuwe verschijning nodelocs
acht, hij diegene, die reeds v66r het in
observatie stellen is verschenen, niet laat
o17roepen ; dat artikel 44 bepaalt dat de
dienstphcht1ge ten zetel van de raad, in
de uitsluitende tegenwoordigheid van de
geneesheren gekeurd wordt en door de
raad gehoord wordt ;
Overwegende dat hieruit volgt dat de
bestreden beslissing niet zonder scherrding van voormelde bepalingen gewezen
kon worden door een zetel waarvan een
geneesheer die eiser noch gekeurd noch
gehoord had, deel uitmaakte ;
Dat het middel gegTond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden ·beslissing ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; verwijst de
zaak naar de herkeuringsraad van de
provincie West-Vlaanderen.
30 mei I973. - 3e kamer. Voorzitter en Verslaggeve1·, de H. Wauters,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijlcluidende conclttsie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal.

I e KAMER. -
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AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST). - AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE DAAD· VAN ZAKEN
DIE MEN ONDER ZIJN BEWARING HEEFT.
ARTIKEL I384, LID I, VAN RET
BuRGERLIJK WETBOEK. ToEPAsSINGSGEBIED.

Het jeit dat buiten een gebrelc van de zaalc
een persoonlijlce jout van de bewaarder van de zaalc tot de schade heejt
bijgedragen, is geen beletsel voor de
toepassing van artilcel 1384, lid 1, van
het Burgerlijlc Wetboelc.

-958(COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP « DE NATIONALE lVIAATSCHAPPIJ DER WATERLEIDINGEN n,
T.
KAYE,
PAYE
EN
STAD LEUVEN,)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 31 augustus 1971 door bet Hof
van beroep te Brussel gewez!'ln ;

« nocb met de praktijk, nocb met d&
tbeorie overeenstemt n ; dat desbetreffend
bet oordeel van de gerecbtsdeskundige·
des te meer client verkozen te worden
boven het eenzijdig advies van de belanghebbende parbij, daar deze laatste in een
in baar dossier berustende tecbnische
nota van 13 mei 1971 zelf toegaf dat de.
door de deskunclige aanbevolen ondersteuning van de waterleiding verantwoord zou zijn geweest indien de waterleiding zou gelegd worden in aangevulde·
grond ; dat zij tevergeefs ontkent dat
zulks ten deze het geval was ; dat immers.
uit een nota van haar eigen raadsman,
door de gerecbtsdeskundige in zijn verslag aangehjlald, blijkt dat de >Yoning
van de eerste twee verweerders " op
aangevulde grond van 5 tot 8 m. diep
onder het buidig maaiveld >> staat, hetgeen op de meest evidente wijze ook het
geval is voor de straat, terwijl eiseres in
haar eerste conclusie ook gewag maakt
van een " zandgroeve n ; dat onder
hetzelfde oogpunt nog client onderstreept
te worden dat eiseres in laatstvermelde
conclusie ook beaamde dat een " lichte
zetting van de grond .. . voldoende was
opdat een plotse brenk, een groncluitspoeling normaal moest gebeuren n,
hetgeen erop wijst hoe onverantwoorcl
eiser~s beeft g.ebandeld door haar stijve
gietiJZeren bmzen te leggen op aangevulde grond die uiteraard aan langdurige
zettingen onderhevig is ; kortom dat, alle
andere mogelijke veronderstellingen uitgesloten zijnde, de brenk van de waterl~idingsbuis met de schaclelijke gevolgen
dw er voor de eerste twee verweerders.
uit voortgesproten zijn enkel kan toegeschreven worden aan een inwendig gebrek
van de buis enjof aan een foutieve
aanwending van de waterleiding op die
plaats ; dat eiseres in het eerste geval
aansprakelijk is op grond van artikel 1384, lid 1, van het Burgerlijk Wetbock en in het tweede geval op grond vall
de artikelen 1382 en 1383 ervan,

Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1354, 1356,
1382, 1383, 1384, lid l, van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan de eerste twee verweerders een
schadevergoeding te betalen van
345.165 frank en de door eiseres tegen de
derde verweerster gerichte vordering tot
vrijwari1ig ongegrond verldaart om de
redenen clat de eerste twee vcrweerders
eiseres gedagvaard hebben ten einde
vergoed te worden voor de schade aangericht aan htm buis gelegen te Leuven,
Van Arenbergstraat, 3, naar aanleiding
van bet springen van een buis van de
waterleiding, . eis gesteund op de artikelen 1382, 1383 ·en 1384 van bet Burgerlijk Wetboek; dat zij, voor zover btm
eis gestetmd is op artikel 1384, lid 1, van
het Burgerlijk Wetboek, het gebrek van
de zaak moeten bewijzen, hetgeen nocbtans mag geschieden door uitsluiting van
iedere andere mogelijke veronderstelling ; dat eiseres opwerpt dat « algemeen
genomen de staat van de buizen niet
slecbt was n, hetgeen de gerechtsdeskcmdige inderdaad niet ·be twist; dat dit
argument nochtans geen doel treft,
vermits de expert met reden onmiddellijk
daaraan toevoegt dat zulks niet bewijst
dat cle buis ook bp de plaats van de brei1k
in goede staat was ; dat hij dienaangaancle
in zijn verslag uitlegt dat gietijzeren
buizen in de grond roesten ; dat de roestlaag een bescherming vormt, tenzij er
een constructiefout bestaat in de buis
terwijl, eerste onderdeel, bet arrest, naast
daar cleze op die plaats integendeel door het zogezegd gebrek van de waterleidingsde roest verzwakt, derwijze dat een eenbuis, ook het verkeerd aanwenden van
voudige schokverwekkende clrukvariatie ~~ waterleiding op die plaats als mogevoldoende is om de buis daar te doen h]ke oorzaak van de schade in acbt
springen ; dat eiseres vercler nog aanvoert neemt, zoclat iedere andere mogelijkheicl
dat er clertig jaar geleden, wanneer de . niet uitgesloten is en het gebrek van de
kwestieuze waterleiding aangelegd werd, zaak ten onrechte als oorzaak werd in
geen andere keuze bestond dan giet- acht genomen (schending van artiijzeren buizen; dat zulks eiseres niet kel 1384, lid 1, van het Burgerlijk
belette gezegde buizen op een steunlaag Wetboek},
te doen rusten, zoals de expert het
aanraadt ; dat eiseres weliswaar in baar
W at het eerste onderdeel betreft
aanvullende conclusie beweert dat dit
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-959Overwegende dat het arrest de vorde:ririg, welke stennt op de artikelen 1382,
1383 en 1384 van hetBnrgerlijk Wetboek,
gegrond verklaart omdat, « aile andere
mogelijke onderstellingen nitgesloten
.zijnde, de brenk van de waterleidingsbnis
die de schade heeft veroorzaakt . enkel
kan toegeschreven worden aan een
inwendig gebrek van de bnis enjof een
fontieve aanwending van de waterleiding
-op die plaats » ;
Overwegende dat het arrest aldus
beslist dat de schadeverwekkende breuk
van de waterleidingsbnis ofwel het gevolg
is en van een gebrek van de zaak en van
-een persoonlijke font, ofwel te wijten is
aan een gebrek van de zaak, zoniet aan
·een persoonlijke font, elke andere onder.stelling nitgesloten zijnde ;
Overwegende dat in zoverre het arrest
beschonwb dat naast een gebrek van de
zaak ook een persoonlijke fout tot de
schade heeft bijgedragen, zulks niet belet
dat de voorwaarden van artikel 1384,
lid I, ten aanzien van de bewaarder van
de zaak zonden vervuld zijn ;
Overwegende dat, in zoverre het
beslist dat bovenvermelde brenk te wijten
is aan een gebrek van de zaak, zoniet
aan een persoonlijke fout, elke and~re
Qnderstelling uitgesloten zijnde, het
arrest oordeelt dat, in het eerste geval,
eiseres aansprakelijk is op grond van
artikel 1384, lid 1, als bewaarder van de
zaak en in het tweede geval op grond van
de artikelen 1382 en 1383 van het
Bnrgerlijk W etboek ;
Overwegende dat het arrest zodoende
geenszins beslist dat eiseres als bewaarder
van de zaak aansprakelijk is op grond
van artikel 1384, lid I, zelfs indien de
schadeverwekkende brenk enkel aan een
andere oorzaak dan aan een gebrek van
de zaak zon zijn te wijten ;
Dat het eerste onderdeel, hetwelk
bernst op een verkeerde interpretatie van
het arrest, feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1319, 1320
van het Bnrgerlijk Wetboek, 870 en 987
van het Gerechtelijk W etboek,
doordat het arrest eiseres · veroordeelt
Qm aan de eerste twee verweerders een
schadevergoeding te betalen van
345.165 frank en de door eiseres tegen de
derde verweerster gerichte vordering tot
vrijwaring ongegrond verklaart om de
reden dat de expert aangesteld werd
wanneer geen vaststellingen ter plaatse
meer mogelijk waren, dat hij de gebroken

bnis niet eens heeft gezien daai' eiseres ze
niet had bewaard en dat hij dns zijn oordeel enkel ~an steunen op « foto's, kenze
van materiaal en redenering » ; dat hij met
eiseres aanneemt dat de besproken brenk
dwars was en dns plots gebenrde ; dat hij
ze toeschrijft aan het zetten van de
aanvullingsgrond waarop de waterleiding
rustte en steeds volhondt dat dit zetten
niet te wijten is aan nitspoelingen nit de
riolen,
terwijl I 0 de gerechtsdesknndige, onderhoord op de terechtzitting van 10 mei
1971 van het hof van beroep, op de vraag
« welke de jniste oorzaak van de breuk
van de waterleiding was », geantwoord
heeft : « het zetten van de grand die
bestaat nit aangevuld zand. Dat kan ik
nochtans niet met zekerheid verklaren »
(schending van de artikelen 1319, 1320
van het Bnrgerlijk Wetboek en 987 van
het Gerechtelijk Wetboek); ·
2° het bewijs dat het breken van de
bnis door het zetten van de grand werd
veroorzaakt niet voldoend naar recht
door de eerste twee verweerders is geleverd (schending van artikel 870 van het
Gerechtelijk Wetboek) :
Overwegende dat de desknndige op de
terechtzitting van 10 mei 1971 van het
hof van beroep, op de vraag " >velke valgens hem de jniste oorzaak was van de
brenk van de waterleiding », antwoordde :
" het zetten van de grand die bestaat nit
aangevnld zand »;
Overwegende dat hij daar weliswaar
aan toevoegde : " Dat kan ik nochtans
niet met zekerheid verklaren » ;
Overwegende dat het arrest, zonder de
bewijskracht van die verklaring te miskennen, vermocht te oordelen dat de
expert de brenk toeschrijft aan het
zetten van de aanvullingsgrond ;
Overwegende dat, in zoverre het
middel stelt dat de eerste twee verweerders het bewijs dat. het breken van de
bnis door het zetten van de grond werd
veroorzaakt, niet voldoende naar recht
hebben geleverd, het opkomt tegen een
feitelijke en dienvolgens soevereine beoordeling van de rechter ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
I jnni 1973.- 1e kamer.- Voo1·zitter
en Verslaggever, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay,
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Pleiters,
HH. Houtekier en Struye.
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1° STRAF. _:__ VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. - CORRECTIONELE RECHTBANK WAARBIJ AANHANGIG IS EEN
MISDAAD DIE WERD GECORRECTIONALISEERD BIJ AANNEMING VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. - MAG
NIET OPNIEUW VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN AANNEMEN.
2° STRAF. - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. ARTIKEL 85 VAN HET
STRAFWETBOEK. - GEEN TOEPASSING
OP DE MISDADEN DIE WERDEN GECORRECTIONALISEERD BIJ AANNEMING VAN
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN.
l

0

De correctionele 1·echtbank waarbij
aanhangig is een misdaad, die werd
gecorrectionaliseerd bij aanneming van
vm·zachtencle omstandigheden, mag niet
opnieuw voor hetzelfde feit vm·zachtende
omstandigheden aa'('l-nemen (1). (Wet
van 4 oktober 1867, art. I ; art. 72,
80 en 81 S.W.)

2° Artikel 85 van het Strajwetboek is niet
van toepassing op de misdaden die
wegens ve1·zachtende omstandigheden
door het onderzoeksgm·echt we1·den geco1·recMonaliseerd (2).
(MERABET-BELHACH.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 aprill973 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen !)7 van de Grandwet en 85 van het Strafwetboek,
doordat, eerste onderdeel, het arrest
niet antwoorclt op de conclusie waarin
(1) en (2) Raadpl. cass., 2 december 1957
(B1tll. en PASIO., 1958, I, 349) en noot 2 ;
Rep. prat. du clr. belg., Bijv., II, v° Ci1·constances attenuantes, nr. 57. Zie cass., 18 oktober
1971 (A1·r. cass., 1972, biz. 176) : Artikel 85
S. W. is slechts van toepassing op de misdrijven
waarop de wet correctionele straffen stelt.

eiser aanvoerde dat geen enkel feitelijk
gegeven, inzonderheid het door het
beroepen vonnis aangehaalde optreden
van de bankclirecteur, de beslissende
omstandighedeid, buiten eiser om, heeft
ktmnen opleveren, die aan eisers staking
het spontaan kenmerk zou hebben antnomen waardoor elke schuld wordt
uitgesloten (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
tweede onderdeel, door te stellen dat het
feit te vluchten op zichzelf uitsluit
datgene wat in de rechtsleer wordt verstaan onder vrijwillige staking, het arrest
niet antwoordt op de conclusie, waarin
eiser aanvoert dat de te zijnen laste
gelegde paging tot cliefstal niet strafbaar
was omclat hij zich vrijwillig had teruggetrokken (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
derde onde1·cleel, het arrest niet antwoordt op de conclusie waarin eiser
verzachtencle omstancligheclen deed gelden en door niet aan te duiden of het
cleze omstancligheden al clan niet aanneemt, het niet regelmatig met reclenen
is omkleed en artikel 85 van het Strafwetboek onwettelijk toepast (schencling
van de in het miclclel overgenomen
bepalingen) :
Betreffencle de twee eerste onclerclelen :
Overwegencle clat het arrest erop wijst
« clat het in feite bewezen is dat de

beklaagden tijdens hun overval plotseling
op de vlucht zijn geslagen; clat het zonclel'
belang is of zij mogelijks zijn gevlucht
ten gevolge van een ongegroncle angst
bij hen ontstaan door het verkeerd
interpreteren van bepaalcle feitelijke
omstancligheclen die hen deden geloven
clat zij, om zich veilig te stellen, omnicldellijk op de vlucht moesten slaan en zich
daarna zelfs in een kelder moesten
verstoppen " ;
Dat het arrest verder preciseert « dat.
ten deze de geclraging van de beklaagden
in iecler geval het gevolg was van een
omstandigheid buiten hen om, die noodzakelijlc hun terugtreden heeft bepaald " ;
Dat het hof van beroep aldus eisers
conclusie passend heeft beantwoorcl;
D>J.t die twee onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen ;
Betreffende het clercle onclerdeel :
Overwegende dat het arrest bij bevestiging van het beroepen vonnis eiser
veroordeelt tot drie jaren gevangenisstraf
wegens paging tot diefstal door middel
van geweld of bedreiging in een bewoond
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huis, welk misdrijf werd gepleegd door
middel van braak en met wapens die
werden gebruikt of getoond ;
Overwegende dat de raadkamer, gebruik rnakende van de bevoegdheid die
haar is toegekend bij de artikelen I en 2
van de wet van 4 oktober 1867, voor dit
feit verzachtende omstandigheden heeft
aangenornen en dientengevolge eiser naar
de correctionele rechtbank heeft verwezen;
Overwegende dat het vonnisgerecht
voor hetzelfde feit niet opnieuw verzachtende omstandigheden kon aannemen,
verrnits het voordeel hiervan door het
onderzoeksgerecht definitief aan eiser
werd verleend;
Overwegende dat artikel 85 van het
Strafwetboek, waarvan de schending in
het rniddel wordt aangevoerd, niet van
toepassing is op gecorrectionaliseerde
misdaden;
Overwegende dat, door erop te wijzen
dat het feit gecorrectionaliseerd werd
tengevolge van aanneming van verzachtende omstandigheden, het arrest eisers
conclusie passend beantwoordt;
Dat dit onderdeel van het rniddel niet
kan worden aangen'omen ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
4 juni 1973.- 2e kamer.- Voorzitter,
de H. Perrichon, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, de H. Closon.
- Gelijkl~tidende conclttsie, de H. Detournay, advocaat-generaal.
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lO WEGVERKEER.- WEGVERKEERS-

REGLEMENT, ARTIKEL 2-6°. BESTUURDER VAN EEN AUTOVOERTffiG.BEGRIP.
2° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN
OASSATIE TE VOORZIEN OF TEGEN
WIE EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN
INGESTELD.- 8TRAFZAKEN.- VOOR·
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN
DE BESLISSING TEN AANZIEN VAN DE
CASSATIE, 1973. - 31

PARTI.T DIE ALS BURGERRECHTELI.TK
AANSPRAKELI.TKE PARTI.T IN DE ZAAK IS
BETROKKEN. - NIET-ONTVANKELI.TK·
HElD.
1° Wettelijk gerechtvaardigd is het vonnis,
dat vaststelt dat de beklaagde op het door
een leeding bestnnrde voertnig o.a. over
pedalen beschikte om te kunnen versnellen, remmen of stoppen, en daardoor
in werkelijkheid verantwoordelijk was
voor het st~tren van de auto, en zodoende
eruit ajleidt dat de beklaagde dit voertuig
best1.turde en hem derhalve veroordeelt
wegens een feit dat hij als bestuuTder
peTsoonlijk heeft gepleegd (1). (Wegverkeersreglement, art. 2, 6°.)
2° Een beklaagde is niet bevoegd om een
cassatiebm·oep in te stellen tegen de
beslissing ten aanzien van de partij die
als b~tTge1·rechtelijk aansprakelijlce partij
in de zaak is betTokken (2).
(DELTANDRE, T. PRINS AMAURY
DE MERODE EN VAN DE WERVE.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 januari 1973 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
l. 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 het beginsel van het persoonlijk
kemnerk van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid, dat onder meer wordt
gehuldigd in de artikelen 66 en 71 van
het Strafwetboek, alsmede in de artikelen 29 van de wegverkeerswet, 2-6°,
7-2 van het wegverkeersreglement van
14 maart 1968, 1319 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat, hoewel het aanneemt dat op
het ogenblik van het voorbijrijden van
het kwestieus signaal, de leerling van
eiser het voertuig bestuurde, het bestre:
den vonnis nietternin eiser persoonlijk
veroordeelt wegens overtreding van arti(1)
1970,
burg.
1963,
(2)

Raadpi. cass., 28 april 1970 CArr. cass.,
biz. 796); cass. fr., 29 oktober 1962,
k., en 24 januari 1963, burg. k. (Dalloz,
Somm., biz. 1 en 58-59).
Cass., 12 september 1972, supra, biz. 48.
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kel 7 van het wegverkeersreglement, op
grond dat eiser zeer eerlijk de aansprakelijkheid voor het voorval op ,zich heeft
genomen en dat, indien men op de
conclusie van de verdediging zou ingaan,
de overeenkomst inzake het geven van
rijlessen een fopperij wordt ; dat volgens
de redenen van de eerste rechter, overgenomen door het vonnis, de rijlessen
werden gegeven onder het toezicht en de
leiding van eiser die over de nodige
pedalen beschikte om zelf te kunnen
versnellen, remmen of stoppen; dat de
eiser aldus de verantwoordelijkheid op
zich nam voor het voertuig bestuurd
door de leerling-autobestuurder ; dat hij
zich rekenschap heeft kunnen en had
moeten geven van de moeilijkheden die
zijn leerling ondervond om opnieuw te
starten en tevens aandachtig te letten op
het verspringen van de verkeerslichten,
terwijl . . . . . . . . . . . . . . . .

tweede onderdeel, behalve wanneer de
wet er anders over beslist, wat ter zake
niet het geval is, elke straf een persoonlijk
kenmerk heeft en slechts kan worden
uitgesproken tegen de dader die het feit
zelf pleegde; een eventuele nalatigheid
van de instructeur van een rijschool bij
het vervullen van zijn taak, waarvoor
hij civielrechtelijk kan worden aangesproken, niet volstaat om hem te beschouwen als de dader van het misdrijf, dat
hij niet voorkomen heeft ; eisers veroordeling derhalve geen wettelijke grondslag
heeft (miskenning van het algemeen
beginsel en schending van de in het
middel vermelde wettelijke bepalingen,
met uitzondering van de artikelen 1319
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek)

2. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de rechtsvordering
die door het openbaar ministerie is
ingesteld tegen de verweerders, die in het
geding werden betrokken als civielrechtelijk aansprakelijke partijen :
Overwegende dat eiser geen bevoegdheid heeft om zich tegen die beslissing in
cassatie te voorzien ;
Om die redenen, verwerpt de voor.ziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 juni I973.- 2e kamer.- Voorzitter,
de H. Perrichon, raadsheer waarnemend
voorzitter. ~ Verslaggever, de H. Legros.
- Gelijlclttidende conclusie, de H. Detournay, advocaat-generaal. Pleiter, de
H. Philips.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. BESLISSING DIE DE FEITELIJKE GEGEVENS
PRECISEERT
WAAROP
ZIJ
IS
GEGROND. BESLISSING DIE ALDUS
ANDERE OF HIERMEE STRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS UITEENZET.- REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BIJ CONCLUSIE VOORGEDRAGEN VERWEER DAT TER ZAKE NIET MEER DIENENDE IS WEGENS DE VASTSTELLINGEN
VAN DE RECHTER.- GEEN VERPLICHTING VOOR DEZE HIEROP TE ANTWOORDEN.

3°

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN
BEVOEGD
OM
ZICH
IN
CASSATIE
TE
VOORZIEN
OF
TEGEN
WIE EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN
INGESTELD. STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN
DE VERZEKERAAR VAN ZIJN BURGERRECHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID,
VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ.
GEEN GEDING TUSSEN HEN OF
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE
TEN GUNSTE VAN DIE VERZEKERAAR.NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

Betreffende het tweede onderdeel :
Overwegende dat uit de redenen van
het beroepen vonnis, overgenomen door
de bestreden beslissing, blijkt dat het
voertuig weliswaar door een leerling was
bestuurd, maar dat eiser over de nodige
pedalen beschikte om zelf te kunnen
versnellen, remmen of stoppen en daardoor in de werkelijkheid verantwoordelijk
was voor het sturen ;
. Dat uit die vaststelling en overweging
het vonnis wettelijk heeft kunnen afleiden
dat eiser het voertuig bestuurde en hem
derhalve veroordeelt wegens een feit dat
hij, als bestuurder persoonlijk heeft
gepleegd;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
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-963waarop zij is gegrond en aldus antwoordt
op de conclusie waarin andere of hiermee
strijdige gegevens worden uiteengezet (1).
(Grondwet, art. 97.)

2° De rechter is niet verplicht anders te
antwooTden op een bij conclusie voorgedragen veTweeT dat ter zake niet meeT
dienende is wegens de vaststellingen van
zijn beslissing (2). (Grondwet, art. 97.)
3° De beklaagde is niet ontvankelijk om
zich in cassatie te voorzien tegen de
verzekeTaaT van zijn buTgeTrechtelijke
aansprakelijkheid, die voor het stmjgerecht vTijwillig is tussengekomen, wanneer tussen hen geen geding is aangegaan
en geen veToo1·deling van de beklaagde
ten g~mste van die veTzekeraaT is uitgesproken (3).
(SZTERN MOSES, T. BELGISCHE NATIONALE
VERZEKERINGSKAS, JONCKERS, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « DE VREDE »
EN LITISCONSORTEN; NAAMLOZE · VENNOOTSCHAP «DE VREDE », T. BELGISCHE
NATIONA~E ASSURANTIEKAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN, JONCKERS EN LITISCONSORTEN.)
.
ARREST

(veTtaling).

HET HOF ; -- Gelet op het bestreden
arrest, op 8 december 1972 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel,

I. Op de voorziening van Sztern :

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het arrest niet regelmatig met
redenen is omkleed, daar het niet antwoordt op de conclusie waarbij eiser
aanvoerde:
Dat het hof van beroep niet uitdrukkelijk moest antwoorden op de niet meer
(1) Cass., 9 april 1973, twee arresten, supra,
biz. 788 en 792.
(2) Cass., 2 april 1973, supra, biz. 774.
(3) Raadpl. cass., 31 oktober 1972, supra,
biz. 215. Daar het Hof van beroep zich ertoe
beperkt had het veroordelingsarrest bindend te
verklaren voor de naamioze vennootschap

ter zake dienende conclusie, waarbij
eiser andere beschouwingen uiteenzette,
die steunden op bepaalde verklaringen
van de rijkswacht, waarmede het hof van
beroep evenwel geen rekening hield ;
Overwegende dat het middel derhalve
niet kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de· Grandwet,
doordat het arrest beslist dat de gehele
aansprakelijkheid voor het ongeval op
eiser rust en deze veroordeelt om de
gehele door de burgerlijke partijen
geleden schade te vergoeden, zonder te
antwoorden op de conclusie waarin eiser,
••

0

'

• • • • • • •

0

Overwegende dat, door de feitelijke
gegevens te vermelden, waarop het die
beslissing grondt, het arrest een antwoord
geeft op de conclusie, waarin eiser andere
of hiermee strijdige feitelijke gegevens
uiteenzette om aan te tonen dat de
verweerder een rijfout had begaan ; '
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiiile of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkorustig de wet is ;

B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen die zijn ingesteld tegen
e1ser :
Overwegende dat eiser afstand heeft
gedaan van zijn voorziening, voor zover
het arrest uitspraak doet op de civielrechtelijke vorderingen van de verweerders .Jonckers en de Belgische Nationale
Assurantiekas tegen Arbeidsongevallen;
Overwegende dat, voor zover het arrest
uitspraak doet·op de overige civielrechtelijke vorderingen, eiser geen bijzonder
middel aanvoert ;
G. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de rechtsvordering
tot tussenkomst van de naamloze vennootschap De Vrede en tegen het dispositief, waarbij het arrest voor deze partij
bindend wordt verklaard :

De Vrede, verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de eiser Sztern,
was het cassa.tieberoep van deze laatste bovendien van beiang ontbioot was : zie cass.,
25 januari 1972 (Arr. cass., 1972, blz. 511) en
12 maart 1973, supra, biz. 680.
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Overwegende dat voor de feitenrechter 1
tussen eiser en de vrijwillig tussengekomen partij geen geding werd gevoerd
en dat het arrest geen enkele veroordeling
uitspreekt ten laste van eiser en ten
voordele van laatstgenoemde partij ; dat
de voorziening niet ontvankelijk is ;
II. Op de voorziening van de naamloze
vennootschap De Vrede :
Overwegende dat eiseres afstand heeft
gedaan van haar voorziening, voor zover
het arrest uitspraak doet op de civielrechtelijke vorderingen die zijn ingesteld
door de verweerders · J onckers en de
Belgische N ationale Assurantiekas tegen
Arbeidsongevallen ;
Betreffende beide hogergenoemde middelen:
Overwegende dat om de redenen vermeld in het antwoord op de voorziening
van de eiser Sztern het eerste middel niet
kan worden aangenomen en het tweede
middel feitelijke grondslag mist ;
Om die red enen, decreteert de gedeeltelijke afstand van de voorzieningen ;
verwerpt de voorzieningen met betrekking tot de overige punten; veroordeelt
iedere eiser in de kosten van zijn voorziening en van zijn afstand.

4 juni 1973.- 2 8 kamer.- Voorzitter,
de H. Perrichon, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve/1\~laggever, de H. Capelle.
- Gelijlcluidende conclttsie, de H. Detournay, advocaat-generaal. Pleiter, de
H. Fally.

28 KAMER. -

4 juni 1973.

1o VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.STRAFZAKEN. - BESLISSING. WAARBIJ
NIET ONTVANKELIJK WORDT VERKI,AARD HET HOGER BEROEP VAN HET
OPENBAAR lVIINISTERIE TEGEN EEN
VRIJSPREKEND VONNIS .. VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE IN DE
KOSTEN VAN HET HOGER BEROEP.
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. 0NTVANKELIJKHEID.

2°

GERECHTSKOSTEN.
ZAKEN. - STRAFVORDERING. -

BEROEP VAN HET OPENBAAR lVIINISTERIE TEGEN' EEN VRIJSPREKEND VONNIS. - HOGER BEROEP NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD.- VEROORDELING
VAN DE BEKLAAGDE IN DE KOSTEN VAN
HET HOGER BEROEP. ONWETTELIJKHEID.

3° CASSATIE. -

0lVIVANG. STRAFZAKEN.- VONNIS VERNIETIGD WEGENS
ONWETTELIJKHEID VAN DE VEROORDELING IN DE KOSTEN VAN HET HOGER
BEROEP TEGEN DE STRAFVORDERING. VERNIETIGING BEPERKT TOT DIT BESCHIKKENDE GEDEELTE.

4° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. VONNIS VERNIETIGD
IN ZOVERRE HET DE BEKLAAGDE
VEROORDEELT IN DE KOSTEN VAN
HET HOGER BEROEP TEGEN DE STRAFVORDERING. - KOSTEN DIE TEN LASTE
VAN DE STAAT MOETEN BLIJVEN. VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.

1° De beklaagde kan zich in cassatie voorzien tegen de beslissing die, na het hager
beroep van het openbaar. ministerie
tegen een vrijsprekende beslissing onontvankelijk te hebben verklaard, niettemin
de kosten van dit hager beroep ten laste
legt van die beklaagde.

2° W anneer het hager beroep van het
openbaar ministerie tegen een vonnis t_ot
V1·ijspraak va,n de beklaagde niet ontvankelijk wordt vedclaard, mogen de
lcosten van dit hager beroep niet ten laste
gelegd worden van de beklaagde (1).
(Sv., art. 162, 194 en 211.)

3° W anneer een vonnis uitsluitend wordt
vernietigd wegens onwettelijkheid van de
veroordeling in de kosten van het hager
beroep tegen de strajvordering, is de
vernietiging beperkt tot dit beschilckende
gedeelte (2).
4° W anneer een vonnis ttitsluitend vernietigd wordt wegens onwettelijkheid van de
ve1·oordeling van de beklaagde in de
kosten van het hager beroep tegen de
strajvordering, omdat die ten laste van
de Staat moesten blijven, geschiedt de
vemietiging zonder verwijzing (3).

(1) Cass., 10 september 1958 (Bull. en
PAsrc., 1959, I, 25); raadpl. cass., 5 september 1972, supra, biz. 11.
(2) en (3) Cass., 5 september 1972, supra,
biz. 11. De burgerlijke partijen hadden
ook boger beroep ingesteid tegen de beslissing, waarbij de rechtbank zich onbevoegd
STRAFHOGER , bad verklaa1'd t.o. van hun rechtsvorderingen
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(MARTENS, T. ROBERT, NAAMLOZE VEN· ,
a) de beslissing op de civielrechtelijke
NOOTSCHAP « CHRISTIAENS ll EN NAAl\'1:· vordering die door eiser is ingesteld :
LOZE VENNOOTSCHAP « VERZEKERINGSOverwegende dat uit de stukken
MAATSCHAPPIJ WINTERTHUR ll,)
waar()p het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser zijn voorziening heeft
ARREST (ve1·taling).
betekend aan de partij, tegen wie zij is
gericht;
Dat de voorziening derhalve niet ontHET HOF ; - Gelet op het bestreden vankelijk is;
vonnis, op 26 januari 1973 in hoger beroep
b) de beslissing op de civielrechgewezen door de Correctionele Rechtbank
telijke vorderingen die door de verweerte Luik;
ders zijn ingesteld :
I. In zoverre de voorziening gericht is
Overwegende dat eiser geen middel
tegen de beslissing op de strafvordering
aanvoert;
ingesteld:
a) tegen de verweerder Robert :

Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om cassatieberoep in te stellen tegen de
beslissing op de strafvordering die tegen
een medebeklaagde is ingesteld
b) tegen eiser :

Overwegende dat, voor zover het
vonnis het hoger beroep niet ontvankelijk verklaart dat door het openbaar
ministerie is ingesteld tegen het vonnis
waarbij eiser wordt vrijgesproken, de
voorziening niet ontvankelijk is wegens
het ontbreken van belang ;
In zoverre het vonnis eiser veroordeelt
in de kosten van hoger beroep :

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, voor zover het eiser veroordeelt in de kosten van 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 ; veroordeelt eiser in drievierde van de kosten ;
laat de overige kosten ten laste van de
Staat; zegt dat er geen grond is tot
verwijzing.
4 juni 1973.- 2e kamer.- Voorzitter,
de H. Perrichon, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ver8laggever, de H. Clason.
- Gelijklttidende conclusie, de H. Detournay, advocHat-generaal.

Over het middel a.mbtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 162 en
194 van het Wetboek van strafvordering:
Overwegende dat, nu de rechter eiser
niet heeft veroordeeld op de strafvordering, hij de kosten van hoger beroep van
die rechtsvordering niet ten laste van
Biser mocht leggen ;
Ove~wegende dat die kosten ten laste
van de Staat dienen te blijven ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen:
'
wegens de vrijspraak van de beklaagde. De
rechter in hager beroep heeft deze hogere
beroepen ontvankelijk verklaard en recht
gedaan op de vorderingen van de burgerlijke
partijen. Zodoende was er geen grand tot verwijzing. De rechter op verwijzing had immers
de kosten van het hager beroep van het openbaar ministerie niet kunnen ten laste leggen
van de burgerlijke partijen, daar deze niet in
bet ongelijk waren gesteld (Sv., art. 162,
1id 2, 194 en 211}; zie cass., 9 januari 1967
(A1"1·. cass., 1967, biz. 558).

2e KAMER. -

4 juni 1973,

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.
STRA;FZAKEN.
BESCHIKKENDE GEDEELTE GEGROND
OP TEGENSTRIJDIGE REDENEN.- NIET
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.
Wanneer wordt de burgerlijke partij in het
ongelijk gesteld? Zie de verwijzingen in noot 1
onder cass., 13 juni 1955 (Bull. en PASIC.,
1955, I, 1121}, inzonderheid de conclusie van
Procureur-generaal Mesdach de ter Kiele v66r'
cass., 24 oktober 1895 (ibid., 1895, I, 360};
cass., 9 juni 1913 (ibicl., 1913, I, 311); 13 juni
1921, redenen (ibid., 1921, I, 400); zie oak
Rep. pmt. clu d1·. belg., V 0 Ta1·if en matiere
?'ep?'essive, nrs. 226 en vlg., en Bijv., v 0 Appel
en matie?'e repressive, nrs. 854 en vlg.

-966Niet regelmatig gemotiveerd is het arrest
waarvan het beschilckende gedeelte op
tegenstrijdige redenen is gegrond (1).
(Grondwet, art. 97.)
(VAN DE MERCKT.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 januari 1973 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 21 en 22 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van strafvordering,
doordat, na te hebben overwogen dat
de onder H -4 ten laste gelegde eenvoudige
bankbreuk, die het bewezen verklaart,
heeft voortgeduurd tot 13 juni 1967 en
dat de verjaring van de strafvordering
derhalve werd gestuit door de beschikking van verwijzing van 10 juni 1970
van de raadkamer, het bestreden arrest
beslist dat aileen bewezen zijn gebleven
de telastleggingen die het opnoemt,
zonder de telastlegging H -4 te vermelden,
en eiser tot een enkele straf veroordeelt
wegens de aldus bewezen verklaarde
telastleggingen, waaruit volgt dat het
arrest op tegenstrijdige redenen gegrond
is en niet wettelijk de verwerping rechtvaardigt van het middel dat eiser heeft
afgeleid uit de verjaring van de strafvordering:
Overwegende dat het bestreden arrest
eiser veroordeelt om tussen 1 februari
1964 en 14 juri 1967 verschillende misdrijven te hebben gepleegd, die wegens
hun eenheid van opzet een collectief
wanbedrijf uitmaken ; dat, na te hebben
overwogen dat de verjaring van de
strafvordering slechts is ingegaav ten
opzichte van alle feiten vanaf het laatste
daarvan, dit is de onder H -4 ten laste
gelegde eenvoudige bankbreuk, en dat
dit feit heeft voortgeduurd tot 13 juni
1967, het arrest erop wijst dat de verjaring werd gestuit door de beschikking van 10 juni 1970 van de raadkamer,
waarbij eiser en de andere verdachten
(1) Cass., 12 maart 1973, supra, blz. ·680.
Vgl. cass., 5 januari 1968 (Ao·r. cass., 1968,
blz. 610) en 17 december 1970 (ibid., 1971,
blz. 395). ·

naar de correctionele rechtbank werden
verwezen;
Overwegende echter dat, na de telastlegging H -4 bewezen te hebben verklaard,
het arrest in zijn redengeving deze niet
meer vermeldt onder de opsormning van
de« bewezen verklaarde telastleggingen n,
waarvoor het de eenheid van opzet
aanneemt en in zijn beschikkend gedeelte
eiser veroordeelt tot een enkele straf
wegens de gezamenlijke telastleggingen
die het opnoemt, zonder echter de telastlegging H -4, eenvoudige bankb'reuk, te
vermelden;
Dat het arrest, dat gegrond is op
tegenstrijdige redenen, aldus in het onzekere laat of het feit van de laatstgenoemde telastlegging bewezen is en zijn
beslissing niet wettelijk rechtvaardigt,
volgens welke de verjaring van de strafvordering werd gestuit ;
'
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder dat er
aanleiding toe is om de andere middelen
te onderzoekef, die noch een ruimere
cassatie noch ~en cassatie "zonder verwij.
zing zouden lhumen 1neebrengen, vernietigt het bestreden arrest, behalve voor
zover het eiser vrijspreekt van de telastleggingen aangeduid in het dispositief;
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 Luik.
4 juni 1973.- 2e kamer.- VooTzitter,
de H. Perrichon, raadsheer waarnemend
voorzitter.- VerslaggeveT, de H. Legros.
- Gelijlcluidende conclusie, de H. Detournay, advocaat-generaal. Pleiter, de
H. J. Vanderveeren (van de balie te
Brussel).

3e KAMER. -
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1o REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.
WERKGEVER DIE ZIJN
ONDERNEMING AAN EEN DERDE HEEFT
OVERGEDRAGEN. BEDIENDE DIE
BIJ CONCLUSIE DOET GELDEN DAT DE
WERKGEVER ZONDER ZIJN TOESTEM·
MING ZIJN VERPLICHTING OM HET
OVEREENGEKOMEN WERK TE VERSCHAF-

L~
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FEN AAN EEN DERDE NIET KON OVERDRAGEN, DAAR DEZE OVERDRACHT TEN
DEZE WIJZIGINGEN IN DE ESSENTIELE
VOORWAARDEN VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST MEEBRENGT. -ARREST DAT
VASTSTELT DAT DE AANGEVOERDE WIJZIGINGEN SLEOHTS GERING ZIJN EN
DAT DERHALVE BESLIST DAT DE OVER·
DRAOHT VAN ZIJN VERPLICHTING DOOR
DE WERKQEVER WETTELIJK IS.
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE
,BESLISSING.
20 HUUR vAN WERE:. ARBEIDSOVEREENKOMST. ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN. OVER·
DRACHT VAN DE ONDERNEMING. ARREST DAT VASTSTELT DAT DE WERK·
GEVER PERSOONLIJK DE WED DE VAN
ZIJN BEDIENDE SOHULDIG BLIJFT EN
DAT DE WIJZIGINGEN IN ZIJN ARBEIDSVOORWAARDEN GEEN BETREKKING HAD·
DEN OP DE ESSENTIELE BESTANDDELEN
VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR
BEDIENDEN, ARREST DAT BESLIST
DAT DE WERKGEVER ZONDER TOESTEMMING- VAN DE BEDIENDE ZIJN
VERPLICHTING AAN DE BEDIENDE HET
OVEREENGEKOMEN WERK TE VERSOHAF·
FEN KON OVERDRAGEN. WETTEI,IJKHEID.

ao BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. BuRGERLIJKE ZAKEN.- CONCLUSIE.UITLEGGING GEGROND OP EXTRINSIEKE
GEGEVENS VAN DE OONOLUSIE.
UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE
BEWOORDINGEN ERVAN. GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN
DE AKTEN.

l

o

Wanneer een wm·kgever Z~Jn onderneming aan een derde heeft overgedragen
en een bediende bij conclusie heeft doen
gelden dat deze werkgever, zonder zijn
toestemming, de verplichting om het
overeengekomen werk te verschaffen niet
leon overdragen, daar deze overdracht ten
deze wijzigingen in de essentiiile voorwaarden van de overeenkomst meebrengt,
omlcleedt regelmatig zijn beslissing met
redenen de rechter die .beslist, dat de
bediende zich niet mocht verzetten tegen
de overdracht van de overeenkomst, door
vast te stellen dat de aangevoerde wijzigingen . ge1·ing zijn en dat zij geen
betrelcking hadden op essentiiile bestanddelen van de overeenkomst (1). (Grondwet, art. 97.)

2o W annee1· de rechtm· vaststelt dat een
we1·lcgever, die zijn onderneming aan

een derde heeft overgedragen, persoonlijk
de wedde van een bediende schuldig
blijjt en de wijzigingen doo1· de ove?'nemer in zijn arbeidsvoo1·waarden geen
betrekking hebben op de essentiiile
bestanddelen van de arbeidsove1·eenkomst
voor bedienden, beslist hij wettelijk dat
de werkgeve1· zonder toestemming van de
bediende zijn verplichting om hem het
overeengekomen wedc te verschaffen leon
overdragen (2). (B.W., art. 1690.)
3° De bewijskracht van een akte wm·dt niet
miskend doo1· de rechter die, door zowel
op intrinsieke als op extrinsieke gegevens
van deze akte te steunen, hieraan een
uitlegging geeft die verenigbaar is met
de bewoordingen ervan (3). (B.W.,
art. 1319, 1320 en 1322.)
{LEBON, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
"SUORERIE OLIVIER»,)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 22 maart 1971 gewezen door
het Arbeidshof te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1234, 1271, 1275, 1277 en
1690 van het Burgerlijk W etboek,

dom·dat, om te beslissen dat verweerster
gerechtigd was de overeenkmn.st. te oeeindigen en dat eiser geen voldoende
redenen had om de uitvoering van zijn
arbeidsovereenkomst voor bedienden op
te schorten, het bestreden arrest verklaart " dat hij dienaangaande de overdracht van de onderneming niet kan
inroepen, aangezien gedaagde in hoger
beroep (thans verweerster) zijn wedde en
in het algemeen alle hem verschuldigde
bedragen persoonlijk schuldig bleef » en
" dat hij zich evenmin kan beroepen op
een wijziging van de essentiiile voorwaarden van zijn overeenkomst »,
terwijl, eerste onderdeel, tegenover eisers
conclusie luidens welke artikel 1690 van
het Burgerlijk W etboek belet dat een
werkgever aan een derde, zonder toe(1) Men raadplege cass., 20 december 1972,

supra, blz. 441.
(2) Men raadplege cass., 26 mei 1961 (Bull.
en PASIC., 1961, 1030).
(3) Vgl. cass., 19 december 1972, supra,
biz. 407.

-968stemming van de bediende, de nitvoering
overdraagt van zijn verplichtingen, niet
alleen om hei; overeengekomen loon nit
te keren, maar eveneens om werk gelijk
aan het overeengekomene te verschaffen,
de overweging dat verweerster de wedde
en de andere verachnldigde bedragen
persoonlijk schnldig bleef gean opheldering brengb mntrent de vraag of verweerster · gerechtigd was aan de overnemer van he!; bedrijf de nitvoaring op
te dragan van haar verplichting om een
werk gelijk aan het overeengekomene te
verschaffen en het arrest;, dat aldus eisers
conclnsie onbeantwoord laat, niet regelmatig meb reienen is omkleecl (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
en terwijl, tweede onderdeel, indien het
besbreden arrest impliciet beslist had clat
verweerater de verplichting om persoonlijk een werk gelijk aan het overeengekomene te verschaffen kori overdragen
aan een ancler, het de regel zou hebben
geschonden dat een schuldenaar zijn
schnlcl niet kan overdragen zoncler toestemming van zijn schnldeiser (schending
van de voormelde artikelen van het
Burgerlijk Wetboek) :
Wat het eerste onclercleel betreft :
Overwegencle clat eiser bij conclnsie
aanvoercle clat de overdracht van de
onclernen'ling door een werkgever de
ontbinding meebracht van de overeenkomsten van hnur van werk, die de
overdrager had aangegaan, daar deze,
zonder toestemming van de bediende,
<< noch de verplichting om het overeengekomen werk, noch de verplichting om
het beloofcle loon uit te keren "- kan
overdragen ; hij betoogde dat er in elk
geval geen twijfel bestond, wanneer de
overi:lracht van de onderneming wijzigingen in de overeenkomst meebracht en
poogde clan ook het bestaan van zodanige
wijzigingen aan te tonen ;
Overwegende dat het arrest niet enkel
verklaart cla-t verweerster de weclcle van
eiser en in het algemeen alle hem verschulcligcle beclragen persoonlijk schnldig
bleef;
Dat het eveneens iecler van de wijzigingen onclerzoekt die de werkgever in
de arbeiclsvoorwaarclen van eiser wilde
aanbrengen na de overclracht van de
onclerneming ; clat het overweegt clat die
wijzigingen van gering belang waren en
geen inbreuk maakten op de essentiele
bestanclclelen van de overeenkomst ;
Dat het arrest aldus, impliciet 1naar
eker, geantwoord heeft op eisers con-

clusie volgens wellm een werkgever,
zoncler toestemming van zijn becliencle,
de verplichting om hem het overeengekomeh werk te verschaffen niet kan
overclragen ;
Dat het eerste onderdeel van het
micldel feitelijke gronclslag mist ;
Wat he!; tweecle ondercleel betreft
Overwegencle clat het arrest vastgesbelcl heeft enerzijcls dat, niettegenstaancle de overdracht van haar onclerneming, verweerster eisers weclcle
persoonlijk schulclig bleef en anclerzijds
clat de wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden nie·!; de essentiele bestanddelen
van de overeenkomst raakten, zodat dit
onderdeel van het midclel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek krachtens welke de door eiser genomen
conclnsie bewijskracht heeft,
doordat, om te weigeren bevel te geven
tot het boekhoudk1.mclig onderzoek, door
eiser subsidiair aangevraagd om het
bedrag van de hem verschnldigde commissies te bepalen, het bestreden arrest
erop wijst (( dat het niet mogelijk is een
l-ange en dure onderzoeksmaatregel, in
het onderhavige geval een boekhoudkundig onderzoek, te bevelen, wanneer
uit generlei gegeven blijkt dat een partij
een grief heeft aan te voeren ,,
terwijl eiser bij conclusie iri hoger
beroep had betoogd dat nit het onderzoek
van de tijdens het debat voorgelegde
rekeningen bleek clat de commissies waarvan het juiste beclrag voor ieder van de
jaren 1964 tot 1968 aangegeven was, hem
niet uitbetaalcl waren :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser « geen bewijs aanvoert voor zijn
vordering van een beclrag van 99.104 fr.
als commissieloon " ;
Overwegende dat, op grond zowel van
de intrinsieke gegevens van eisers conclusie als van extrinsieke gegevens, het
arbeidshof, zoncler schending van de
bewijskracht van die conclusie, heeft
kunnen beslissen « dat het niet mogelijk
is een lange en clure onderzoeksmaatregel, in het onclerhavige geval een
boekhoudkundig onclerzoek, te bevelen,
wanneer uit generlei gegeven blijkt clat
een partij een grief heeft aan te voeren " ;
Dat het midclel feitelijke grondslag
mist;
1
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
6 juni 1973.- 3 8 kamer.- Voorzitte1·
en Verslaggeve1·, de H. Polet, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Gelijklttidmide
conclusie, de H. Duchatelet, advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. van'Hecke
en VanRyn.

38

KAMER.

-

6 juni 1973.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.
FEITENREOHTER DIE DE· GRONDSLAG
VAN EEN EIS OF EEN BIJ OONOLUSIE
AANGEVOERD VERWEERMIDDEL VERWERPT ONDER AANHALING VAN DE
FElTEN TOT WETTIGING VAN DEZE
VERWERPING. VERWERPING SLUIT
DE AFWIJZING IN VAN DE GEVOLGTREKKING UIT DEZE EIS OF DIT VERWEERMIDDEL.

De feitenrechter die, onder aanhaling van
andere of tegenstrijdige feiten, de gegevens verwerpt, waarop een eis of een bij
conclusie aangevoerd verweermiddel is
gegrond, motiveert aldus het verwerpen
van de gevolgtrekking uit deze eis of dit
verweermiddel (1). (Grondwet, art. 97.)

VOOR

(MILlS, T. RIJKSDIENST
MAATSOHAPPELIJKE ZEKERHEID.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 april 1972 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Charleroi ;

Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 12, § 1, van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de
sociale zekerheid van de werknemers,
gewijzigd bij de besluitwet van 6 septem~
ber 1946, artikel 2, bij de wet van 14 juli
1955, artikel 4, en, voor zoveel als nodig,
bij de wet van 14 juli 1961, artikel 3,
(1) Cass., 7 maart 1973, supra, blz. 662.

doo1·dat het bestreden vonnis eiseres
veroordeelt om. aan verweerder een
bedrag van 2.472.925 frank te betalen
als aanvullende bijdragen betreffe1i.de
lonen die zij tijdens de periode van het
tweede kwartaal 1959 tot het vierde
kwartaal aan werklieden had uitgekeerd
en niet had aang~geven, als verhogingen
en als interest, op grond dat ingevolge
het beroepen vonnis verweerders diensten
een algemeen overzicht van de versGhuldigde bijdragen hebben opgemaakt waarin, per trimester, de betaalde bijdragen
en de niet-betaalde en gevorderde bijdragen werden vermeld, alsmede een tabel
waarin de verdeling van die laatste
bijdragen werd aangegeven, en een toelichtende noot, en dat die ophelderingen
en stukken de gevorderde smn rechtvaardigen,
terwijl eiseres betoogde dat de bedoelde
somrnen sloegen op forfaitaire bijdragen
voor lonen van werklieden die niet door
verweerder waren aangegeven ; .dat de
door verweerder overgelegde stukken
berustten op facturen die eiseres aan
sommige van haar klan ten had gezonden ;
dat die willekeurige handelwijze geen
rekening hield met de winstmarges' van
eiseres en met de omstandigheid dat
dezelfde vliegende werkploegen soms
werken op hetzelfde tijdstip verrichtten
bij verschillende klanten ; en de redenen
van het vonnis geen passend antwoord
zijn op dit omstandig verweer, zodat de
feitenrechter de verplichting om zijn
beslissing naar vereiste van de wet met
redenen te omkleden, niet is nagekomen :
Overwegende dat het vonnis erop wijst
dat, bij ontstentenis van volledige en
juiste aangiften van een werkgever, de
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid door de wet gemachtigd wordt om de
verschuldigde bedragen ambtshalve vast
te stellen aan de hand van alle gegevens
reeds in zijn bezit of van inlichtingen van
de werkgever ;
Dat het hieraan toevoegt dat eiseres
de door de wetgever verplicht gestelde
boeken betreffende personeel en lonen
niet hield, zodat verweerder verplicht
was een onderzoek in te stellen bij de
firma's waaraan eiseres werkkrachten
verschafte, en dat de bijdragen werden
vastgesteld aan de hand van vaste
gegevens die van die firma's werden
verkregen ; dat verweerders diensten een
algemeen overzicht van de verschuldigde
bijdragen hebben opgemaakt, waarin per
trimester de niet-betaalde en gevorderde
bijdragen werden vermeld, alsmede een

-970tabel waarin een verdeling van die
bijdragen werd aangegeven, en een toelichtende noot, en dat die ophelderingen
en stukken de gevorderde som rechtvaardigen;
Overwegende dat het vonnis de redenen heeft gegeven waarom het heeft
beslist dat de door verweerder overgelegde stukken de gevorderde som rechtvaardigden en aldus impliciet geantwoord heeft op de conclusie volgens
welke die som op willekeurige wijze was
berekend;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redehen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
6 juni 1973.- 3e kamer.- Voorzitter,
de H. Polet, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggever, Ridder
de Schaetzen. - Gelijkluidende oonolusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Philips en De Bruyn.
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CASSATIEMIDDELEN.

BuRGERLIJKE ZAKEN. MID DEL DAT EEN
TEGENSTRIJDIGHEID IN DE REDENEN
AANVOERT. REDENEN NIET TEGENSTRIJDIG. :M:IDDEL DAT FEITELIJKE
GRONDSLAG lVIIST.

Feitelijke grondslag mist het middel dat
een tegenst1·ijdigheid in de redenen
aanvoert; die de bestreden beslissing niet
bevat (1). (Grondwet, art. 97.)
{DUBOIS, T. PETITJEAN.}
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 14 december 1971 door de
Rechtbank van eerste aanleg te Luik
in boger beroep gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet
en 591 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat bet bestreden vonnis, enerzijds,
(1) Cass., 29 maart 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 730).

beslist dat de rechtsvordering, die verweerster bij wege van wijziging van haar
oorspronkelijke vordering had ingesteld,
ertoe str:ekte aan de vrederechter de
vraag voor te leggen of eiser de gronden
krachtens een pachtcontract of feitelijk
in gebruik had en bebouwde, dat deze
rechtsvordering onder de bevoegdheid
van de vrederechter viel en dat deze
rechtsvordering gegrond was, en, anderzijds, het op 19 juni 1969 tussen de
partijen gesloten aannemingscontract
ontbindt krachtens hetwelk eiser de
litigieuze percelen van verweerster bebouwde,
terwijl het tegenstrijdig is een vordering
gegrond te verklaren die, zoals artikel 591
van het Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt, strekt tot uitzetting uit zonder
recht betrokken plaatsen en vast te
stellen dat eiser ze betrok krachtens een
overeenkomst van aanne1ning waarvan
de ontbinding was gevraagd, welke
tegenstrijdigheid gelijkstaat met bet ontbreken van de bij artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering :
Overwegende dat het vonnis beslist,
enerzijds, dat eiser zich niet kan beroepen
op een pachtcontract en dus geen titel
heeft om de gronden van verweerster
« als pachter of exploitant voor zich
persoonlijk » in gebruik te nemen en,
anderzijds, dat eiser niet gerechtigd is om
subsidiair en bij tegenvordering te beweren die gronden krachtens bet op 19 juni
1969 gesloten aannemingscontract te
bebouwen, daar dit contract moet worden ontbonden wegens bet foutieve
gedrag van eiser waardoor de uitvoering
ervan onmogelijk is gewo;rden ;
·
Overwegende dat daarin geen tegenstrijdigheid sclmilt, daar het niet-bestaan
van de pacht de gevolgtrekking wettigt
dat eiser de plaatsen zonder recht betrok
en de ontbinding van het aannemingscontract aan eiser de titel ontneemt op grand
waarvan hij beweerde de bebouwing voor
rekening van verweerster voort te zetten ;
Dat het middel, feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
7 jtmi 1973. -1e kamer.- Voorzitter,
Baron ,Richard, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, de H. Serevans. Gelijkluidende oonolusie, de
H. Delange, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Bayart en Philips.
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BEWIJS.- BEWIJS

DOOR GESCHRIFT.BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. BEPALING
VAN EEN
VERZEKERINGSOVER;EENKOMST.
UITLEGGING
VAN
EEN
BEDING DOOR DE FEITENRECHTER. UITLEGGING IN HET LICHT VAN DE
ANDERE
BEDINGEN
VAN
DEZELFDE
CLAUSULE. 0NDERZOEK VAN DE
GEMEENSCHAPPELIJKE BEDOELING VAN
DE
PARTIJEN.
UITLEGGING
TE
VERENIGEN MET HET GEHEEL VAN DE
CLAUSULE.- GEEN MISKENNING VAN
DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

De bewijskracht van een verzekeringspol~s
wordt niet miskend doo1· de rechter d~e
een van de bedingen van een clausule
van deze polis uitlegt in het licht van de
andere bedingen ervan, door de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen te
onderzoeken, van het ogenblik dat deze
ttitleqging te verenigen is met de bewoording~n van het beding in z~jn geheel (I).
(B.W., art. ll56, Il6I, I3I9, I320 en
I322.)
(NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
GROEP
JOSI », T. MARKEY, WEDUWE VAN
OVERBERGHE.)

ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26'mei I972 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het bestreden arrest, om het in
eerste aanleg gewezen vonnis te bevestigen, vooreerst zegt dat op grond van de
feiten van de zaak kau worden « verklaard
dat het slachtoffer zich onder de invloed
van alcoholhoudende dranken bevond »,
doch vervolgens de toepassing van de
door eiseres aangevoerde clausule van de
verzekeringspolis afwijst onder aanvoering dat " het feit op zichzelf niet de
grove fout oplevert waa;rdoor het verzekeringsrisico wordt mtgesloten » en
(1) Raadpl. cass., 18 mei 1972 (Arr. cass.,
1972, biz. 872) en 30 november 1972, supra,
plz. 319.

eraan toevoegt dat " uit de tekst van
de door appellante aangevoerde clausule
volgt dat zij, bovendien, het bestaan van
een noodzakelijk causaal verband tussen
de alcoholintoxicatie en het ongeval
moet aantonen »,
teTwijl aan de hand van deze dubbelzinnige motivering niet kan worden
nagegaan of het hof van beroep wil dat
eiseres, opdat zij zich op de litigieuze
clausule zou kunp.en beroepen, het bewijs
Ievert van een grove fout en van een
oorzakelijk verband tussen deze fout en
het ongeval, of aileen het bewijs Ievert
van een oorzakelijk verband tussen de
alcoholintoxicatie en het ongeval ; deze
dubbelzinnige motivering gelijkstaat met
het ontbreken van gronden en het arrest
dus niet naar de eis van artikel 97 van de
Grondwet met redenen is omkleed :
Overwegende dat zonder dubbelzinnigheid uit de in het middel overgenomen
gronden van het arrest is af te leiden dat
het bestreden arrest wilde dat het bewijs
geleverd werd van een oorzakelijk verband tussen de staat van alcoholintoxicatie en het ongeval en niet van een
grove fout en van een oorzakelijk verband
tussen deze fout en het ongeval ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Ove'r het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen I3I9, I320
en I322 van 'het Burgerlijk Wetboek,
doorclat het arrest beslist « dat uit de
tekst van de door appellante aangevoerde
clausule volgt dat zij, bovendien, het
bestaan van een noodzakelijk oorzakelijk
verband tussen de alcoholintoxicatie en
het ongeval moet aantonen »,
terwijl de clausule geen gewag ma,akt
van dit oorzakelijk verband en de gebezigde bewoordingen niet verenigbaar zijn
met de noodzakelijkheid van een dergelijk verband, het arrest aan de overeenkomst van de partijen een uitlegging
heeft gegeven die onverenigbaar is met
de bewoordingen die zij hebben gebruikt
en, bijgevolg, de bewijskracht van de'
door eiseres aangevoerde verzekeringspolis heeft miskend :
Overwegende dat, naar luid van artikel 5 van de tussen de partijen gesloten
polis persoonlijke verzekering tegen on~e
vallen " namelijk van de verzekermg
worde~ uitgesloten : de verwondingen of
de dood ten gevolge van zelfmoord ... ,
pogingen tot zelfmoord, tweegevecht,
ruzie ... , de ongevallen overkomen aan de
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verzekerde die zich onder de invloed van
verdovende middelen, alcoholhoudende
dranken bevindt of overkomen ter gelegenheid '' van het beoefenen van diverse
sporten, en" eveneens worden uitgesloten
de ongevallen veroorzaakt door de grove
font ... van de begunstigde " ;
Overwegende dat, hoewel deze clausule
m.et betrekking tot de ongevallen overkomen aan de verzekerde die zich onder
de invloed van alcoholhoudende clranken
bevindt niet uitdrukkelijk een oorzakelijk verband tussen deze staat en het
ongeval vereist, haar bewoordingen niet
noodzakelijk insluiten dat de vereiste van
een dergelijk verband uitgesloten is ;
Overwegende dat de feitenrechter cut
het geheel van deze clausule heeft kunnen
afleiden dat de bedoeling van de part~jen
niet was geweest onder de diverse onderzochte omstandigheden · onderscheid te
maken tussen die welke de oorzaak van
een ongeval zouden zijn en die welke niet
in verband zouden staan met dit ongeval ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
derhalve, heeft kunnen beslissen, zonder
de bewijskracht van de verzekeringspolis
te miskennen, dat, voor de toepassing
van de door eiseres aangevoerde clausule,
deze laatste het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de omstandigheid
dat de verzekerde zich onder de invloed
van alcoholhoudende clranken bevond en
het ongeval diende aan te tonen ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;

TRAAT VAN DE RECHTERLIJKE ORDE
AANSPRAAK HEEFT OP HET EMERITAAT.

3°

RECHTERLIJKE MACHT. VERPLICHTE INRUSTSTELLING VAN DE RECH·
TER DIE DE LEEFTIJDSGRENS HEEFT
BEREIKT. RECHTER DIE MET ZIJN
AMBT BEKLEED BLIJFT.

4°

GENEESKUNST.
0RDE VAN
GENEESHEREN. RAAD VAN BEROEP.
SAMENSTELLING. GEWONE EN
PLAATSVERVANGENDE LEDEN MET DE
HOEDANIGHEID VAN RAADSHEER IN HET
HOF VAN BEROEP.

5°

GENEESKUNST.
0RDE VAN
GENEESHEREN.- RAAD VAN BEROEP.
SAMENSTELLING. GEWONE EN
PLAATSVERVANGENDE LEDEN DIE DE
HOEDANIGHEID l\'I:OETEN HEBBEN VAN
RAADSHEER IN HET HOF VAN BEROEP.EMERITUS-RAADSHEER IN
HET HOF
VAN BEROEP.- WETTELIJKHEID.

6°

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

GENEESKUNST.
0RDE VAN
GENEESHEREN.- RAAD VAN BEROEP.
SAMENSTELLING. GEWONE EN
PLAATSVERVANGENDE LEDEN DIE DE
HOEDANIGHEID MOETEN HEBBEN VAN
RAADSHEER IN HET HOF VAN BEROEP.RAADSHEER IN HET HOF VAN BEROEP
IN RUSTE GESTELD VOORDAT HIJ DE
LEEFTIJD VAN ZEVENTIG JAAR BEREIKT
HEEFT. ERERAADSHEER IN HET
HOF VAN BEROEP. RAADSHEER DIE
NIET KAN BENOEMD WORDEN OF· DIE
GEEN LID VAN DE RAAD VAN BEROEP
KAN BLIJVEN.

7°

7 juni 1973.- }e kamer.- Voorzitter,
Baron Richard, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, de H. Screvens.
Gelijklttidende conclttsie, de
H. Delange, advocaat-generaal. - Pleiters, de HR. VanRyn en Fally.

GENEESKUNST.
0RDE
VAN
GENEESHEREN.- PROVINCIALE RAAD.
EREMAGISTRAAT VAN DE RECHTBANK
VAN EERSTE AANLEG. BENOEMING
TOT GEWOON OF PLAATSVERVANGEND
BIJZITTER.- WETTELIJKHEID.

8°

GENEESKUNST.
0RDE VAN
GENEESHEREN. ~ NATIONALE RAAD.VooRZITTERSCHAP. RAADSHEER IN
ERE·
IN HET HoF VAN CASSATIE. RAADSHEER.- WETTELIJKHEID.

9°

GENEESKUNST.
ORDE VAN
GENEESHEREN.
THERAPEUTISCHE
VRIJHEID.- TOEPASSINGSGEBIED VAN
DEZE VRIJHEID.
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1o RECHTERLIJKE

MACHT.- REcHTERS WORDEN.VOOR HET LEVEN BE·
NOEMD.

2°

RECHTERLIJKE MACHT. INRUSTSTELLING VAN DE MAGISTRATEN
VAN
DE
RECHTERLIJKE
ORDE.
VOORWAARDEN WAARONDER DE MAGIS-

10°

GENEESKUNST. 0RDE VAN
GENEESHEREN.
THERAPEUTISCHE
VRIJHEID. GRENZEN. MISBRUIK
VAN DEZE VRIJHEID. TUCHTSTRAFFEN VAN DE RADEN VAN DE 0RDE.

11°

GENEESKUNST. 0RDE VAN
GENEES!lEREN. MISBRUIK VAN DE
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THERAPEUTISCHE VRIJHEID.- TUCHT·
STRAFFEN VAN DE RADEN VAN DE
0RDE. SOEVEREINE BEOORDELING
BINNEN DE WETTELIJKE GRENZEN.

1° De rechters worden voor het leven
benoemd. Geen rechter lean uit zijn ambt
worden ontzet of worden geschorst dan
door een vonnis (1). (Grondwet,
art. 100.)

2o De magistraat van de rechterlijlee orde
die dertig jaren dienst heeft en die in
ruste is gesteld omdat hij de in artikel 383 G. W. bepaalde leeftijdsgrens
heeft bereikt, heeft aanspraak op het
emeritaat (2). (G.W., art. 383 en 391.)
(Impliciete oplossing.)
3° De rechter die in ruste is gesteld omdat
hij de leejtijdsgrens heeft bereikt, blijft
met zijn ambt_ beleleed, hoewel hij dit
niet meer daadwerleelijle ~~itoefent (3).
(G.W., art. 383, 391 en 394.)
4° De raden van be1·oep van de Orde van
geneesheren zijn samengesteld o.a. uit
viJf gewone en vijf plaatsvervangende
lede'(!, raadsheren in een hof van beroep.
(K.B. nr. 79 van 10 november 1967
betreffende de Orde der geneesheren,
art. 12, § 1, 2o.)
5° Daar artileel12, § 1, 2°, van het leoninlelijle besluit nr. 79 van 1Q november 1967
betreffende de Orde der geneesheren de
benoeming van magistraten tot leden van
de raden van beroep van de Orde der
geneesheren niet beperlet heeft tot de
magistraten die daadwerleelijle hun ambt
uitoefenen, is de raadsheer in het hof van
beroep die dertig jaren dienst heeft en
die in ruste is gesteld omdat hij de
leeftijdsgrens heeft bereilet, of die dertig
jaren dienst heeft en op zijn verzoele in
ruste is gesteld, lerachtens artileel 10 van
de overgangsbepalingen van de wet van
10 oletober 1967 houdende het Ge1·echteliJ'k W etboele, als magistraat wettelijk
lid van de raad van beroep van de Orde
der geneesheren (4). (G.W., art. 383 en
391.)

in. ruste is gesteld voordat hij de leeftijd
van zeventig jaar heeft bereilet en geen
lid van de rechterlijlee macht meer is, lean
niet worden benoemd tot gewoon of
plaatsvervangend lid van een van de
raden van beroep van de Orde der
geneesheren en lean z~tlles niet bliJ'ven (5),
zelfs indien hij de hoedanigheid heeft
van « ere " magistraat, doordat hij gemachtigd is tot het voeren van de ·eretitel
van zijn ambt van raadsheer in het hof
van beroep. (Impliciete oplossing.)
7° Krachtens artileel 7, § 1, 2o, van het
leoninleliJ'k besluit n1·. 79 van 10 november 1967 lean de magistraat van de
1·echtbanle van eerste aanleg, die gemachtigd is tot het voeren van de eretitel van
zijn ambt en derhalve de hoedanigheid
heeft van " ere " magistraat, benoemd
worden tot gewoon of plaatsvervangend
bijzitter, met raadgevende stem, van de
provinciale raden van de Orde der
geneesheren (6). (Impliciete oplossing.)
8° Krachtens artileel 14, § 2, van het
leoninklijle besluit nr. 79 van 10 november 1967 betrefjende de 01·de der geneesheren lean de raadsheer in het H of van
cassatie, die gemachtigd is tot het voeren
van de eretitel van zidn ambt en derhalve
de hoedanigheid hee,ft van « ere " raadsheer, benoemd worden tot voorzitter of
plaatsvm·vanger voorzitter van de nationale raad van de Orde der geneesheren.
(Impliciete oplossing.)
9° Artileel 11, lid 1, van het leoninlelijk
besluit nr. 78 van 10 november 1967
betreffende de geneeskunst stelt - hd
principe vast van. de therapet~tische
vrijheid van de geneesheren, als bedoeld
in de artileelen 2, 3 en 4 van hetzelfde
besluit, biJ' de keuze van de middelen die
moeten aangewend worden hetzij voor
het stellen van de diagnose, hetzij voor
het instellen en uitvoeren van de behandeling.
10° De misbruileen van de vrijheid van de

6° De raadsheer in het hoj van beroep, die

geneesheren als bedoeld in de artileelen 2,
3 en 4· van het koninlelijle besluit nr. 78
van 10 november 1967 betreffende de

(1) tot en met (5) Men raadplege de conclusie
van het openbaar ministerie.
(6) De bijzitters worden gekozen onder de
" gewone " magistraten van de rechtbank van
eerste aanleg, met· uitsluiting van de onderzoeksrecbter en van de leden van het parket.
Voor de "ere "magistraten heeft het koninklijk besluit geen onderscheid gemaakt : het

strookt blijkbaar met de geest van het besluit
de uitsluiting uit te breiden tot de " ere >>
magistraten. De benaming " gewone " is
dubbelzinnig; ogenschijnlijk moet ze zowel
slaan op de magistraat ·die daadwerkelijk zijn
ambt uitoefent als op de magistraat die, vol·
gens de rangorde van het gerecht, zich van de
plaatsvervanger onderscheidt.
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geneeskunst bij de keuze van de rniddelen
die moeten aangewend w01·den hetzij
voor het stellen van de diagnose, hetz~j
voor het instellen en ~titvoeren van de
behandeling, worden gesanctioneerd door
de raden van de 01·de der geneeshe1·en.
(K.B. nr. 78 van 10 november 1967
betreffende de geneeslmnst, art. 11,
lid 2.)
II 0 De raden van de Orde de1· geneeshe1·en
stellen soeverein, binnen de g1·enzen bij
de Koning bepaald, de tuchtstraf vast
naar verhouding van de zwam·te der
jeiten die misbruiken van de thempe~t
tische vrijheid opleveren, zoals deze is
vastgelegd bij a1·tikel 11, lid 1, van het
· koninlclijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de geneeslcunst (7).
(L ... , T. ORDE DER GENEESHEREN.)
ARREST.
Proc~treur-generaal
Ganshof van der
Meersch heeft in hoofdzaak het volgende
gezegd:

Eiser, die geneesheer is, heeft de tuchtstraf van schorsing in het 'recht de
geneesktmde uit te oefenen gedurende
een maand opgelopen ; deze beslissing,
door de provinciale raad van de Orde der
geneesheren uitgesproken, is door de
raad van beroep bevestigd. Eiser betoogt
da.t de sententie onwettig is, daar de
H. Stocquart, raadsheer in heu Hof van
beroep te Brussel, in ruste werd gesteld
op een datum v66r het onderzoek van
de zaak en de uitspraak van de sententie ;
hij bezat dus, volgens eiser, niet meer
de wettelijk vereiste hoedanigheid om
van de raad van beroep deel uir. te maken.
Deze raad, zo brengt. eiser in herinnering,
:inoet rmar luid van artikel I2, § I, 2°,
van het koninklijk besluit nr. 79 van
IO november I967 vijf leden tellen die
allen raadsheer in een van de hoven van
beroep dienen te zijn. De H. Stocquart,
tot het emeritaat toegelaten zijnde, was
volgens eiser geen raadsheer in het hof
van beroep meer toen hij van het hoger
beroep tegen de sententie van schorsing
kennis diende te nemen. De raad van
beroep was bijgevolg, concludeerde hij,
onregelmatig samengesteld.
(7) Cass., 26 april 1965 (Bull. en PASIC.,
1965, I, 904) ; 17 oktober 1966 (.Arr. cass.,
1967, blz. 217); 5 januari 1970 (ibid., 1970,
blz. 399).

Eiser doet twee beschouwingen gelden,
die aileen op de reglementering betreffende de Orde der geneesheren betrekking
hebben : I 0 artikel 7 van het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967,
welke bepaling de provinciale raden
betreft, luidt : « de bijzitters worden
gekozen uit de werkende magistraten van
de rechtbanken van eerste aanleg ...
alsook nit de ere-magistraten van die
rechtbanken "• terwijl zulke bepaling niet
voorkomt in artikel 12 dat op de samenstelling van de raad van beroep betrekking heeft en waarin « ere " raadsheren
niet vermeld staan ; 2° artikel 14, § 2,
van hetzelfde besluit, welke bepaling op
de nationale raad van de Orde betrekkirig heeft, schrijft voor dat elke afdeling
van deze raad :voorgezeten wordt door
een magistraat', benoemd « onder de
raadsheren of ereraadsheren bij het Hof
van cassatie "· Hier ook onderscheidt
de tekst dus de werkende van de « ere »magistraat.
Bij het onderzoek van de regelmatigheid van de tuchtprocedure voor de Orde
der geneesheren client U aldus onder
ogen te nemen de toestand van de
magistraat die de leeftijdsgrens heeft
bereikt, gezien in verband met de onafzetbaarheid van de rechter. De H. Stocquart, wiens kwalificatie omstreden
wordt, is emeritus-raadsheer in het
hof van beroep te Brussel - en niet
ereraadsheer ----:- zoals blijkt uit het
koninklijk besluit van 22 november 1971,
in uittreksel bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad van 28 december
1971, pag. 15306, overeenkomstig artikel 5 van de wet van 31 mei 1961. De
discussie loopt aldus niet Ianger over het
reglementair en disciplinair statuut van
de Orde der geneesheren. Zij komt
noodzakelijk op het terrein . van de
beginselen van het grondwettelijk r()cht te
liggen.
Daar U behoort na te gaan wat de
gevolgen zijn van de toestand van de
magistraat die de leeftijdsgrens heeft
bereikt, client U artikel 9 van de wet van
25 juli 1867 te interpreteren; immers
deze bepaling, thans door artikel 391
van het Gerechtelijk Wetboek vervangen,
kon de wetgever, wat de « rechters »
betreft, niet opvatten dan overeenkomstig artikel 100 van de Grondwet.
Artikel 12 van het koninklijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967, waarvan
§ 1 op de samenstelling van de raden van
beroep betrekking heeft, bepaalt alleen,
wat de leden-magistraten van de raden
betreft, dat deze raden " elk samengesteld
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(zijn) ~it : ... 2° vijf gewone en vijf plaatsvervangende leden, raadsheren in het hof
van beroep, .door de Koning benoemd
voor een termijn van zes jaar "·
Staat deze tekst toe, dat een raadsheer
in het hof van beroep die (( emeritus ))
geworden is, de functie van lid van een
raad van beroep van de Orde der geneesheren blijft uitoefenen ? Met andere
woorden : heeft de toelating van die
magistraat tot het emeritaat tot gevolg
gehad onwettig te maken de uitoefening
van een niet-gerechtelijke functie waarvan de termijn niet was verstreken en
voor welker wettigheid de hoedanigheid
van magistraat, titularis van het ambt,
een van de vereisten is ?
Deze vraag leidt er ons dus noodzakelijk toe te onderzoeken wat de aard van
het emeritaat en wat de rechtsgevolgen
van dit instituut zijn.
In uw arrest van 12 juni 1873 (1) heeft
U het karakter van het emeritaat reeds
nader omschreven, en de natuur van het
recht op het emeritaat gedefinieerd.
U heeft gezegd, dat de magistra.ten die
wegens hun leeftijd in ruste worden
gesteld, op het emeritaat recht hebben,
op de enkele voorwaarde dat zij een
openbaar ambt hebben bekleed gedurende een zeker aantal jaren, door de wet
bepaald. Het emeritaat komt neer, zo
voegde U eraan toe, op het genot van een
bijzonder pensioen, waarvan de wet de
basissen bepaalt en dat wordt ingesteld
als een uitvloeisel van en een schadeloosstelling voor de gedwongen inruststel·
ling ; . . . het koninklijk besluit dat een
magistraat tot het emeritaatschap toelaat verleent geen recht dat onder
's Konings soevereine beoordeling valt ;
het doet niets meer dan een vorenbestaand recht te constateren en werkzaam
te maken ; het emeritaat wordt van
rechtswege verkregen, met de gevolgen
die de wet daaraan verbindt, door het
enkele feit van de vervulling van de
voorwaarden waaraan het onderworpen
is (2).
(1) Bull. en PASIC., 1873, I, 288.
(2) « Les magistrats mis a la retraite en
raison de leur age ont droit a l'emeritat,
a la seule condition d'avoir rempli des fonctions publiques pendant un certain nombre
d'annees que la loi determine; ... l'emeritat
se resout dans la jouissance d'une pension
speciale, dont la loi fixe les bases et qui est
instituee comme un corollaire, un dedommagement de la retraite form\e ... ; I' arrete royal
qui admet i1 la position d'emerite ne concede
pas un droit dependant de !'appreciation

Op 25 oktober 1934 (3) heeft U andermaal de regel uitgesproken. In zijn
conclusie herinnerde de H. procureurgeneraal Paul Leclercq eraan, dat het
bereiken van de leeftijdsgrens en het
vereiste aantal jaren dienst tot gevolg
hadden het voeren van de titel van rechtswege in stand te houden, recht te geven ·
op het emeritaatspensioen, maar dat
voortaan de magistraat de uitoefening
van zijn ambt moest derven.
Op 20 april 1950 zijt U, onder het
voorzitterschap van de H. eerste voorzitter Soenens en uitspraak doende op de
conclusie van de· H. procureur-generaal
Cornil, nog duidelijker en vollediger
geweest, in uw redenering over de natuur
van het door de wet van 25 juli 1867
ingestelde emeritaat, t.a.v. het beginsel
van artikel 100 van de Grondwet. Niet
aileen heeft U de gevolgen van het emeritaat uit patrimoniaal oogpunt zeer duidelijk belicht, maar U heeft. eraan herinnerd dat uit de parlementsbesprekingen
die de aanneming van de wet van 25 juli
1867 voorafgegaan zijn bleek dat, "indien
de geldelijke toestand van de rechters
niet behouden was niettegenstaande hun
overgang van de activiteit naar de rust,
het onmogelijk zou zijn het verplicht op
rust gaan van de onafzetbare magistraten op een bepaalde, leeftijd overeen te
brengen met de Grondwet "· Uit dezelfde
besprekingen moet men besluiten, zegt
het arrest, dat de Kamers geoordeeld
hadden « dat het emeritaat, zoals het
door de wet van 1867 is inger.icht, de
voorwaarde is van de grondwettelijkheid
van dat verplicht op rust gaan" (4). Men
kan zich afvragen, of U, door U aldus te
uiten, niet te verstaan heeft gegeven dat
U niet zou kunnen berusten bij een wet
welke dit grondwettelijk beginsel zou
schenden.
Op 5 januari 1959 (5) heeft U herhaald,
dat de vrijwaring van de geldelijke
toestand van de bij het bereiken van de
leeftijdsgrens in ruste gestelde magistraat
vereist was voor de conformiteit van de
wet van 25 juli 1867 met artikel 100 van
souveraine du Roi; ... il ne fait que constater
et liquider un droit preexistant; ... l'emeritat
est acquis de plein droit, avec les consequences
que la loi y attache, par le fait seu1 de l'accomplissement des conditions auxquelles il est
subordonne "·
(3) Bull. en PASIC., 1935, I, 29.
(4) Ar1·. cass., 1950, 517.
(5) Arr. cass., 1959, 376, en de conclusie
van 'de H. advocaat-generaaJ Duman in R. W.,
1958-1959, kol. 1197 en vlg.
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gekomen in het arrest andere kenmerken
van het enieritaat in aanmerking te
nemen dan de wedde. U dienende uit te
spreken over de vraag of de bepalingen
van hoofdstuk III van titel IV van
hoek II van het W etboek van strafvordering, betreffende de vervolging en het
onderzoek van misdaden en wanbedrijven, gepleegd door magistraten van de
rechterlijke macht, toepasselijk zijn op
de voortijdig in ruste gestelde magistraat,
heeft U beslist dat wei de " emeritus "
magistraat aan die bepalingen onderworpen is maar niet de magistraat die
voortijdig in ruste wordt gesteld omdat
een ernstige en blijvende gebrekkigheid
hem belet zijn ambt behoorlijk te vervullen, ook al ware hij ertoe gemachtigd
de eretitel Vl).n zijn voormalig ambt te
voeren.

l'independance du juge; elle ne garantirait pas l'independance du juge si 4llle
ne lui donnait point la certitude que
son existence nmterielle est assuree et
que, sauf accident ou maladie le rendant
prematurement incapable d'exercer ses
fonctions, il est a l'abri de tout risque de
decheance ; elle ne garantirait pas l'independance du juge si elle le laissait
soucieux de se procurer des ressources,
de rechercher une activitB remuneratrice
pour l'epoque de la retraite forcee" (I).

***

De onafzetbaarheid van de rechter is
geen voorrecht dat aan een bepaald
beroep voorbehouden is. In de geest van
de grondwetgever is zij met het oog op
het algemeen belang onverbreekbaar
verbonden aan het ambt van rechtspreking, waar dit uitgeoefend wordt over
geschillen nopens de fundamentele rechten en de openbare vrijheden.
De sociale rechtvaardiging van de
onafzetbaarheid, en dus van het "emeri.taat " dat een wettelijke toepassing van
het constitutioneel beginsel is, ligt in de
waarborg van onafhankelijkheid van de
rechter. De grondwetgever heeft gewild
dat, in het belang van de gemeenschap,
de uitspraak van de rechter niet kan
worden bei'nvloed door enigerlei, zelfs
legislatieve beslissing, die aan zijn materiiile en morele toestand iets zou afdoen.
Gezien het beginsel van de onafzetbaarheid, zou de gedwongen inruststelling
van de rechter op een bepaalde leeftijd
met de Grondwet slechts in overeenstemming kunnen wezen mits de magistraat in zijn ruststand de rnateriiile en
morele positie blijft genieten die hij
bezat toen hij in activiteit was.
Gelijk mijn eminente voorganger, de
H. procureur-generaal Cornil, op 20 april
1950 tot U zegde : « L'inamovibilite
existe dans !'interet, non du juge, rnais
de la nation; sa raison d'etre est de
garantir, dans !'interet de la nation,

Voor toetreding tot het emeritaat stelt
de wet twee voorwaarden : een van
diensttijd en een van leeftijd. Aileen de
magistraat die dertig jaren dienst heeft
waarvan temninste vijftien in de magistratuur, en die de leeftijdsgrens heeft
bereikt, heeft naar luid van artikel 391
van het Gereclitelijl;: W etboek aanspraak
op het emeritak.t. Ten onrechte zou men
"emeritus" heten de magistraat die, de
bij artikel 383 van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalde leeftijd bereikt hebbende, geen dertig jaren dienst heeft, en
die, wegens een gebrekkigheid niet meer
in staat bevonden zijnde zijn ambt te
vervullen, een pensioen geniet waarvoor
de vereisten in artikel 392 van het
Gerechtelijk Wetboek bepaald zijn (2).
De H. procureur-generaal Cornil heeft
in zijn op 20 april 1950 gegeven conclusie
met opmerkelijke kracht een van de
voorwaarden in het licht gesteld die het
de wetgever en het Hof mogelijk gemaakt
hebben het door de wet van 25 juli 1867
ingevoerde systeem als constitutioneel te
beschouwen. Na te hebben verwezen
naar de eerste dier voorwaarden, die
gelegen is in de instandhouding, na de
inruststelling, van de materiiile toestand
van de magistraat, voegt hij eraan toe :
" La seconde condition 1nise par la commission speciale a !'adoption de la
retraite obligatoire a 'LID age determine,
est que cet age soit aussi eleve que
possible. On le voit deja, le legislateur de
1867 n'a pu edicter la mise a la retraite
obligatoire clef' juges inamovibles a un
certain age sans violer par la !'article 100
de la Constitution que parce qu'il a
assorti cette mise ala retraite de l'emeritat et parce qu'il a fixe l'age tres
haut" (3).

(1) Bull. en PASIC., 1950, I, 568.
(2) Raadpl. de conclusie van de H. advocaat-generaal Dumon, v66r cass., 5 januari
1959, R. W., 1958-1959, inz. kol. 1.203, 1206
en 1207.

(3) Bttll. en PABIC., 1950, I, inz. p. 567 en
568. Zie ook de verklaring van de H. Bara,
minister van justitie, Parl. handel. Kamer,
1866-1867, inz. p. 925.

***
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:artikel 383 van het Getechtelijk W etboek,
dat de leeftijd van inruststelling in het
Hof van cassatie en het hof van beroep
onderscheidenlijk heeft verlaagd van 7 5
.en 72 jaar, de in 1867 door de wetgever
bepaalde grenzen, tot 70 jaar, in grondwettelijk opzicht voor kritiek vatbaar is ?
Dit zou voorzeker het geval wezen voor
iedere wet die de emeritaatsleeftijd nog
lager zou steilen.

***

magistraat van het emeritaatssysteem,
zoals het door bet wetsontwerp geregeld
werd, wordt aan de magistraat ailes
gelaten en hem aileen de macht zitting te
hebben ontnomen (3). Tegen deze interpretatie is noch bij de Regering, noch bij
het Parlement verzet gerezen. Zij lijkt
geboden ; uit het beginsel, neergelegd in
artikel 100 van de Grondwet, en tegelijk
uit de wet van 25 juli 1867 valt af te
leiden, dat de tot het emeritaat toegelaten rechter de attributen behoudt,
andere dan het ambt recht te spreken dat
constitutioneel het zijne is : het voeren
van de titel van zijn ambt ; een rang op
het tableau van de instantie ; het recht
de toga te dragen ; het recht samen met
de andere leden van het korps de ceremoniiin bij te wonen waaraan de instantie deelneemt ; het « voorrecht van jurisdiotic" (4).

De gevolgen van het emeritaat moeten
beoordeeld worden, tegelijkertijd ten
aanzien van de wet, d.w.z., thans artikel 391 van het Gerechtelijk Wetboek, en
ten aanzien van het constitutioneel
beginsel van artikel100 van de Grondwet.
Krachtens de wet geeft. het emeritaat,
dat door de uitvoerende macht aan de
***
rechter niet wordt verleend maar van
rechtswege toebehoort aan degene die aile
Strikt genomen moet, naar het beginsel
vereisten, bepaald door artikel 391, lid 1, dat in artikel 100 van de Grondwet
van het Gerechtelijk Wetboek, vervult, geformuleerd is, elke rechter die benoemd
recht op het emeritaatspensioen, zoals wordt dit voor het leven zijn. Naar
het in het tweede lid van hetzelfde dezelfde striktheid van het beginsel, zo
artikel bepaald is. Beperkt de wet van hij « voor het leven " wordt benoemd,
1867 - hedep. het Gerechtelijk Wetboek kan men ammemen dat hij benoemd
- zich daartoe wat de gevolgen van het wordt om zijn rechtersambt levenslang
emeritaat betreft die de rechter behoudt, uit te oefenen. Dit geschiedde, overeenzoals uw arrest van 12 juni 1873 lijkt te komstig artikel 8 van de wet van 30 mei
zeggen, waar het overweegt dat het · 1845, in de grenzen van wat de fysioloemeritaat neerkomt op het genot van gische wetten toestonden, tot met de
een bijzonder pensioen, waarvan de wet inwerkingtreding van de wet van 25 juli
de bar;iEsen bepaalt, en dat ingesteld is
1867. De rechter werd aileen in ruste
als een uitvloeisel van en een schadeloos- gesteld wanneer hij wegens een ernstige
steiling voor de gedwongen inruststel- en blijvende gebrekkigheid niet meer in
ling? (I). Wij denken van niet : de wet staat was zijn ambt naar behoren te
maakt aileen een einde aan wat, onder de vervuilen. De procedure van inruststelattributen van de rechter die rechtstreeks ling werd in· dit geval geregeld door
uit zijn benoeming voortspruiten, de artikel 9 va.n dezelfde wet (5).
uitoefening van zijn ambt is (2), d.w.z.
De wetgever van 1867 heeft de benoede macht recht te spreken. De bewoor- ming onderscheiden van de ~titoejening
dingen welke het Hof in 1873 gebezigd van het ambt. Hij heeft de regel uiteen
heeft zijn te restrictief en hebben in dat doen vallen in een fijne en subtiele
opzicht niet de reikwijdte van de uit de redenering, met de reden van de grondtermen van de wet van 1867 af te leiden wettelijke regel, de waarborg van onafgevolgtrekkingen. Naar de woorden van hankelijkheid en de realiteiten van het
de H. Dupont, een van de verslaggevers fysiologisch leven als bestanddelen. De
in de Kamer van Volksvertegenwoor- wet heeft het grondwettelijk beginsel van
digers, aangaande de gevolgen voor de onafzetbaarheid willen verenigen met de
(1) Bttll. en

PASIC.,

1873; I, inzond. p. 298 :

« ••• l'emeritat se resout dans la jouissance

d'une pension speciale, dont la loi fixe les
bases et qui est instituee comme un corollaire,
un dedommagement de la retraite forcee "·
(2) Ger. Wetb., art. 393.
(3) " On lui laisse tout et on ne lui enleve
que le vouvoir de sieger " : conclusie van de

H. procureur-generaal Cornil v66r cass.,
20 april1950, Bttll. en PASIC., 1950, I, inzond.
p. 569 en de verwijzingen naar de Ann.
parlem., aangeduid in de voetnoten 2, 3 en 4
op dezelfde bladzijde.
(4) Aangaande deze 1aatste vraag, zie cass.,
5 januari 1959, Arr, cass., 1959, 449.
(5) Pasinomie, 1845, p. 294 tot 297.
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nadelen te vermijden welke gepaard gaan
met een vermindering van de geestesvermogens die normaal in de ouderdomsjaren optreedt. De oplossing heeft zij
gevonden in het in stand houden, ten
behoeve van de rechter, van een stelsel
van waarborgen dat de wetgever gelijkwaardig heeft geacht met datgene dat
aan de uitoefening van het rechterlijk
ambt verbonden is, echter onder ontneming aan degene die een hoge leeftijd
heeft bereikt, van de enkele uitoefening
van de macht recht te spreken. De
rechter wordt en blijft voor het leven
benoemd; maar onder de benaming
« emeritaat n is er, een stelsel ingevoerd
dat hem, zo lang hij leeft, met zijn ambt
beldeed laRt en hem de bezoldiging daarvan verst1·ekt, de werkelijke vervulling
van dat ambt een einde nemend op het
vermoede tijdstip van de verzwakking
van zijn vermogens (1).

***
Uit de parlementaire voorbereiding
van de wet en uit haar tekst, blijkt dat de
wetgever, bij het vaststellen van leeftijdsgrenzen, aileen de .uitoefening van
het rechterlijk ambt en de eigen vereisten
daarvan op het oog heeft gehad ; alle
redenen welke tot rechtvaardiging van
die grenzen werden opgegeven bet1'effen
de ttitoefening van dat ambt. V ruchteloos
zoekt men in de parlementaire voorbereiding van de wet van 25 juli 1867 enige
zinspeling op een buitengerechtelijke
functie waarn"lee de ma.gistraat uit aanmerking van zijn magistraatschap wordt
bekleed, of op het gevolg voor dergelijke
functie van de toelating tot het emeritaat.
De verlening aan de magistraat van
het emeritaatspensioen, gelijk het is
ingevoerd door de wet van 25 juli 1867
en in stand gehouden door de artikelen 383 en 391 van het Gerechtelijk
Wetboek (2), moet worden beoordeeld in
het raam van het grondwettelijk beginsel
van onafzetbaarheicl dat de wetgever
heeft willen nakomen en clat de !evenslange instanclhoucling van het ambt van
de rechter in zich sluit.
De rechter, die de wetgever soms
"ererechter n geheten heeft, cl.w.z. de
rechter die, daar hij de wettelijke rustleeftijcl niet heeft bereikt of zijn ambt niet
(1) Cass., 5 januari 1959, reeds aangehaald.
(2) Zie het verslag van de Koninklijk
Commissaris, Parl. St. Senaat, 1963-1964,
nr. 60, p. 112 en 113; ibid., 1964-1965, nr. 170,
p. 66.

gedurende de door de wet vastgestelde·
tijdsruimte heeft vervuld of nog aan geen
van cleze twee voorwaarden voldaan
heeft, tot het voeren van de eretitel van
zijn ambt is gemachtigcl, heeft geen recht·
op het emeritaat. Me.ar uit kracht van hetbeginsel van de onafzetbaarheid blijft
ook de ererechter die de wettelijke rustleeftijd bereikt heeft met zijn ambt
bekleecl.
·
De rechter daarent.egen, die overeenkomstig lid 2 van artikel 100 van de
Gronclwet.door een vonnis uit zijn ambt
ontzet. worclt, is niet langer magistraat
en is bijgevolg niet meer met zijn ambt.
beldeed. Hetzelfcle geldt voor de rechter
die zijn ontslag ingecliencl heeft, zodoende
v66r het bereiken van de leeftijdsgrens
het ambt neerleggencle waarmee hij
behleed was.
Ten aanzien van het recht met h.et
rech.terlijk ambt behleed te blijven gaan
de gevolgen van de onafzetbaarheicl
vercler dan die van h.et emeritaat, vermits zij ook plaatshebben voor de
<< ererechter >> die de leeftijdsgrens bereikt heeft, zoncler zijn ambt gedurende
"het minimum aantal jaren, door artikel 391 van het Gereohtelijk Wetboek
va.stgestelcl, te hebben uitgeoefend.

***
De emerittts-raadsh.eer in het hof van
beroep bezit de vereiste h.oeclanigheid
om de buitengerechtelijke functies waar
te blijven nemen waartoe hij aileen op
grond van zijn raaclsheerschap in het hof
van beroep was kunnen worden benoemd.
Daar cleze beslissing h.aar funda.ment in
het beginsel zelve van de onafzetbaarheicl
vinclt, is er geen enkele reden om hier
een onclersch.eicl te maken t-ussen de
ere magistraat die wegens h.et bereiken
van de. leeftijclsgrens in ruste is gestelcl,
en de emeritus-magistraat, nu irnmers
allebei II)et. hun ambt bekleecl blijven.
Aldus valt niet in te zien waarom aan de
'<< eremagistraat », die op groncl van zijn
hoeclanigheid regelmatig tot buitengerechtelijke functies is benoemcl-, meer clan
aan de emeritus-magistraat het recht
deze functies nit te oefenen zou moeten
worden ontzegcl omclat "zijn ambtsuitoefening door het bereiken van de leeftijclsgrens een einde genomen heeft.
Beshtit : verwerping.
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 20 maart 1972 gewezen door
de Raad van beroep met het Neclerlands.
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' Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen I2, § 1, 2o,
van bet koninklijk besluit nr. 79 van
10 november 1967 betreffende de Orde
'der geneesheren, 2, 383, 391 van het
Gerechtelijk Wetboek en I07 van de
Grondwet,
doordat de beslissing ten laste van
eiser de tuchtstraf uitspreekt van schorsing gedurende een ma>\nd van het recht
de geneeslnmde uit te oefenen en de
heer Stocquart, emeritus-raadsheer in het
Hof van beroep te Brussel, aan deze
uitspraak deelgenomep_ heeft,
terwijl 1° de N ederlandstalige r11ad van
beroep samengesteld is uit vijf !eden die
allen raadsheer in het hof van beroep
moeten zijn (schending van art"ikel 12,
§ 1, 2°, van het. koninklijk besluit nr. 79
van 10 november 1967);
2° de heer Stocquart, de titel van
emeritus-raadsheer voerende en dus in
ruste gesteld zijnde, de wettelijk vereiste
hoedanigheid niet meer bezat en de raad
van beroep derhalve onregelmatig samengesteld was (schending van alle in het
middel aangehaalde bepalingen) :
Overwegende dat luidens artikel 100
van de .Grondwet de rechters voor het
Ieven worden benoemd en geen rechter
uit zijn ambt kan worden ontzet of
worden geschorst dan door een vonnis ;
Overwegende dat, overeenkomstig deze
bepaling, de magistraat van de rechterlijke orde die wegens het bereiken van de
leeftijdsgrens, al was het op zijn verzoek
krachtens artikel IO van de overgangsmaatregelen vervat in artikel 4 van de
wet van 10 oktober I967 houdende het
Gerechtelijk Wetboek, in rus+.e wordt
gesteld, met zijn ambt bekleed blijft,
niettegenstaande hij het niet meer daadwerkelijk uitoefent ;
Overwegende derhalve dat raadsheer
Stocquart, ondanks zijn inruststelling
wegens het bereiken van de leeftijdsgrens,
het ambt van raadsheer in het hof van
beroep blijft bekleden en dienvolgens de
door artikel12, §I, 2°, van het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967
betreffende de Orde der geneesheren
vereiste hoedanigheid bezit om als magis·traat lid te zijn van de raad van beroep
·van de Orde der geneesheren :
Overwegende dat deze interpretatie
·van artikel 12, § 1, 2°, van voormeld
koninklijk besluit niet .ontzenuwd wordt
-door de vergelijking van zijn bepalingen
.met die van artikel 7, § I, 2°, van gezegd
.besluit, waarbij bepaald wordt dat de

bijzitters van de provincia.le raden van
de Orde der geneesheren benoemd worden
onder de werkende magistraten en de
erern.agistraten van de rechtbanken van
eerste aanleg, of met die van artikel 14,
§ 2, van hetzelfde besluit luidens hetwelk de voorzitter van de nationale raad
van de Orde der geneesheren benoemd
wordt onder de raadsheren of ereraadsheren bij het Hof van cassatie ; dat
inderdaad, zo artikel I2, § I, 2°, de
wegens het bereiken van de leeftijdsgrens
in ruste gestelde magistraten niet uitdrukkelijk vermeldt, het de benoeming
van magistraten als leden vgn de raden
van beroep niet beperkt tot de in functie
zijnde rn.agistraten ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen II van het
koninklijk besluit nr. 78 van IO november 1967 betreffende de geneeskunst, de
uitoefening van de daaraan verbonden
beroepen en de geneeskundige commissies, 6, 2°, en 16 van het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967
betreffende de Orde der geneesheren en
97 van de Grondwet,
·
doordat de beslissing ten laste van eiser
de tuchtst-raf uitspreekt van schorsing
gedurende een maand in het recht de
geneeskunde uit te oefenen om de reden
dat " uit de omstandigheden van de zaak
voldoende naar recht is gebleken dat
Dr. L ... zonder medische noo&raak het
aantal bezoeken en prestaties heeft
opgedreven in het geval van zijn patient
G ... ; dat de ten laste van Dr. L ... gelegde.
overdreven prestatieE" door die patient
geeist werden zoals hijzelf en G ... in zijn
schrijven van 3 november 1971 uitdrukkelijk inbrengen ; dat de therapeutische
vrijheid van de behandelende geneesheer
bijgevolg vergeefs wordt aangehaald, nu
deze zich het persoonlijk verstrekken van
de verzorging liet opdringen terwijl verzorging door een verpleegster mocht volstaan; dat vaststaat dat de overdreven
frequentie van beroepers tussenkomst
meer dan twee jaar heeft geduurd; dat
bijgevolg ten deze geen uitzonderlijkheid
kan worden aangevoerd ; dat het geduld
van het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden en het aan de betrokkene verleende vertrouwen tekortkomingen van deze
laatste aan zijn medische plichten niet
rechtvaardigen ; dat terloops dient opgemerkt te worden dat Dr. L ... het niet
nuttig geoordeeld heeft de observatie van
de patient voor te schrijven, hoewel deze
maatregel zich opdrong ; dat door een en
ander wordt aangetoond dat de zeer
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talrijke bezoeken overdreven zijn en niet
verantwoord ; dat evenmin verantwoord
is het aanrekenen van weekend bezoeken
op suggestie van een plaatsvervanger al
werd tenslotte blijkbaar als gevolg van
kennisgeving aan de Provinciale Raad
op 29 juli 1971 een andere eindregeling
getroffen; dat het ganse verloop van het
geval een inbreuk uitwijst op de regelen
van de plichtenleer en een vergrijp tegen
de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid
en de waardigheid van de leden van de
Orde ,,
tenvijl l 0 eiser in zijn akte van hager
beroep in uitdruldmlijke bewoordingen
staande hield dat hij deze talrijke bezoeken deed « op de uitdrukkelijke eis van
patient dat eiser zelf zou instaan voor
zijn, gelet op zijn zeer moeilijke gezondheids- en psychologische toestand, eerder
delikate verzorging " en eiser in zijn
therapeutische vrijheid bij het uitvoeren
van de behandeling van zijn patient
gerechtigd was rekening te houden met
de psychologische toestand van deze
laatste, en de bestreden beslissing op dit
verweer hoegenaamd geen acht heeft
geslagen (schending van artikel 11 van
het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967);
2° de motieven van de beslissing, luidens welke de overclreven bezoeken « uit
de omstandigheden van de zaak " volgen,
een « observatie " van de patient zich
zou opgedrongen hebben, het aanrekenen
van weekend bezoeken « evenmin verantwoord " was en « het ganse verloop
van het geval een vergrijp uitwijst "•
onduidelijk en dubbelzinnig zijn en het
Hof niet in de mogelijkheid stellen te
onderscheiden of de bestreden beslissing
oordeelt uat eiser in rechte met de
psychologische toestand van de patient
geen rekening mocht houden of dat deze
toestand in feite niet bestond, en deze
motieven in geen geval de opgelegde
tuchtstraf rechtvaardigen (schending van
alle bepalingen) :
Overwegende dat, zo lid 1 van artikel 11 van voormeld koninklijk besluit
nr. 78 betreffende de geneeskcmst het
principe vaststelt van de therapeutische
vrijheid van de geneesheren bij de keuze
van de middelen die aangewend mceten
worden, hetzij voor het stellen van de
diagnose, hetzij voor het instellen en
uitvoeren van de behandeling, lid 2 van
gezegd artikel er bijvoegt dat de misbruiken van de vrijheid waarvan zij in dit
opzicht genieten door de ras"d van de
Orde waarvan zij afhangen worden
beteugeld;

Overwegende dat de beslissing vaststelt dat eiser het aantal bezoeken en
prestaties zonder medische noodzaak
heeft opgeclreven, dat de overdreven
prestaties door de patient geeist werden
zodat eiser vergeefs de therapeutische
vrijheid aanhaalt, nu hij zich het persoonlijk verstrekken van de verzorging liet
opdringen terwijl verzorging door een
verpleegster n1.ocht volstaan, en dat de
zeer talrijke bezoeken overdreven zijn.
geweest en niet verantwoord ;
Overwegende dat, door te beschouwen
dat eiser zonder medische noodzaak heeft
gehandeld en vergeefs de therapeutische
vrijheid aanhaalt, de beslil'sing te kennen
geeft dat de toestand van de patient,
ook uit psychologisch oogpcmt, niet van
die aard was dat hij op therapeuti:;,ch
gebied de handelwijze van eiser rechtvaardigde ;
'
Overwegende dat de beslissing aldus
geenszins op onduidelijke of dubbelzinnige motieven berust en op grand van
voormelde vaststellingen op wettelijke'
wijze. beslist dat' eiser misbruik heeft.
gemaakt van zijn therapeutische vl'ijheid
en hem een tuchtstraf oplegt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat de beslissing ten laste van eiser
de tuchtstraf uitspreekt van schorsing
gedurende een maand van het recht de
geneeskcmde uit te oefenen om de reden
dat « de getroffen tuchtmaatregel regel~
matig i~ en client bijgetreden te worden »,
zonder te antwoorden op de door eiser
regelmatig bij de raad van beroep ingediende akte van hager beroep waarin
hij in uitdrukkelijke bewoordingen staande hield wat volgt : « de Raad heeft
klaarblijkelijk alleen rekening gehouden
met de materiele vaststelling nopens het
aantal door mij geleverde prestaties dat
overdreven werd geoordeeld, daarbij
volledig de morele aspecten en recht~
vaardigingsgronden door mij samen.met
mijn goede trouw ingeroepen veronachtzamende. De zware sanctie niettegenstaande ik voor het eerst voor dergelijk
feit ter verantwoording diende geroepen
te worden, toont zulks aan. De sanctie
komt des te zwaarder voor daar ik er mij
uitclrukkelijk toe verbond de zienswijze
van de Raad te volgen, en op mijn
desgevallend verkeerd geoordeelde handelwijze terug te komen. Anderzijds heeft
de Raad ook duidelijk blijk gegeven van
een spijtige hardvochtigheid waar wordt

-981voorgehouden dat streng dient opgetreden te worden omdat ik als jong geneesheer 10 jaar geleden werd bekeurd;
de afgelopen jaren hebben bewezen dat
ik zeker geen neiging vertoon tot nieuwe
vergrijpen. Ik heb daarentegen in te
roepen dat ik mij integendeel thans
ll jas.r na de sanctie van 4 november
1960, in te zetten heb voor andere en
hogere belangen waarmede de Raad
evemnin heeft willen rekening houden :
mijn gezin, mijn kinderen, mijn patiiinten,
mijn sociale positie onder meer als
geneesheer van de Commissie van Openbare Onderstand te B ... Zelfs indien
de Raad oordeelde dat ik mij, hoewei zeker zonder enig opzet, aan enig
vergrijp plichtig maakte, betekem de mij
opgelegde (3anctie een bestraffing die mij
op familiaal, beroeps- en sociaal vlak
op een wijze treft die zeker buiten verhouding staat tot de mij ten laste gelegde
feiten. Het is de Raad zeker ontgaan dat
de gevolgen op gebied van familiale faam,
beroepsaanzien en sociaal aanzien veel
verder strekken dan de loutere schorsing
die wordt opgelegd, zodat onder meer
mijn vrouw en kinderen en mijn patiiinten tevens, op wie geen enkele sclmld
rust, uiteindelijk worden medegestraft »,
zodat de bestreden beslissing niet voldoende naar recht gemotiveerd is :

nemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Meeus. Gelijkluidende conclusie,
de H. Ganshof van der Meersch, procureur-generaal.- Pleiters, de HH. Houtekier en De Bruyn.

l e KAMER. -

8 juni 1973.

HOGER BEROEP. TERMIJN.
TERMIJN
BURGERLIJKE ZAKEN.
GESTELD BIJ ARTIKEL 443 VAN HET'
WE~BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS·
VORDERING.
0NSPLITSBAAR GESCHIL. - BEROEPEN BESLISSING DOOR.
EEN PARTIJ BETEKEND AAN EEN DER
ANDERE PARTIJEN WIER BELANGEN
TEGENGESTELD ZIJN.- HOGER BEROEP·
BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJN DOOR.
DEZE PARTIJ INGESTELD. GEEN
GEVOLG VAN DE BETEKENING AAN DE
APPELLANT, M. B. T. DE AANVANG VAN
DE TERMIJN VAN HOGER BEROEP, TEN
AANZIEN VAN DE PARTIJEN AAN WIE DE
BESLISSING NIET IS BETEKEND.

Wanneer een beslissing over een onsplitsbaar geschil dooT een partij slechts aan
een enkele van de andere paTtijen, wier·
Overwegende dat de raad van beroep
belangen tegengesteld zijn, is betekend
van de Orde der geneesheren, die de
., en deze partij van die beslissing binnen
tuchtstraf soeverein bepaalt binnen de
de wettelijke teTmijn. in hoger beroep is
bij de wet vastgestelde grenzen en naar .
gelcomen, heeft de betekening aan de
verhouding van de zwaarte van de door
appellant, m. b. t. de aanvang van dehem bewezen verklaarde feiten, zich
termijn van hoger beroep geen gevolg,
ertoe mocht beperken te oordelen dat de
ten aanzien van de paTtijen aan Wie de.
door de eerste rechter getroffen tuchtbeslissing nie.t is betekend (1). (W. Rv.,
maatregel rechtmatig was, zonder in het
bijzonder te moeten antwoorden op de
beschouwingen van de akte van beroep
waarbij eiser enkel feitelijke omstandigheden inriep om aan te tonen dat de
eerste rechter te streng was opgetreden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
8 jtmi 1973. 1 8 kamer. Voorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waar(1) Raadpl. cass., 29 oktober 1857 (Bttll.
en PASIC., 1857, I, 423); 15 februari 1934
(ibid., 1934, I, 170); 18 september 1947 (ibid.,
1947, I, 359) en de noot get. R. H.
Zie ook CARRE, Lois de proc. civ., d. III,
nr. 1565 ; GARSONNET en 0EZAR-BRU, Proc.

art. 443 en 444,.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « DE BELGISCHE PHENIX », T. GEMEENTE SINTGENESIUS-RODE, CLERCKX EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « VIANOVA ».)
ARREST.
RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 4 mei 1971 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
civ., d. VI, nr. 125; Alg. prakt. Rechtsve1·z.,.
v 0 Beroep in btt1·gerlijlce zalcen, nr. 247.
Thans wordt het hoger beroep inzak&
onsplitsbare geschillen geregeld door de·
artikelen 31, 1051 en 1053 van het Gerechtelijk W etboek.
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Wetboek van burgerlijke rechtspleging,

doordat, na geconstateerd te hebben
dat het beroepen vonnis, door de Rechtbank van eerste aanleg te Brusse1 op
21 februari 1967 gewezen, ten verzoeke
van verweerster « Vianova " aan de
gemeente Sint-Genesius-Rode op 23 mei
1967 werd betekend, dat gezegde gemeente tegen dit vonnis hager beroep instelde
op maandag 24 juli 1967 ten opzichte
van verweerster « Vianova " en op 25 juli
1967 ten opzichte van eiseres, en dat
~iseres op 16 augustus 1967 hager beroep
~mstelde ten opzichte van verweerster
« Vianova », het arrest gezegd vonnis
temetdoet voor zover het geen uitspraak
h_ad gecl aan over de vorderingen van
·e1seres strekkende tot terugbetaling doer
Yerweerster « Vianova. », en, zoniet, door
de gemeente Sint-Genesius-Rode, van de
csom van 708.723 frank en dienaanga.ande
een heropening van de debatten had
bevolen en voor zover het over de kosten
uitspraak had gedaan of deze had voorbehouden, de vorderingen van eiseres in
Yerband met bedoelde som~ ongegrond
verklaart, en eiseref. in de helft van de
kosten va.n eerste aanleg veroordeelt,
en doordat het arrest zodoende impliciet
voorme1d beroepen vonnis eveneens tenietdoet voor zover het beslist had dat
gezegde vordering van eiseres, niet ten
aanzien van verweerster "Vianova ,
~aar wel ~en aanzien van de gemeent~
Smt-Genesms-Rode gegrond is voor wat
be~reft sommige in gezegd vonnis aangedmde posten en mogelijk voor nog andere
~posten,

Sint-Genesius-Rode ontvanke1ijk te hebben verklaard hoewel die gemeente, in
een gesch1l dat tussen haar, de naamloze
vennootschap « Vianova" en eiseres onSJ?litsbaar was, het hoger b~?roep niet,
bmnen de twee maanden na de betekening van het beroepen vonnis door
gezegde vennootschap aan voormelde
gemeente, ook tegen eiseres had ingesteld;
·
Ove1~wegende dat, wegens de onsplitsbaarheld van het geschil, de door de
naamloze vennootschap " Vianova , aan
gezegd~ g~meente gedane betekening van
de beshssm.g van de eerste rechter weliswaar onrechtstreeks ten voordele van de
me~eb:langhebbende partijen, die deze
beshssmg met betekend hebben kan
strekken, in deze zin dat, indien degene
aan wie het vonnis betekend werd geen
~oger beroep tege1: de betekende partij
. mstelt en d1t vonn1s door het verstrijken
van de ~ermijn van hager beroep kracht
van geWlJSde tegenover deze laatste heeft
verkregen, dit gewijsde alle medebelanghebbenden zal ten goede komen;
. J?at zulks echter niet wegneemt dat,
md1en hager beroep tegen elkeen van de
partijen werd ingesteld en dit binnen de
geldende termijn, in verband met de door
elkeen _van hen al da.n niet gedane
betekenmg, de zaak op wettige wijze in
hager beroep aanhangig wordt gemaakt;
Overwegende dat, verrriits ten deze de
beslissing van de eerste rechter door
eiseres aan de· gemeente Sint-GenesiusRode niet blijkt betekend te zijn geworden, de_ze laatste geldig op 15 juli 1967
tegen e1seres hager beroep instelde ;
D~-t het micldel naar recht faalt ;

. terwijl, aangezien de vordering van
. Om die redenen, verwerpt de voorzie·e1seres op deze1fde wijze tegenover ver- nmg; veroordeelt eiseres in de kosten.
weerster ". Vianova » en de gemeente ,
;Smt-Genesms-Rode bes1echt diende te
8 juni 1973. 1e kamer. Voorworden, hieruit vo1gt dat, overeenkom:stig de voorme1de artike1en van het zitter, Ridder Rutsaer~, raadsheer waarnemend voorzitter. V erslaygever, de
~W etboek van burgerlijke rechtsp1eging,
gezegde ge1neente haar hoger beroep niet H. de Vreese. - Gelijkluidende conclusie,
alleen tegen verweerster « Vianova " de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Bayart, van Heeke en
:maar ook tegen eiseres diende in te stellen
binnen de twee maanden na de beteke- Fally.
ning van het vonnis ten verzoeke van verweerster « Vianova », zoda.t ten deze het
hager beroep van gezegde gemeente
·onontvankelijk was en het arrest ten
-onrechte het beroepen vonnis ten gunste
van gezegde gemeente en ten na.de1e van
1 e KAMER. - 8 juni 1973.
~e!seres tenietdoet en dienaangaande wij·z1gt :
Overwegende dat het midde1 het arrest
·verwijt het hager beroep van de gemeente

HUUR VAN GOEDEREN.- PACHX.0PZEGGING DOOR DE VERPACHTER. -

-983NIEUWE OPZEGGING BINNEN DRIE JAAR
NA DE KENNISGEVING VAN EEN NIET
GELDIG VERKLAARDE OPZEGGING. DATUM VAN KENNISGEVING VAN EEN
BIJ TER POST AANGETEKENDE BRIEF
GEDANE OPZEGGING.- DATUM WAAROP
DE GEADRESSEERDE KENNIS VAN DE
BRIEF KAN KRIJGEN.

Voor' de berekening van de termijn van
ten minste d1·ie jaar, binnen welke de verpachte1· geen nieuwe opzegg'ing van de
pachtovereenkomst na de kennisgeving
van een niet geldig verklaarde opzegging
kan geven, komt als datum van de kennisgeving van .een bij ter post aangetekende
b1·ief gedane opzegging in aanmerking,
niet de datum waarop de brief op de post
werd afgegeven, maar die, waarop de
geadresseerde kennis van de brief kon
krijgen, inzonderheid door het aanbieden
e?"van te zijnen h~tize (1). (B.W.,
art. 1776, gewijzigd bij de wet van
7 juli 1951.)
(DE VOS, T. DISTELMANS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 januari 1972 in boger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Mechelen ;
.
Gelet op het arrest van het Hof op
24 oktober 1969 gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1775, inzonderheid
het laatste lid da.arvan, en 1776, inzonderheid het laatste lid daarvan, van het
Burgerlijk W etboek, zoals deze bepalingen van kracht waren v66r de wet van
4 november 1969,
doordat, na vastgesteld te hebben dat
verweerder op 29 november 1965 aan
eiser opzegging gegeven had en dat hij
tevoren een niet-geldig verklaarde opzegging had gegeven bij aangetekende brief
die op 28 november 1962 ter post afge(1) Raadpl. cass., 20 maart 1947 (Bull. en
1947, I, 118) alsmede het hierna
vclgende arrest ; vgl. in belastingzaken cass.,
13 maart 1956 (ibid., 1956, I, 746); 3 juni 1958
(ibid., 1958, I, 1096) en 15 mei 1962 (ibid.,
1962, I, 1045). Vergl. het volgend arrest.
Vclgens de postwetgeving geschiedt de
uitkering van gewone aangetekende briefwisseling tussen particulieren in de regel aan
buis, d.i. aan het opgegeven adres ongeacht
PASIO.,

geven was maar die volgens de niet
betwiste conclusie van eiser hem pas op
29 november 1962 door de post werd
aangeboden, het vonnis beslist dat de
nieuwe opzeggiPg meer dan drie jaar na
de vorige was gegeven, zulks om de
reden « dat het de wil van de wetgever
geweest is de formaliteit van het ter post
aantekenen te beschouwen als de enige
welke gelijkwaardig is met de authentieke akte die het deurwaardersexploot
is, dat daaruit logisch volgt dat de datum
van het afgeven ter post ter aantekening
als datum van de akte geldt evenals de
datum van het exploot van de gerechtsdeurwaa.rder als datum van de akte geldt,
ongeacht of het exploot of de aantekening ter post op die datum ter kennis
komt van de persoon aan wie de akte ter
kennis wordt gegeven "•
terwiy"l de datum van de eerste opzegging die de termijn van drie jaar doet
lopen, de dag niet is waarop de opzeggingsbrief ter post aangetekend werd,
maar wei de dag waarop de geadresseerde
in kennis w.erd gesteld van de opzegging
doordat de brief hem besteld werd :
Overwegende dat de opzegging een
wilsuiting van een partij onderstelt, die
ter kmmis van de andere partij wordt
gebracht ; dat daaruit volgt dat wanneer
de opzegging van een landpacht, zoais
ten deze, bij aangetekende brief geschiedt.
de voor die opzegging in aanmerking te
nemen datum niet de datum iE' waarop
de aangetekende brief door de verzender·
op het postkantoor wordt afgegeven,
maar die waarop de geadresseerde kennis
van de brief kan krijgen inzonderheid
door het aanbieden ervan te zijnen
huize;
Dat, door te beslissen dat « de afgifte
ter post ter aantekening, cp 28 november
1962, van de alsdan gegeven opzegging
als datum van de akte-opzegging geldt
vanaf welke de termijn van drie jaar·
loopt », de rechtbank haar beslissing niet.
wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel gegrond is ;

of dit de wettelijke woonplaats van de geadresseerde is. Uitzonderlijk kan de bestelling van.
die briefwisseling echter op aanvraag van de·
afzender of van de geadresseerde postliggend
geschieden, in welk geval de brief niet aan
huis wordt aangeboden, maar door de geadresseerde op het postkantoor moet worden.
afgehaald (koninklijk besluit van 12 januari
1970, art. 81, 83 en 86 ; ministerieel besluit.
van 12 januari 1970, art. 64 en 72).

~

984-

Om clie redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van. de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat hierover door de
feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel, zitting houdend
in hoger beroep.
8 j"Lmi 1973. 1e kamer. Voorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Sury. Geliflchtidende conclttsie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. van Heeke.

1e KAMER. -

8 juni 1973.

1°HUUR VAN GOEDEREN.- PAOHT.
- 0PZEGGING DOOR DE VERPAOHTER.
KENNISGEVING VAN EEN NIET
GELDIG VERKLAARDE OPZEGGING. NIEUWE OPZEGGING DIE PAS NA DRIE
JAAR KAN GEDAAN WORDEN. NIEUWE OPZEGGING BIJ TER POST
AANGETEKENDE BRIEF. BEREKENING VAN DE TERMIJN VAN DRIE JAAR.

2° HUUR VAN GOEDEREN.- PAOHT.
0PZEGGING DOOR DE VERPAOHTER.
KENNISGEVING VAN EEN NIET
GELDIG VERKLAARDE OPZEGGING. NIEUWE OPZEGGING DIE PAS NA DRIE
JAAR KAN GEGEVEN WORDEN.
NIEUWE OPZEGGING BIJ TER POST
AANGETEKENDE BRIEF.
VONNIS
WAARBIJ DE NIEUWE OPZEGGING GELDIGWORDTVERKLAARD.- VONNIS DAT
ENKEL VASTSTELT DAT, VOLGENS DE IN
DE BRIEF OPGEGEVEN DATUM, DE
NIEUWE OPZEGGINGSTERPIJN PAS EEN
AANVANG NEEMT DRIE JAAR NA KENNISGEVING VAN DE EERSTE.- NIET WETTELIJK GEREOHTVAARDIGDE BESLISSING.

1° V oor de berelcening van de te1·mijn van
ten minste drie jaar waarbinnen de
verJJachte1·, inzalce landpacht, pas opzeg'
ging mag doen na kennisgeving van
een niet geldig verklam·de opzegging,
dient voor de nieuwe opzegging bij tMpost aangetekende brief de datwm worden
in acht genomen waarop de geadresseerde kennis lean lcrijgen van de brief,
inzonderheid door het aanbieden ervan
te zifnen h1tize (1). (B.W., art. 1775 en
1776, gewijzigd bij de wet van 7 juli
1951.)
2°

De beslissing tot geldigverklaring,
inzake landpacht, van de nie1twe opzegging door de ve1pachter na kennisgeving
van een niet geldig verklaarcle opzegging
wordt niet wetteliJ'k ge1·echtvaardigd door
het vonnis dat ste1tnt op de enkele vaststelling dat, volgens de datum die is opgegeven in de ter post aangetekende brief
tot kennisgeving van de nieuwe opzegging, deze pas een aanvang neemt drie
J·aar na lcennisgeving van de niet geldig
verlclaa1·cle opzegging (2). (B.W.,
art. 1776, gewijzigd bij de wet van
7 juli 1951.)
(VANDERSTRAETEN,
T. OOOMANS DE BRAOIJ::ENE.)
ARREST.

-

(1) en (2) Raadpl. cass., 20 maart 1947
{Bull. en PAsrc., 1947, I, 118); 6 juli 1956
(ibicl., 1956, I, 1250); 30 mei en 20 juni 1958
·(ibid., 1958, I, 1081 en 1175); 7 november
1958 (ibid., 1959, I, 249); 10 september 1959
·en 8 april 1960 (ibid., 1960, I, 30 en 941);
13 september 1962 (ibid., 1963, I, 53); 10 juni
1965 (ibid., 1965, I, 1094); 24 oktober 1968
{Arr. cass., 1969, biz. 223) alsmede het voorgaande arrest en noot 1.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 mei 1971 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1775 en 1776, in
het bijzonder derde lid, van het Burgerlijk Wetboek (gezegd artikel 1775 gewijzigd bij de artikelen 14 van de wet van
7 juli 1951, 1 van de wet van 15 j"Lmi 1955
en 48, § 4, van de wet van 5 juli 1963,
en gezegd artikel 1776 gewijzigd bij
artikel15 van de wet van 7 juli 1951),
doorclat het bestreden vonnis, zonder te
betwisten dat de vorige opzegging van
28 november 1965 slechts op 30 novemDe artikelen 1763 tot 1778octies van het
Burgerlijk vVetboek inzake landpacht, zijn
vervangen door artikel I van de wet van
4 november 1969. Artikcl 12-6 dat in dit
artikel I vervat is, maakt een nieuwe opzegging mogelijk na een termijn van een jaar of
van drie jaar, naar gelang van het geval dat
erin vermeld wordt.

-985ber 1965 aan eiser ter kennis werd
gebracht, de nieuwe opzegging door verweerder betekend op 28 november 1968
met ingang van 30 november 1968, geldig
en van waarde verklaart, om de redenen
dat de wetgever bij artikel 1776, derde
lid, van het Burgerlijk W etboek tot doel
had de pachter gedurende een minimum
periode van drie jaar te vrijwaren tegen
elke nieuwe opzegging en die gestelcle
wachttijcl van drie jaar ten cleze geeerbiedigcl wercl,
terwiJ"l luiclens becloelcle wetsbepaling
de nieuwe opzegging zelve niet. kan
gedaan worden dan drie jaar na de
kennisgeving van de niet geldig verklaarde opzegging en de pachter gedurende die wachttijd niet aileen tegen elke
uitdrijving beschermd wordt, maar recht
heeft op een rustig genot zonder nieuwe
procedure nopens een nieuwe opzegging :
Overwegende dat, na te hebben gereleveerd enerzijds dat een vorige opzegging op 28 november 1965 aan eiser
gegeven werd, opzegging die niet geldig
werd verklaard en slechts op 30 november 1965 ter kennis van eiser werd
gebracht, en anderzijds dat verweerder
op 28 Dovember 1968 aan eiser bij
aangetekende brief een opzegging van
twee jaar gaf en dat die opzegging op
30 november 1968 een aanvang nam om
op 30 november 1970 te vervallen, het
vom1.is die laatste opzegging geldig verkla•ut om de reden dat zij " zoals in het
schrijven bepaald werd, vanaf 30 november 1968 een aanvang nam en dat aldus
de door artikel 1776, lid 3, van het
Burgerlijk Wetboek gestelde wachttijd
van drie · j aar door verweerder werd
geeerbiedigd » ;
Overwegende dat het vonnis aldus, om
voormelde wachttijd van drie jaar te
bepalen, enkel de in de opzeggingsbrief
gestelde aanvangsdatum van de opzeggingsperiode in aanmerk:ing neemt, en
niet de datum van de kennisgeving van
de opzegging, dit is de datum waarop de
geadresseerde kennis van de brief kan
krijgen, inzonderheid door het aanbieden
ervan te zijnen huize ;
Overwegende dat voormeld artikel 1776, lid 3, vervangen door artikel 15
van de wet van 7 juli 1951, ten deze
toepasselijk, bepaalt dat wanneer een
opzegging door de rechter niet geldig
wordt verklaard, een nietrwe opzegging
niet kan gedaan worden dan drie jaren
na de kennisgeving van de niet geldig
verklaarde opzegging; dat de wetgever
door die bepaling de pachter gedurende
een minimum wachttijd van drie jaar

tegen elke nieuwe opzegging heeft willen
vrijwaren;
Dat derhalve het v01mis, hetwelk niet
vaststelt dat de kennisgeving van de
opzegging aan eiser gedaan werd na het
verstrijken van de wachttijd van 3 jaar
volgend op 30 november 1965, niet
wettelijk kon .beslissen dat die opzegging
geldig was om de enige reden dat de
opzeggingsperiode pas op 30 november
1968 een aanvang nam;
Dat het middel gegrond i& ;
Om die redenen, vernietigt het besureden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
meldiiJg zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan en zegt dat de feitenrechter
erover zal beslissen ; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Leuven, zitting houdende in hoger
beroep.
8 jm1.i 1973. 1 8 kamer. Voorzittm·, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Sury.
Gelijkluidende conclusie,
de H. Detournay,· advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Philips en DeBruyn.

2 8 KAMER. -

12 juni 1973.

1o VONNISSEN EN ARRESTEN.

STRAFZAKEN. VEROORDELING BIJ
VERSTEK. VERSTRIJKEN VAN DE
GEWONE VERZETTERMIJN. GEVOL·
GEN.
2° VEROORDELING MET UITSTEL
EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. GEWOON UITS'l'EL.
- VROEGERE VEROORDELING TOT EEN
GEVANGENISSTRAF VAN MEER DAN ZES
MAANDEN, BlJ VERSTEK UITCIESPROKEN.
VERSTRIJKEN VAN DE GEWONE
VERZETTERMIJN.- BESLISSING WAARTEGEN GEEN RECHTSJVIIDDEL IS AANGEWEND. - UITSTEL DAT NIET MEER
RAN WORDEN UITGESPROKEN IN GEVAL
VAN EEN NIEUWE VEROORDELING.

1° Bij het ve,·striJ'ken van de gewone
vm·zette1·mijn en vooT zover geen rechtsmicldel is aangewend, wo1·dt cle veroorcleling bij veTstek definitiej, als er tiJ'dens

-
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de buitcngewone te1·mijn geen verzet
wordt gedaan (1). (Sv., art. 187.)

2° De beklaagde die vroeger een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden he~ft opgelopen kan, in geval van
nieuwe vervolgingen, geen uitstel va.n de
tenuitvoerlegging meer genieten, wanneer, de vroegere veroordeling biJ. verstek ttitgesproken en de gewone vm·zettermijn verstreken zijnde, tegen deze
besZ.issing geen rechtsmiddel is aangewend (2). (Wet van 29 juni 1964, art. 8.)
(PROCUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT,
IN ZAKE JOOS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 april 1972 gewezen door het
Hof van beroep te Gent ;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de beslissing op de strafvordering tegen verweercler u1t hoofde van de
telastlegg1ng ingestelcl ;

a

Over het miclclel afgeleid nit de schending van artikel 8, § 1, van de wet van
29 jtmi 1964 betreffende de opschorting,
bet uitstel en de probatie,
doordat het arrest verweerder wegen::.
berhaalcle diefstallen gepleegcl tussen
15 juli 1970 en 17 augusvus 1970 (telastlegging a) veroordeelt tot een gevangenisstraf van een maancl met uitstel van
tenuiuvoerlegging geclurencle vijf jaar en
tot een gelclboete van 30 frsnk verhoogcl
=et 290 opcleciemen,
terwijl verweerder niet in de in voor=elcl artikel 8, § 1, aangehaalcle voorwaarden verkeercle om van het uits·bel
van de tenuitvoerlegging te genieten,
vermits hij bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Gent geclagtekencl
29 mei 1970 uit hoofde van diefsuallen
veroordeelcl werd tot een gevangenissuaf
van acht maanclen met uitstel van
tenuitvoerlegging geclurende een termijn
van vijf jaar :
Overwegencle

clat

een

gelijkvormig

(1) Cass., 3 januari 1955 (Bull. en PAsiC.,
1955, I, 431}; raaclpl. cass., 20 augustus 1964
(ibid., 1964, I, 1185).
(2) Raaclpl. cass., 3 januari 1955 (Bt<ll. en
PASIC., 1955, I, 431); HAYOiT DE TER'"ICOURT,
Etudes sur !'opposition, nrs. 27, 29 en 31.

verklaarde uitgifte van het vonnis clat
door de Correctionele Rechtbank te Gent
op 29 mei 1970 gewezen werd, door de
griffier van clit gerecht op 1 september
1970 aan de Procureur des Konings werd
afgeleverd en dat ze bij het dossier werd
gevoegd in het kaft " Identiteit en
Gerechtelijk Verleden " ge!nventariseerd
onder nr. 57 van de stukker van de
procedure ; dat vcornoemde griffier op
voormelde ~itgifte bevestigt clat tegen
dit vonnis gren rechumiddel werd aangewend;
Overwegende dat dit vonnis, hetwelk
verweerder onder meer tot acht maanden
gevangeniostraf met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een termijn van
vijf jaar wegens verscheidene cliefstallen
veroordeelt, bij verstek gewezen werd ;
dau uit de vermeldingen welke cp dit
vonni~ zijn aangebracht, blijkt dat het op
1 juli 1970 wercl betekend, evenwel niet
aan verweerder in persoon, en clat deze
las.tste het exploot van betekening op
24 juli 1970 heeft ontvangen;
Overwegende dat, nu tegen dit vonnis
geen rechtsmiddel werd aangewend, bet
op 12 juli 1970 kracht van gewijsde
verkreeg, ofschoon heu aangetast bleef
met een ontbindende voorwaarde, zijnde
het eventueel verzet binnen de buitengewone termijn gesteld bij artikel 187
van het Wetback van strafvordering;
Overwegende dat het bestreden arrest
verweerder tot een gevangenisstraf van
een maancl met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een termijn van
vijf jaar en tot een geldboete van 30 frank
veroordeelt wegens tela:;1tlegging
zijnde
verscheiclene diefstallen volgens de vaststellingen van het hof van beroep gepleegd
tussen 15 juli 1970 en 17 augustus 1970,
hetzij nadat de voi·ige veroordeling kracht
van gewijsde had verkregen ;
Dat, mitsdien, het middel gegrond is ;
En overwegende dat het uitstel van de
tenuitvoerlegging een bestsnddeel is van
de uitgesproken straf, zodat de onwettelijkheicl waarmecle de be<Uissing omtrent
deze msatregel is aangetast, de vernietiging met zich brengt van de gehele
veroorcleling zelf;

a,

Om die reclenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het e\ser veroordeelt wegenL telastlegging a en in zoverre
het ui·tspraak doet over de km ten van de
strafvordering ; beveelt clat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt verweerder in de
kosten ; yerwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.

-98712 juni 1973. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Chatel. GeliJ"kluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

12 juni 1973.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. CoNCLUSIE .. - BEWIJS DAT DE CONCLUSIE AAN DE
RECHTER WERD VOORGELEGD. - GESCHRIFT VOORZIEN VAN DE HANDTEKENING VAN DE VOORZITTER EN VAN
DE GRIFFJER. - GEEN VERPLICHTING
VOOR DE RECHTER IN ZIJN VONNJS NAAR
DEZE CONCLUSIE TE VERWIJZEN, ALVORENS EROP TE ANTWOORDEN.
20 BEWIJS. - STRAFZAKEN.- ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET BEWIJS IN
STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE DIE EEN
RECHTVAARDIGINGSGROND AANVOERT.
BESLISSING DIE VASTSTELT DAT
AAN DEZE BEWERING GEGEVENS ONTBREKEN DIE ZE GELOOFWAARDIG KUNNEN MAKEN. - BESLISSING DIE AAN
DE BEKLAAGDE GEEN BEWIJS OPLEGT.
1° W anneer een conclusie-schrijt wegens
de handtekening van de voorzitter en van
de griffier met ·zekerheid ge'identiflceerd
· is, moet de Techter die eTop antwoordt, eT
in zijn beslissin'g niet uitdTukkelijk naaT
verwiJ"zen ( 1).

2° Aan de beklaagde wordt geen bew~fs van
het bestaan van een dooT hem aangevoerde TechtvaardigingsgTond opgelegd
door de beslissing, die weigert deze
rechtvaardigingsg1·ond in acht te nemen,
omdat aan deze bewering gegevens
ontb1·eken die ze geloofwaardig kunnen
maken (2).
(MEEUS EN PAESHUYSEN.)
ARREST.
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Raadpi. cass., 17 maart 1969 (Arr. cass.,
1969, biz. 660); 20 april 1970 (ibid., 1970,
biz. 776}.
(2} Cass., 26 fp.bruari 1973, supra, biz. 663.

vonnis, op 21 november 1972 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Turnhout ;

I. Wat betreft de voorziening van
eiseres :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 190 en 211
van het Wetboek van strafvordering,
doordat het vonnis niet vermeldt dat
eise.res een conclusie heeft nee.rgelegd
noch dat de rechters in hoger beroep ze
hebben gezien :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 31 oktober 1972
de neerlegging van bedoelde conclusie
(die ingevolge de handtekening van de
voorzitter en van de griffier vereenzelvigbaar is) vermeldt ;
Dat niet vereist is dat de rechtbank in
haar vonnis uitdrukkelijk naar de conclusie verwijst alvorens ze te beantwoorden;
Dat het middel niet kan aangenornen
worden;
Over het tweede rniddel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 71 van het Strafwetboek,
195 en 211 van het Wetboek van strafvordering,
doordat het vonnis, in zijn antwoord op
de conclusie waarbij eiseres had laten
gelden dat het verkeersongeval aan
overmacht te wijten was, hierin bestaande
dat zij plots bewusteloos moet gewcirden
zijn zoals blijkt uit de omst.andigheden
van het ongeval alsmede uit de verklaring van haar zoon als zou hij plots
belnerkt hebben dat zij met star-kijkende
ogen en zonder rea.ctie voor zich uitzag
en tegelijkertijd naar links uitweek, enkel
releveert dat de ingeroepen overmacht
door geen enkel element wordt ondersteund en dat " het ongeval zeer goed
verklaarbaar is door de eerste veronderstelling va.n bekla agde zelf als zou zij in
l:'laap zijn geva.ll.en "•
te1·wijl deze redengeving aan het Hof
niet toelaat na te gaan of het vonnis met
de verklaringen van de zoon van eiseres
geen rekening houdt dan wel deze verklaringen ondoeltreffend acht :
Overwegende dat het vonnis beslist
dat bet ongeval te11 deze zeer goed verklaarbaar is door de eerste veronderstelling van beklaagde zelf als zou zij in
slaap zijn gevallen; dat er mag aahgenomen worden dat beklaagde >tchter haar
stuur wellicht za.t te dromen ;

-988Overwegende dat het vonnis door de
feitelijke gegevens a.an te duiden waa.rop
zijn beslissing is gesteund de conclusie
van eisere& passend beantwoordt ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 7l van het Stra.fwetboek,
195 en 211 van het Wetboek van strafvordering,
doo1·dat het vonnis op de conclusie
waarbij eiseres een grand van rechtvaardiging, meer bepaa.ld overma.cht, inriep,
enkel antwoordt dat « het ongeval zeer
goed verklaarbaar is door de eerste
veronderstelling van beklaagde zelf als
zou zij. in slaap gevallen zijn »,
terwijl, wanneer een a.angevoerde grcnd
van rechtvaardiging niet ontbloot is van
elk element van geloofwaardigheid, zoa.ls
ten deze, het aan het openbaar ministerie
behoort de onjuistheid ervan te bewijzen:
Overwegende dat het vonnis op de
voorgebrachte bewijselementen steunt
om de ingeroepen grand van rechtvaardiging te verwerpen doch geenszins, met
miskenning van het alge1neen recht.sbeginsel betreffende de bewijsvoering in
strafzaken, aen beklaagde oplegt het
bewijs van de overmacht bij te brengen ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel, afgeleid nit de
schending van de a.rtikelen 97 van de
Grondwet, 195 en 211 van het Wetboek
van strafvordering,
dooTdat het vonnis het door eiseres· in
haar conplusie geformuleerde ven.oek tot
het gelasten van een medisch onderzoek
van de hand wijst door eenvoudig te doen
opmerken dat dit onderzoek « meer clan
een jaar na de feiten zonder nut voorkomt»,
tenvijl deze motivering onvoldoende is,
hetgeen gelijkst·aa.t met de afwezigheid
van motivering :
Overwegende clat het vonnis, Inet de
in het middel aangehaalde considerans,
een passend antwoord op de conclusie
van eiseres geeft ;
Ds.t het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van niet.igheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomE'tig de wet is ;
II. Wat betreft de voorziening van

eiser, civielrechtelijk aansprakelijke partij voor eiseres :
Overwegende dat uit de &tukken wasrop het Hof a.cht vermag te slaan niet
blijkt da.t de voorziening aan het openbaar ministerie werd betekend;
Dat zij derhalve met ontvankelijk is ;
Om die reden en, verwerpt de voorzieningen ; verodrdeelt de eisers in de kosten.
I
12 juni 1973. - 2 8 kamer. VooTzitte?·, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. VeTslaggever, de
H. Van Leckwijck. Gelijkluidende
conclusie, de H. Krings, advoca.at-generaal. - PleiteT, de H. Lenaerts (van de
balie te Antwerpen).
-
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1o VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. AARD VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. ZAAK IN
BERAAD NA ONDERZOEK OP TEGENSPRAAK T. A. V. DE BURGERLIJKE
PARTI.J EN BIJ VERSTEK T. A. V. DE
BEKLAAGDE. DEBATTEN OPNIEUW
GEOPEND BUITEN DE AANWEZIGHEID
VAN
DE
BURGERLIJKE
PARTIJ.
VERSTEKVONNIS T. A. V. DE BURGERLIJKE P ARTIJ.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. STRAFZAKEN. -BuRGERLI.JKE RECHTSVORDERING;- VERSTEKARREST T. A. V. DE BURGERLIJKE
PARTIJ. ARREST WAARTEGEN DEZE
PARTIJ VERZET KAN DOEN. VOORZIENING IN CASSATIE VAN DEZE PARTIJ
TIJDENS DE VERZETTERMIJN.- NIETONTVANKELIJKHEID.

1° W annee1· een zaak in beraad is gehouden
na onderzoek op tegenspTaak t. a. v. de
b~t?'geTlijlce paTtij en biJ' veTstelc t. a. v.
de belclaagcle, doch de debatten, b~titen
de aanwezigheid van de b~wgeTlijke
pm·tij, opnie~tw geopend zijn om.aan de
beklaagde de gelegenheid te geven zi{jn
veTweer vooT te d1·agen, is de daarop
gewezen beslissing biJ' veTstek gewezen
t. a. v. de bw·gedijlce paTtij (1).
(1) Raaclpl. cass., 4 december 1961 (Bull. en
PAsrc., 1962, I, 428); 19 november 1962 (ibid.,
1963, I, 357); 3 mei 1965 (ibid., 1965, I, 928)
en noot 1.
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2° De bu1·gerlijke partij is niet ontvanlcel~ik om zich in cassatie te voorzien tegen
een arrest dat te haren opzichte biJ'
verstek is gewezen, wanneer dit an·est
nog voor verzet vatbaar is (1). (Sv.,
art. 416.)
·(CASSIERS EN WALTHAUSEN, T. KYNDT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
.:Jrrest, op 24 rovember 1972 door het
Hof van beroep te Gent gewezen;
L In zove.rre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de ftrafvordering :
Overwegende dat de eisers, burgerlijke
partijen, niet werden veroordeeld in de
kosten van de strafvordering ; dat ze
derhalve niet bevcegd zijn om zich in
cassatie te voorzien tegen de be&lissing
gewezen op die rechtsvordering ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering:
Over het. middel afgeleid uit de schendingvan de artikelen 97 van de Grandwet, 418, 420 van het Strafwetboek,
3 en 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, van het
a.lgemeen principe van de eerbiediging
van de rechten van de verdedigjng evenals van dit van het tegensprekelijk
karakter der debatten,
doordat het bestreden arrest, dat, het
beroepen vonnis veranderend, verweerder buiten vervolging stelt zonder kosten
en, rechtsprekend nopens de rechtsvorderingen van de eisers, burgerlijke partijen gesteld tegen verweerder, het hof
van beroep onbevoegd verklaart om er
kennis van te nemen, geveld is geworden
op de terechtzitting van 24 november
1972, onmiddellijk na de heropening van
de debatten door het hof van beroep bevolen met de instemming van het openbaar
ministerie, op verzoek van de ras.dsman
van verweerder, en gedurende welke
verweerder werd gehoord en conclusies
in•zijn naam werden neergelegd,
terwijl de eisers noch aanwezig noch
vertegenwoordigd waren op deze terecht(1) Raadpl. cass., 4 december 1961 (B•<ll.

en ·PAsrc .., 1962, I, 428).

zitting en derhalve de kans niet hebben
gehad om gehoord te worden en geen
kennis hebben kunnen nemen van de
conclusies in naam van verweerder neergelegd, waaruit volgt dat het arrest de
algemene principes van de eerbiediging
van de rechten van de verdediging en van
het tegensprekelijk karakter der debatten
heeft geschonden :
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 27 oktober
1972 van het hof van beroep blijkt dat,
na de eisers te hebben gehoord en bij
verstek ten opzichte van de verweerder
tot het onderzoek van de zaak te zijn
overgegaan, het hof van beroep de
debatten voor geslcten heeft verklaard
en de zaak voor uitspnmk heeft gesteld
op 24 november 1972;
Overwegende dat het hof van beroep op
laatstbedoelde terechtzitting de debatten
heeft heropend, verweerder in zijn middelen van verdediging heeft gehoord, de
debatten oj:mieuw voor gesloten heeft
verklaard en op dezelfde terechtzitting
het arrest heeft uitgesproken ;
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de
eisers, burgerlijke paruijen tegen verweerder, op deze terechtzitting aanwezig
of vertegenwoordigd waren ; dat zij
dienvolgens de vcrderingen en verweren
van de andere partijen niet hebben
kunnen tegenspreken ;
Dat dan ook, hoewel het bestreden
arrest vermeldt dat het op tegenspraak
werd gewezen, het ten opzichte van de
eiser& bij verstek werd uitgesproken ;
Overwegende dat het arrest verweerder
vrijspreekt op de tegen hem door het
open b~.>ar ministerie ingestelde rechtsvordering en het hof van beroep onbevoegd
verldaart om te statueren over de civielrechtelijke vorderingen van de eisers ;
Overwegende dat de voorziening, die
door de burgerlijke partijen tijden~ de
termijn van verzet werd ingesteld tegen
een te hunnen opzichte bi,i verstek
gewezen arrest tegen hetwelk voor hen
verzet openstond, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
12 juni 1973. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Versee. Gelijklttidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Simont.
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ARBEIDSONGEV AL.

0NGEVAL
OVERKOMEN OP DE WEG NAAR OF VAN
HET WERK. 0NGEVAL TE WIJTEN
AAN DE SCHULD VAN HET ONDERNEMINGSHOOFD
OF VAN EEN ZIJNER
AANGESTELDEN.- DE VERZEKERAARARBEIDSONGEVALLEN, DIE DE VASTE
~RGOEDINGEN AAN DE
DOOR' HET
ONGEVAL GETROFFENE HEEFT BETAALD,
HEEFT GEEN VERHAAL OP HET VERZEKERDE ONDERNEMINGSHOOFD.

'

De verzekeraa1·-arbeidsongevallen die de
vaste vergoedingen, bepaald bij de wetgeving op de vergoeding der schade
voortspn~itende t~it arbeidsongevallen,
he eft betaald ai:m de getroffene van een.
ongeval op de weg naar of van het werk,
dat te wijten is aan de schuld van het
ondernemingshoofd of van een zijner
aangestelden, lean op het door hem
verzelcerde ondernemingshoofd het verhaal niet uitoefenen, waarin voorzien
wordt door de artikelen 22 van de wet
van 11 juni 1874 en 19, lid 8, van de
gecoordineerde wetten van 28 september
1,931, alsmede door artilcel 19, lid 8, van
' laatstgenoemde wetten, zoals· dit is
. gewijzigd bij het enig artikel van de wet
van 11 juni 196i (1).
( GEMEENSCHAPPELIJKE
VERZEKERINGSKAS VAN BOUWWERK, HANDEL EN
NIJVERHEID, T. VAN DEN HEUVEL;
VAN DEN HEUVEL, T, DIRVEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 december 1972 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
I. W at betreft de voorziening van
Van den Henvel J ozef, beklaagde :
Overwegende dat de voorziening enkel
gericht is tegen de beslissing over de
civielrechtelijke vordering van Dirven
Jan;
Overwegende dat het arrest het beroepen vonnis bevestigt waarbij aan verweerder een provisie toegekend wordt

(1) Cass., 15 maart 1971 (Arr. cass., 1971,
blz. 672) en de noot.

en voor het overige een deskundig&
a_angesteld wordt ; dat zodanige beslissmg geen uitspraak doet - over een
geschil omtrent de bevoegdheid en geen
eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het Wetboek van strafvordering,
weshalve de voorziening niet ontvankelijk is;
II. W at betreft de voorziening VHn deGemeenschappelijke Verzekeringskas van
bonwwerk, handel en nijverheid, burger~
lijke partij :
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 9, 19,
leden 3 (wet van ll jnni 1964, enig artikel), 8 en 9 (wet van 16 maart 1954, artikel 3), 25, lid 2, van de gecoordineerde
wetten van 28 september 1931 op de
vergoeding van de schade voortspruitende nit de arbeid!>ongevallen, 22 van
de wet van l l jnni 1874 betreffende de
verzekeringen, en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, bij bevestiging van het vonnis van de eerste
rechter, de civielrechtelijke vordering
ongegrond verldaart door eiseres ingesteld op grond, onder meer, van de
artikelen 9 en 19, leden 3, 8 en 9, van
voormelde gecoordineerde wetten van
28 september 1931, tegen verweerder;
werkgever aansprakelijk voor het ongeval dat op 27 november 1969 op de
weg van het werk plaatsgreep, zulks om.
de redenen : « dat onder het stelsel van
de vroegere wet de verzekeraar-wet
slechts een verhaB.l bezat tegen de derdeaansprakelijke in de mate dat hij gesnbrogeercl was in de rechten van de
verzekerde op grond van artikel 22 van
de wet van ll jnni 1874 en dat dit artikel
hem dan ook geenszins het rechu gaf de
werkgever, die zijn verzekeringnemer is,
te verplichten tot terugbetaling van de
vergoeding die hij als verzekeraar-wet
aBn het slachtoffer heeft nitbetaald n,
terwiy'l dit recht voortvloeit nit artikel 19, lid 3 (wet van ll juni 1964, enig
artikel), van de gecoordineerde weuten.
van 28 september 1931 en nit de omstandigheid dat de verzekeraar-arbeidsongevallen in de rechten treedt van de getroffene die hij schadeloos gesteld heeft, tegen
de voor het ongeval aansprakelijke personen onder wie begrepen is, wanneer het
ongeval op de weg naar of van het werk
heeft plaats gegrepen, de werkgever zelf
die· voor Bedoelcl ongeval persoonlijk
aansprakelijk is :
1

Overwegende dat, enerzijdl", de wet van
ll juni 1964 tot doel heeft aan de getrof-

- -- - - _l__ ___:.: __ :___::__ _________________ - ----

-991£ene door E;Jen ongeval op de weg naar of
van het werk of aan zijn rechtverkrij.genden die uit dien hoofde recht hebben
op de vaste vergoedingen bepaa.Id bij de
_gecoiirdineerde wetten op de vergoeding
de.r sch.ade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, de mogelijkheid te geven
-om de bijkomende vergoeding overeenkomstig de rege1E van het gemeen recht
M bekomen
ze1fs indien de voor het
·ongeval aansprakelijke persoon het ondernemingshoofd of een van zijn arbei·ders of aangestelden is ;
Overwegende dat, a.nderzijds, de ver:zekemar-arbeidsongeva.Ilen die aan de
,getroffene de bij de gecoiirdineerde wet ten
bepaalde vaste vergoedingen heeft betaald, krachtens de artikelen 22 van
de verzekeringswet van l l juni 1874 en
19, lid 8, van de genoemde gecoiirdineerde
wetten, van de aansprakelijke "derde » de
terugbetaling kan eisen, naar verhouding
van het recht dat hij tegen hem bezit ;
Overwegende dat, krachtens artikel 9
van voornoemde gecoiirdineerde wetten,
het ondernemingshoofd van de vergoedjngen welke bij die wetten worden
bepaald, onts1agen is indien hij, zoals
verweerder het ten deze heeft gedaan, tot
betaling van die vergoedingen een overeenkomst heeft gesloten met een erkende
verzekeringsmaatschappij, welke bepaling aldus die betaling wi1 waarborgen
niet alleen ten behoeve van de benadeelde
getroffene maar ook van het ondernemingshoofd zelf ;
Overwegende dat dientengevo1ge, door
het aldus verzekerde on dernemingshoofd
te ontsla.a.n van de verplichting om
persoonlijk de vaste vergoedingen te
betalen, bepaald bij de gecoiirdineerde
wetten op de vergoeding der schade
voortspruitende uit de arbeidsongevallen, de wet noodzakelijkerwijs een beperking stelt op het recht van de verzekeraar-arbeidsongevallen, die zich heeft
verbonden tot het verrichten van die
betaling voor zijn verzekerde, om tegen
deze laatste de rechusvordering in te
stellen, welke volgens artikel 22 van de
wet van l l j1mi 1874 en artikel 19, lid 8,
van genoemde gecoordineerde wetten
slechts mogelijk is tegen << derden », en
zij de verzekeraar niet machtigt om door
de verzekerde de vaste vergoedingen te
doen terugbet.alen die hij in diens plaats
aan de getroffene wettelijk heeft betaald ;
Overwegende dat een zelfde persoon,
t.en opzichte Yan een zelfde verzekeraar
en hetreffende een zelfde schadegeval,
niet tegelijkertijd de verzekerde en ten

opzichte van de verzekering een derde
kan zijn;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
r·chending van de artikelen 2, 3, 6 van
het Burgerlijk Wet-hoek, 46, § 1, so, 47,
106 van de arbeidsongevallen"et van
10 april1971, 1 van het koninklijk besluit
van 2S oktober 1971 tot vaststelling van
de datum waarop de arbeidsongevallenwet, van 10 april 1967 in werking treedt,
19,_leden 3 (wet van l l juni 1964, enig
art1kel), 8 en 9 (wet van 16 maart 19S4,
artikel 3), van de gecoordineerde wetten
van 28 september 1931 op de vergoeding
van de schade voortspruitende uit de
arbeidsongevallen, en 97 van de Grandwet,
doordat het bestreden arrest, bij bevestiging van het vonnis van de eerste
rechter, ongegrond verklaart de civielrechtelijke vordering, door eiseres ingesteld op grand van de artikelen 46, § 1,
S 0 , en 47 van de wet van 10 april1971,
en subsidiair van de artikelen 9 en 19,
leden 3, 8 en 9, van de gecoordineerde
wetten van 28 september 1931, ·regen
verweerder, de werkgever die aansprakelijk was voor het arbeidsongeval dat op
27 november 1969 op de weg van het
werk plaatsgreep, zulks om de reden :
« dat indien artikel 47 van de wet
van 10 april 1971 moet ge1nterpreteerd
worden in de zin dat het aa.n de venekeraar-wet t.hans een verhaal geeft, als
gesubrogeerd in de rechten van de
getroffene, ook tegen de werkgever, de?e
wet moet beschouwd worden als een
regel van aansprakelijkheid wijzigend,
en derhalve nieG van toepassing is op een
schadegeval, waarvan de oorzeak is
ontstaan v66r hef'r inwerkingtreding,
tenzij de wetgever uitdrukkelijk eJbreuk
moest gedaan hebben aan de regels van
de niet-retroactiviteit der wetten »,
terwijl de artikelen 46 en 4 7 van de wet
van 10 april 1971, die de regresvordering
regelel) va.n de verzekeraar tegen arbeidsongevallen op de aan een ongeval op de
weg van het werk schuldig bevonden
werkgever, geen aansprakelijkheidswijzigende doch interpretatieve wetsbepalingen uitmaken ten opzichte van artikel19,
leden, 3, 8 en 9, van de gecoiirdineerde
wetten van 28 september 1931, en terwijl,
in elk geval, voormelde artikelen 46
en 4 7, bepahngen van openbare orde
zijnde, onmiddellijk op de bestaande
toestanden toepa.sselijk zijn :
Overwegende dat uit de voorbereidende
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werken van de arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 blijkt dat de wetgever in
artikel 4 7 van die wet geen fundamentele
wijziging heeft. willen brengen aan de
principes welke ten grondslag lagen aan
art.ikel l 9 van de gecoi:irdineerde wetten
van 28 september 1931 op de vergoeding
der schade voortspruitende uit de arbeidsongeva.llen, en waaraan in het
antwoord op het tweecle middel ~erd
herinnerd ;
.
Overwegende dat, hoewel bedoeld artikel 47 enkel gewag maakt van" de voor
het arbeidsongeval aansprakelijke », nit
de voorbereidende werken eveneens blijkt
dat door deze termen client verst9an te
worden de aansprakelijke " derde » ;
Overwegende derhalve dat de verzekera.ar de regresvordering, waarvan
sprake is in artikel14 7, tegen de werkgever, zijn verzekerde, niet kan instellen
om de reden, welke reeds gold onder het
stelsel van de gecoi:irdineerde wetten
van 28 september 1931, dat een zelfde
persoon, ten opzichte van een zelfde
verzekeraar en betreffende een zelfde
schadegeval, nieo tegelijkertijd de verzekerde en ten opzichte van de verzekering
een derde kan zijn ;
Overwegende mitsdien dat het middel,
heowelk uitgaat van de verkeerde onderstelling dao bedoeld artikel 4 7 aan de
verzekeraar hogervermelde regresvordering Mgen zijn venekerde t·oekent. bij
gebrek aan belang nieo ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers .in de kosten.
12 juni 1973. - 2.e kamer. Voorzitter en Verslaggevm·, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijklttidende conchtsie, · de H. Krings,
advocaat-generaal.
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STRAF.- GELDBOETE.- 0PDEOIElVIEN.
- WET VAN 22 DECEMBER 1969. 0NZEKERREID OMTRENT RET FElT OF
RET MISDRIJ"F VOOR OF NA DE INWERKINGTREDING VAN DEZE WET IS GEPLEEGD.- NIET WETTELIJ"K GERECRTVAARDIGDE TOEPASSING VAN DEZE
WET,

N iet wettelijk gerechtvaarcligcl is cle toepassing op een gelclboete van cle ve1·ho-

ging met 290 cleciemen, ingevoercl bij cle;.
wet van 22 clecember 1969, wanneer cle
vaststellingen van cle beslissing in het·
onzekere laten of het misclriJf gepleegcl is
v66r of na 10 janttari 1970, clag waarop·
cleze wet in werking is getreclen (1).
(MIELANTS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bef'treden
arrest, op 10 januari 1973 gewezen door
het H of van beroep te Brus«el ;
Over het middel ambtt.halve afgeleid
uit de schencling van art:kel 1 van de wet
van 5 maart ~\l52, gewijzigd bij het enig
artikel van de ~et van 22 december 1969 :.
Overwegende dat heu arrest ten laste·
van eiseres de feiten bewezen verldaart
te Antwerpen of elders in het Rijk,
tu~wn 1 maart 1969 en 1 september 1\t70·
als daderes of mededaderes oplichtingen
te hebben gepleegd, en harr deswege
door bevestiging vtm heo beroepen vonnis
veroordeelt tot een gevangenisstraf met
uitstel en tot een geldboete van
300 frank « vermee1·derd met 290 deciemen, derwijze dat die geldboete
9.000 frank zal beclragen »;
Overwegende dat de wet van 22 december 1969 tot verhoging van de geldboeten
met 290 deciemen op 10 januari 197(}
in werking is getreden ; dat de bij die wet
voorgeE chreven verhoging van de geldboeten niet wepasselijk is op geJdboeten
uitgesproken wegens misdrijven gepleegd
v66r die inwerkingbreding ; dat het arrest
niet nauwkeurig de datum aangeeft
waarop de feiten gepleegd zijn, zodat het
de toepassing niet rechtvaardigt van
artikel 1 va.n de wet van 5 maarv 195';!,
gewijzigd bij het enig a.rtikel van de wet
van 22 december 1969, en de in het
middel aangehaalde_ wetsbepaling
schendt;
En overwegende, voor het overige, dat
de substentiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
01n die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de aan eiseres
opgelegde geldboete van 300 frank met

(1) Cass., 15 mei 1973, supm, biz. 878.

993290 opdeciemen verhoogt; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt eiseres
in de helft van de kosten en laat de
andere helft ten laste van de Staat ;
verwijst de zaak n aar het Hof van beroep
te Gent, dat slechts uitspraak zal doen
over de toepassing van de opdeciemen op
de geldboete.
12 juni 1973. - 2e kamer. - Voo1'zittm·, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Versee. - Gelijkhtidende conclusie, de
H. Krings, advocaat-generaal.
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WEGVERKEER.

VooRRANG.
SNELHEID VAN HET VOORRANGHEBBEND VOERTUIG DIE DE REDELIJKE
VER\VACHTINGEN
HEEFT
VERIJDELD
VAN DE BESTUURDER DIE DE DOORGANG MOET VRIJLATEN.
0VERMACH,T.

Door erop te wijzen, dat de snelheid van het
voerhtig, waarmee de voorranghebbende
bestuu1·der reed, zodanig groat was dat
zij de redelijke verwachtingen heejt
verijdeld van de besttturder die de
doorgang moest vrijlaten, stelt de rechter
vast dat dit voor deze bestuurder een
geval van overmacht heejt opgeleverd (1).
(S.W., art. 71.)
{vAN AEKEN, T. VAN CAMP R., VAN CAMP M.
EN COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND TE ANTWERPEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 maart 1973 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de bes1issing op de strafvordering
tegen eiser :
Overwegende dat de substantiiile of op
(1) Cass., 11 december 1972, supm, blz. 354
en noot 2.
CASSATIE,
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straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dR.t de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen tegen eiser ingesteld :
a) door de eerste en de tweede verweer-

der:
Over het midde1 afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest de fietser Van Camp
(slachtoffer van het verkeersongeval) van
aile aansprakelijkheid ontslaat,
terwijl het beschouwt : eensdeels dat
de traagrijdende fietser, welke de rijbaan
dwarst en op 100 meter kan bemerkt
worden, een voorzienbare hindernis uitmaakte, doch anderdeels dat de fietser
het aankomende voertuig van eiser niet
kon zien, zonder te omschrijven wa.arom
het uitzicht van de fietser zou belemmerd
zijn of enige rede11 aan te duiden waarom
de zichtbaarheid voor de fietser zou
verschillen van die van de autovoerder,
en terwiJ'l het arrest de rijwijze van de
voorra.n.gplichtige fietser nieo onderzoekt,
zodat niet kan uitgemaakt worden of hij
bij het uitvoeren van zijn manceuvre
al dan niet een overtreding beging en of
hij, gezien de verwijdering en de snelheid
van de voorranghebbende beptuurder,
zijn manceuvre veilig kon aanvangen, en
het arrest hager vermelde beslissing niet
wettelijk rechtvaardigt :
Overwegende dat het errest er op wijst
dat J ennekens verklaart « dat hij wanneer
hij het kruicpunt Turnhoutsebaan-Venneborglaan begon op te rijden, uit de
richting Wijnegern niets zag naderen n en
« te denken dat de fietser dezelfde
reactie heeft gehad als hij zelf, dit is, dat
wanneer hij zich op de Turnhoutsebaan
begaf, h~j de Porsche van beklaagde niet
kon zien aankomen n ; dat " het
slachtoffer de hoofdbaan is begonnen op
te rijden op een ogenblik dat de wagen
van beklaagde voor hem nog niet zichtbaar was, en het op die pla.ats eer<t werd,
wanneer de wagon die bet slachtoffer
volgde de plaaos had ingenomen van de
reeds overstekende traag rijdende fietser » ; - dat « het slachtoffer het baanvak
volledig en zeer traag had overgestoken
op het ogenblik dat bet door beklaagdes
wagen werd gevat » ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat << het slachtoffer voor eiser in de
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gegeven omstandigheden in genermat.e
een niet-voorzienbare hindernis uitmaakte » ; dat deze vaststelling betreffende de
zichtbaarheid van het slachtoffer toen
hij de overkant van de rijbaan naderde
niet tegenstrijdig is met die betreffende
de zichtbaarheid van eisers wa.gen, toen
het slachtoffer de hoofdbaan begon op te
rijden ;
Dat het arrest· hieruit impliciet doch
zeker afieidt dat de snelheid van het
voertuig waarmee de voorranghebbende
bestuurder reed zodanig was dat zij de
redelijke verwachtingen heeft verschalkt
van de weggebruiker die de doorgang
moest vrijlaten en dat dit voor deze
weggebruiker een geval van overm<:wht
heeft opgeleverd, zodat hem geen verwijt
treft;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
b) door de verweerster :

Overwegende dat eiseres geen middel
laat gelden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeeh eiser in de kosten.
12 jcmi 1973. - 2e kamer. - Voorzitte1", de H. Na.ulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Van Leckwijck.- GeliJ'kluidende conclusie, de H. Krillgs, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. De Feyter (van de balie
te Antwerpen).

2e KAJ.>'I:ER. -

12 juni 1973.

HOF VAN ASSISEN. PLAATSVERVANGENDE GEZvVORENEN.
VERPLICHTING DE EED AF TE LEGGEN. VERPLICHTING ONAFHANKELIJK VAN
HET FElT DAT DEZE GEZWORENEN AAN
DE BERAADSLAGING VAN DE JURY NIET
HEBBEN DEEL GENOMEN.

De plaatsvervangende gezwo1·enen moeten,
zoals de werkende gezworenen, de eed
afleggen en de nietigheid ten gevolge
van de niet-inachtneming van dit substantieel vormvoorschrijt hangt niet aj
van het jeit dat deze gezworenen al dan
niet aan de beraadslaging van de j~try
hebben deelgenomen (1). (Sv., art. 312.)
(1) Cass., 2 januari 1949 (Bull. en PAsrc.,
1949, I, 71) en noot 2; cass. fr., 17 april 1873
(Dall. Per., 1873, I, 270); FAUSTIN-HELJE,
d. III, nr. 4780.

{GEUKENS.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 maart 1973 door het Hof
van assisen van de provincie Limburg
gewezen;
'
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 312 van het
Wetboek van strafvordering,
doordat niet blijkt dat de plaatsvervangende gezworene de op straffe van
nietigheid voorgeschreven eed heeft afgelegd :
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de cerechtzittirig Vall 12 maart
1973 betreffende de samenstelling van de
jury blijkt dat, nadat het hof van assisen
desaangaande een arrest had gewezen, er
benevens de twaa.If werkende gezworenen
een plaatsvervangende gezworene werd
uitgeloot;
Overwegende da.t uit het volgende
proces-verbaal van dezelfde terechtzitting
blijkt dat « de twaalf gezworenen der tot
oordelen geroepen jury, zijn gaan zitten
in door het lot aangeduide orde, opplaatsen afgescheiden van het publiek,
van de panijen en van de getuigen tegenover de plaats die voor de beschuldigde
bestemd i_s », dat «de Heer Voorzitter ...
tot de gezworenen die hem rechtstaande
en met ongedekten hoofde aanhoren, de
toespraak (richt) vermeld in artikel 312
van het Wetboek van strafvordering »en
dat « de gezworenen, een voor een door
de Heer V oorzitter genoemd, antwoorden
met opgeheven hand : Ik zweer het » ;
Overwegende dat hieruit niet krm
afgeleid worden dat benevens de twaalf
werkende gezworenen, ook de plaatsvervangende gezworene de door artikel 312
van het W etboek van strafvordering op
straffe van niecigheid voorgeschreven eed
heeft afgelegd ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van het
thans gewezen arrest 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
Assisen van de provincie Antwerpen.
12 j1.mi 1973. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Chatel. Gelijlcl~tidende conclusie,

995de H. Krings, a.dvocaat-generaal. Pleiter, de H. Mondelaers (van de bslie
te Hasselt).

3e KAMElt. -

1°

13 juni 1973.

HUUR vAN WERK. ARBEIDSOVEREENKOMST.- ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN.- 0PENBARE
INSTELLING. PERSONEEL WAARVAN
DE TOESTAND STATUTAIR GEREGELD IS.
WETTEN BETREFFENDE HET BEDIENDENOONTRAOT NIET TOEPASSELIJK. DRAAGWIJDTE.

2°

OPENBARE INSTELLING.- PERSONEEL WAARVAN DE TOESTAND STATUTAIR GEREGELD IS. WETTEN
BETREFFENDE
HET
BEDIENDENOONTRAOT NIET TOEPASSELIJK. DRAAGWIJDTE.

30

HUUR vAN WERK. ARBEIDSOVEREENKOMST.- 0PENBARE DIENST.
PERSONEEL WAARVAN DE TOESTAND
STATUTAIR GEREGELD IS. ARBEIDSOVEREENKOMSTENREOHT NIET TOEPASSELIJK.- VOORWAARDE.

6°

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BURGERLIJKE ZAKEN. VOLSTREKTE
BEVOEGDHEID.- ARBEIDSGEREOHTEN.
GEREOHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 578, 1°. GESOHILLEN INZAKE
ARBEIDSOVEREENKOl\'I:STEN.

7°

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BURGERLIJKE ZAKEN.- VOLSTREKTE
BEVOEGDHEID.- ARBEIDSGEREOHTEN.
VORDERING
INGELEID
BIJ
DE
WERKREOHTERSRAAD VOOR DE INWERKINGTREDING VAN HET GEREOHTELIJK
WETBOEK. GESOHIL TUSSEN OPENBAAR BESTUUR EN PERSONEELSLID. ARBEIDSGEREOR'I'EN NIET BEVOEGD.

1° en 2° De wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli
1955, zijn niet van toepassing op de
dienstbetrekking tttssen een openbare
instelling en haar personeel, welke
geregeld wordt door algemene en onpersoonlijke bepalingen die op hen toepasselijlc zijn geworden door een eenzijdige
aanstelUng door de overheid en niet
ingevolge een overeenkomst (1). (Gecoordineerde wetten, a.rt. 35.)

4°

OPENBARE DIENST. PERSONEEL
W AARVAN DE TOE STAND STATUTAIR
GEREGELD IS. ARBEIDSOVEREENKOMSTENREOHT NIET TOEPASSEJ,IJK.VooRWAARDE.

5°

OPENBARE INSTELLING. KoNINKLIJK GESTIOHT VAN MESEN.
AARD VAN DE INSTELLING.

3° en 4o W anneer de bevoegde overheid
beslist het personeel van een openbare
dienst onder statuut te plaat8en, hebben
het ontb1·eken van een regelmatig uitgevaa1·digde regeling en het nemen van een
onregelmatige individuele be8lissing die
de rechtspositie van het per8oneelslid
raakt, niet tot gevolg dat de toestand van
de betrokkene niet .statutair geregeld is
en dat het arbeidsovereenkomstenrecht op
zijn diens~betrekking toepas8elijk is (2).
(Wet van 10 maart 1900, art. 1;
wetten betr-effende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli 1955,
art. 35.)

(1) en (2) Aan de basis van het arrest ligt de
vraag naar het onderscheid tussen arbeidsovereenkomst en statuut, m.a.w. tussen de
contractuele en de statutaire dienstbetrekking.
Statutair dienstverband en arbeidsovereenkomst hebben met elkaar gemeen dat in beide
gevallen een rechtsbetrekking tussen twee
partijen ontstaat, waarbij de ene arbeid ver•
richt onder het gezag van de andere of m.a.w.
waarbij de tweede arbeid doet verrichten in
een verhouding van ondergeschiktheid.
Het verschil tussen beide rechtsposities ligt
essentieel in de wijze waarop de rechtsbetrekking tussen heiden tot stand komt of meer
bepaald in de aard van de rechtshandeling die
de dienstbetrekking doet ontstaan.

De arbeidsovereenkomst ontstaat vanzelfsprekend door een tussen partijen vrij aangegane verbintenis om arbeid te verrichten
c.q. te doen verrichten in een verhouding van
ondergeschiktheid. In deze overeenkomst
bepalen partijen in beginsel ook vrij onder
welke voorwaarden de arbeid wordt verricht
en welke rechten en plichten uit de recbtsbetrekking voortspruiten.
Statutair dienstverband daarentegen komt
tot stand ingevolge een eenzijdige rechtshandeling en hierbij worden de rechtspositie en
de arbeidsvoorwaarden eveneens eenzijdig
vastgesteld.
Tenzij de wet het anders zou regelen, kunnen
particnlieren niet door een eenzijdige handeling iemand tot bet verrichten van arbeidl

---~------

-

996

5° Het Koninkli}k Gesticht van Mesen,
dat opge1·icht is door de overheicl, dat

onder het toezicht van de regering staat
en waarvan de opdracht, de inrichting

verplichten. Dit procede is voorbehouden aan
de overheid, die de bevoegdbeid heeft om in
het algerneen belang de inrichting en de
werking van een openbare dienst te bepaJen
en dus ook de voorwaarden waaronder de
burgers hun medewerking daaraan verlenen.
Doordat de overbeid aileen met het oog op
het algerneen belang mag optreden en daarbij
de ge!ijkheid van de burgers tegenover de
openbare diensten moet eerbiedigen, zal zij de
voorwaarden waaronder die medewerking
moet wm·den verleend, neerleggen in aJgemeen
bindende regelen, die in dezelfde mate toepasselijk zijn op allen die in de betrukken
dienstbetrekking worden aangesteld.
Uit de vaststelling dat de toestand van een
personeelslid in c·verheidsdienst « de toestand
is van een categorie van personeelsleden die
onderwcrpen zijn aan sommige algemene en
cnpersoonlijke bepalingen die hun eigen zijn »,
beeft het Hof in zijn arrest van 21 september
1972 de bedoeling van de wetgever afgeleid
« ern die personeelsleden aan een reglernentair
statu11t te cnderwerpen met uitsluiting van
een bij cle gecoordineerde wetten van 20 juli
1955 geregelde a1~beidsovereenkomst voor
bedienden » (supra, blz. 85; raadpl. ook
Rep. pmt. d1·. belge, Compl., v° Contmt de travail et contrat d'emploi, =· 111).
Hierrnee is evenwel nog niet gezegcl dat bet
loutere bestaan van algemene en onpersoonlijke bepalingen op zicb zelf volstaat, ol)dat
een dienstbetrekking als statutair kan worden
aangemerkt.
Ook de contractuele rechtsbetrekking tussen
werkgever en werknemer wordt uitvoerig
geregeld en dwingencl vastgesteld door een
uitgebreide sociale wetgeving, die evenzeer
een geheel van algemene en onpersoonlijke
regelen vormt. Hun wederzijdse recbten en
plicbten worden bovendien in ruime mate
bepaald door collectieve arbeidsovereenkomsten, waarvan onder de bij de wet hepaalde
voorwaarden niet hij individuele overeenkcmst
kan worden afgeweken. Ten slotte worden .per
ondernem.ing een aanta.l arbeidsvoorwaarden
door bet arbeidsreglement bindend vastgesteld
voor aile wm·knemers of hepaalde categorieen
van werknemers, ook al hebben dezen daarmee
hun instemming niet betuigd.
Het moderne sociaal recht heeft zulke
uitbreiding gene-men, dat ook de arbeidsovereenkomst van de werkgever en de werknemer
in belangrijke mate wordt geregeld door
algemene en onpersoonlijke hepaJingen, die
meer en meer de hovenhand krijgen op de
individueel, tussen partijen overeengekomen
arbeidsvoorwaarden. In dit opzicht komt de
recbtspositie van de contractueel gehonden

werknemers steeds dichter hij die van het
statutair in dienst genomen overheidspersoneel.
Het f1mdamentele onderscheid tussen heiden
ligt dus niet in het bestaan van algemene en
onpersoonlijke regelen, maar in de wijze
waarop die regelen op hen toepasselijk worden,
d.i. de aard van de rechtsbetrekking krachtens
welke zij toepasselijk worden. De werknemer
valt onder de voc'rschriften van de sociaJe
wetgeving en de collectieve arbeidsverhoudingen ingevolge een met de werkgever gesloten arbeiclsovereenkcmst. De ambtenaar valt
onder het statuut ingevolge de eenzijdige
rechtshandeling van de overheid, waardoor bij
in een bepaaJde functie wordt aange&teld.
Nu kan het zijn dat de overheid voor een
bepaalde categorie van personeelsleden maar
een gedeeltelijk statuut heeft uitgevaardigd
of helemaal verzuimd heeft hun rechten en
plichten uitdrukkelijk vast te stellen.
Het reeds genoemde arrest van 21 september 1972 beslist dat " noch het gebrek aan
stabiliteit van de betrekking noch het ontbreken van een volledige redactie van alle
bestanddelen van een statuut impliceren dat
er een contractuele regeling bestaat >>. En
volgenS de constante rechtspraak van de Raad
van State zijn op de personeelsleden die een
eigenlijk stattmt ontberen, de wlgemene
beginselen volgens welke de toestand van het
personeel der Rijksdiensten wordt geregeld,
toepasselijk (R.S., 29 oktober 1954, De Kempeneer, =· 3775, Vm·z. arr., 1954, blz. 988;
R.S., 3 december 1954, Dorlet, nr. 3876, ibid.,
1954, blz. 1129; R.S., 13 november 1957,
Feron, =· 5867, ibid., 1957, blz. 653; R.S.,
12 januari 1960, Kensiere, nr. 7540, ibid.,
1960, blz. 32; R.S., 2 februari 1967, Charlier,
nr. 12.199, ibid., 1967, biz. 148). Hun recbtspositie wordt dus bepaald door de uit die
beginselen afgeleide rechtsregels. Deze vormen
in werkelijkheid hun statuut en ook hun
dienstverband is &tatutair en niet contractueel, wanneer zij niet krachtens een arbeidsovereenkomst maar krachtens een eenzijdige
aanstelling in dienst zijn genomen. Zulk
statutair dienstverband kan maar een einde
nemen ingevolge een andere eenzijdige overheidsbeslissing en kan maar een contractuele
arbeidsver·bouding worden, indien tusseri het
betrokken personeelslid en de overheid een
arbeidsovereenkomst wordt gesloten, die de
eenzijdige aanstelling vervangt.
Nu kan bet ook zijn clat de overheid onrechtmatig een einde aan het statutair dienstverband maakt, bijvoorbeeld doordat de
vastgestelde algemene regelen niet in acht
worden genomen of 'omdat de overheid een
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geregeld, is een openbare instelling (1).

arrest, op 21 april 1972 door het Arbeidshof te Gent gewezen ;

6° Bij toepassing van artikel 578, Jo, van
het Get·echtelijk Wetboek zijn de arbeidsgm·echten alleen bevoegd om kennis te
nemen van geschillen inzake a1·beidsovereenkomsten met ttitsluiting van die
betreffende de statutair geregelde dienstbetreklcing van het overheidspersoneel (2).

. Over hec middel afgeleid uit de schendmg van de artikelen 4, 43, inzonderheid
1°, van de wet van 9 juli 1926 op de
werkrechtersraden, 578, inzonderheid 1o
607 van l~et Gerechtelijk Wetboek, 1:
mzonderhmd 2°, vervat in artikel 4 van
de wet van 10 oktober 1967 houdende
bet Gerechtelijk Wetboek, ll01, ll08,
ll34, ll35, 1271, 1273, 1319, 1320, 1322
en 1338 van het Burgerlijk Wetboek 5
inzonderheid lid 1 (wet van 5 decembe;
1968, artikel 62), 15, 22, 35, inzonclerheid
laatste lid (wet van 10 december 1962
artikel 35, 3°), van de wetten betreffend~
heu bediendencontract, gecoiirdineerd
door het koninklijk besluiu van 20 juli
1955, voor zoveel als nodig, 15, 35,

7° De arbeidsgm·echten ZtJn niet bevoegd
om lcennis te nemen van een rechtsgeschil betreffende de arbeid tussen een
openbaar bestuur en een personeelslid,
wanneer de vordering was ingeleid bij
de werlcrechtersraad v66r de inwerlcingtreding van de bepalingen van de wet
van 10 oktober 1967 bet1·ef!ende de
arbeidsgerechten en de ophetfing van de
werlcrechtersraden (3). (Wet van 9 juli
1926, art. 5; wet van 10 oktober 1967,
art. 1 vervat in art. 4.)

(KONINKLIJK GESTICHT VAN MESEN,
T. BEYS.)

ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op bet bestreden

individuele beslissing neemt zonder de algemene regeling uit te vaardigen, waartoe zij
verplicht was, of zonder de algemene beginselen van het Rijksambtenarenstatuut toe te
pass en.
In dat geval staan twee wegen voor het
personeelslid dat zich benadeeld acht, open :
ofwel de vernietiging van de onwettig·e beslissing aan de Raad van State vragen, ofwel voor
de rechterlijke macbt VE're,oeding van de door
de onrecl~tmatige daad veroorzaakte schade
vorderen.
In geen gcval echter kan deze onregehnatige, individuele beslissing beschouwd worden
als de beeindiging van een contractuele rechtsbetrekking. Men kan zich toch moeilijk
indenken dat een dienstbetrekking die steeds
statutair is geweest, zou eindigen als een
contractuele verhouding door het eenvoudige
feit dat de overheid een eenzijdige en onrechtmatige beslissing neemt, waarmee het personeelslid zijn instemming niet heeft betuigd
(raadpl. R.S., 6 oktober 1961, Carpentier,
nr. 8823, Verz. arr., 1961, blz. 828).

H.L.
(1) Bu=GENBACH, Droit administratif, II,
nrs. 215-217.

(2) FETTWEIS, Bevoegdheid, nrs. 341-343, in
Handboek voo1· Gerechtelijlc Recht, deel II.
Volgens de recbtspraak van bet Hofwa'!'en de
werkrechtersraden bev0egd voor alle rechtsgeschillen betreffende de arbeid tussen de
instellingen en diensten die geen openbaar
bestuur in de zin van artikel 5 van de wet van
9 juli 1926 waren, en hun personeel, zelfs
indien de dienstbetrekking haar oorsprong
niet vond in een arbeidsovereenkomEt maar in
een statuut (cass., 12 me\ 1961, Bull. en PAsrc.,
1961, 1, 968, met conclusie van Advocaatgeneraal Dumon ; 12 april, 22 en 29 juni 1962
ibid., 1962, I, 898, 1205 en 1236). Deze recht~
spraak vindt> geen tcepasoing op de arbeidsgerechten, behalve wanneer hun bevoegdheid
niet wordt bepaald door artikel 578, 1o, van
het Gerechtelijk Wetboek, maar, zoals in
onde1'11avige zaak, overeenkomstig artikel 1,
lid 4, van de overgangsbepalingen, vervat in
artikel 4 van de wet van 10 oktober 1967.
De arbeidsgerechten kunnen ook neg kennis
nemen van geschillen inzake statutair geregelde dienstbetrekkingen krachtens bijzondere
wetsbepalingen, zoals aruikel 13, laatste lid,
van de wet van 23 juli 1926, bet>?effendE' de
Nationale Maatschappij der Belgische Spoor·
wegen en haar personeel (raadpl. cass.,
28 maart 1973, supm, blz. 758).
· (3) Raadpl. omtrent het begrip « openbaar
bestuur » de in de voorgaande noot aangehaalde arresten van 1961 en 1962 en de
conclusie van het Openbaar Ministede, alsmede cass., 8 februari 1952, twee a,rresten
(Bttll. en PAsr<:., 1952, I, 322) met conclusie
van Procureur-generaal Cornll, en de con·
clusie van Eerste Advocaat-generaal Mahaux,
t•)en aclvocaat-generaal, bij cass., 2 december
1954 (Bull. en PAS!<.,., 1955, I, 302) en 29 april
Hl60 (ibid., 1960, I, 1000).
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inzonderheid § 1, van evengenoemde
wetten beureffende het bediendencontract, zoals zij zijn gewijzigcl rm>pectievelijk door de artikelen 44 en 5!J van de
wet van 21 november 1969, 1, 2 van het
koninklijk besluit van 16 september 1969
betreffende het Koninklijk Gesticht van
Mesen, liquidatie van de inrichting te
Lede en nieuwe bestemming, en 97 van
de Grondweu, en van de algemene
beginselen van bestuursrecht van de
continufteit van de openba.re dienst en
het openbasr ambt en van het statutair
karakter van dit ambt,

doordat, tot afwijzing van de exceptie
van onbevoegclheid va11 het arbeidsgerecht, hieruit afgeleid dat verweerster bij
eiser onder een statutair regi1r"e erbeidde,
en niet in zijn dienst was als bediende,
en om dienvolgens eiser te veroordelen
tot betaling asn verweerster van een
aanvullende opzegging< vergoeding, bet
arrest, na te hebben aangenomen dat
eiser een openbare inrichting is, steunt
op de argumentatie dat krachtens de
algemene beginselen van het administratief recht, bet publiek karakter van een
publiekrechtelijke vereniging in zich sluit
dat het juridisch regin1e van haar personeel normaal het statutaire regi1ne is ; een
statuut voorhanden is, wanneer slge1nene
en onpersoonlijke bepalingen bestaan
betreffende onder meer de benoemi11g,
de loopbaan, de opzegging en afzetting
van gans of een gedeelte van de werlrnem,ers van een openbare dienst ; van bij
de benoeming van verweerster, in 1932,
haar toestand werd geregeld door het
bij koninklijk besluit van 28 april 1925
goedgekem·de reglement; d1t reglement
onder meer bepalingen inhoudt betreffende de bezoldiging van het personeel,
het vrijwillig vertrek van het personeel,
de schorsing en de ontzetting, terwijl ook
de geldelijke gevolgen van het vrijwillig
vertrek en de ontzetting worden geregeld ; die bepalingen van statu~aire aard
zijn ; het behoort tou de essent1e v~n het
stat11ta.ire regime dat de overhe1d op
eenzijdige wijze de recht.en en verplichtingen van de personeel~lede? vaststelt
en wijzigt., en dit ook mshut dat aan
statutaire bepalingen een einde kan
worden gemaakt ; ten deze de voor de
perE>oneelsleden van eiser geld~mde to~:
stand, zoals hij werd bepaald m het b~J
koninklijk besluit van 28 april 1925
goedgekeurde reglement, w~rd ?pgeheve;n
door artikel 1 van bet lwnmkhJk beslmt
van 16 september 1969, en de overgangsmaatregelen bedoeld in artikel 2 van
evengenoemd koninklijk besluit niet

werclen bepaalcl noch goedgekeurd ; een
individuele opzegging werd gegeven aan
verweerster, dit wil zeggen een 'maaoregel werd genomen alsof verweerster
door een arbeiclsovereenkomst met eiser
verbonden was, en die arbeidsovereenkomst werd beheerst door de be:slissing
van 24 maart 1965 van het Nationaal
Paritair Hoofdcomite voor het vrij
gesubsidieerd onderwij s ; deze opzegging
en de erover gevoerde onderhandelingen
(proces-verbaal van de vergadering van
24 november 1969) in strijd waren met
het feit dat door de overheid goed te
keuren overgangs1naatregelen moesten
worden bepaald ; het personeel va.n eiser
geen vastheid van betrekking onder het
regince van het reglement van 1925
genoot en de vastheid van betrekkmg van
het personeel in overheidsdienst juist de
reclen was om het aan de wetgeving op de
arbeidE.overeenkomst te onttrekken; na
de opheffing van het reglement van 1925,
in elk geval, de eventuele uitdrukkelijke
statutaire bescherming van het personeel
van eiser onbestaande was ; de wil van
de overheid zelfs statutaire overgangsmaatregelen te laten bepalen, het ontbreken ·van een &tatuut niet kan verhelpen, wanneer die overheid, na het
geven van een opzegging zoals bij een
arbeidsovereenkomst voor bedienden,
deze daad van eiser rrinstem. impliciet
goedkeurde ; trouwens de te nemen
overgangsmaatregelen aan het personeel
van eiser niet de vastheid van betrekking
konden geven die het vroeger niet bezat,
zodat ook niet kan worden aanvaard dat,
bij gebrek aan goedgekeurde overgangsmaatregelen, de a1gemene beginselen
geldend voor de rijksdiensten, op verweerster van toepassing zouden zijn,

terwijl de argumentatie van de rechter
impliceert dat, v66r de opheffing van het
koninklijk besluit van 28 april 1925,
verweerster een statutair regime genoot,
maar ten aanzien van de vastheid van
betrekking niet beschermd werd door
zulk regime, althans uitdrukkelijk, hetgeen onverenigbaar en in ieder geval
dubbelzinnig is en het niet mogelijk
maakt te bepalen of, in de mening van
de rechter, verweerster in dienst is
genom,en en onder een statutair regi.me
heeft gestaan of niet (schending van artikel 97 van de Grondwet);
terwijl, krachtens de algemene beginselen van het administratief recht, het
openbaar karakter van een iPrichting
impliceert dat het regime van het p~r
soneel ervan normaal het statutaue
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-999regime is, onder meer wat het ontslag en
de opheffing van betrekking aangaat, ten
deze de t·oestand van verweerster &edert
haar indienstneming is beheerst door een
~tatuut dat, bij gebrek aan formele
bepalingen op zekere punten, niettemin
in det opzicht onder de algemene beginselen van het administratief recht viel ;
en terwijl niets in de door het arrest
gereleveerde gegevens toelaat te zeggen
da.t na. de opheffing van het koninhlijk
besluit van 28 aprill925 door het koninklijk besluit van 16 september 1969 een
novat.ie in de betrekkingen tussen de
partijen zou zijn tot Etand gekomen, en
dat eiser, die precies aan de functies van
het onderwijzend personeel een einde
moest maken, en verweerster overeen zouden zijn gekomen een novatie te doen en
een arbeidsovereenkomst voor bedienden
te sluiten, waaruit volgt dat het arrest het
algemeen beginsel van het administratief
recht van de continu'iteit van de openbare
dienst en het open baar ambt en van het
statutaire karakter hiervan miskent
(schending van genoemd beginsel en van
de artikelen I, 2 van het koninklijk
besluit van 16 september 1969, 35,
inzonderheid laatste lid wet van
10 december 1962, artikel 35, 3° - , van
de wetten betreffende het bediendencontract, gecoiirdineerd bij koninklijk besluit
van 20 juli 1955, en, voor zoveel als nodig,
35, inzonderheid § 1, van evengenoemde
wetten, deze bepaling als gewijzigd door
artikel 59 van de wet van 21 november
1969), het arrest tevens de regel miskent
dat schuldvernieuwing (of novatie) en
verzaking niet worden vermoed (schending van de artikeleri 1271, 1273 en 1338
van het Burgerlijk W etboek) evenals de
regel dat een overeenkomst, inzonderheid
een arbeidsovereenkomst voor bedienden,
niet wordt gesloten dan met de wederzijdse toestemming van de partijen
(schending van de artikeien llOl, ll08
van het Burgerlijk Wetboek en 5, inzonderheid lid 1 -wet van 5 december 1968,
artikel 62 - , van de wetten betreffende
het bediendencontract, geco6rdineerd bij
koninklijk besluit van 20 juli 1955), de
bewijskracht miskent van het proce8verbaal van 24 november 1969, waarvan
geen enkele vermelding laat blijken dat
de partijen na de opheffing van het
koninklijk besluit van 28 april 1925 een
arbeidsovereenkomst voor bedienden zouden hebben gesloten (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk W etboek) en de bevoegdheid
van het arbeidsgerecht. niet naar de eis
van de wet rechtvaardigt (schending van

de artikelen 4, 43, inzonderheid }o, van
de wet van 9 juli 1926, 578, inzonderheid 1°, 607 van het Gerechtelijk Wethoek, en 1, inzonderheid 2o, vervat in
artikel4 van de wet van 10 oktober 1967),
evenmin als de veroordeling van eiser tot
betaling van een aanvullende opzeggingsvergoeding (&chending van de artikelen 15
en 22 van de wetten betreffende het
bed~end~ncontract,
geco6rdineerd bij
komnkhJk beslmt van 20 juli 1955, en,
voor zoveel als nodig, van artikel 15 van
evengenoemde wetten, zoals het werd
gewijzigd door artikel 44 van de wet van
21 november 1969) :
Overwegende dat het bestnden arrest
in eigen motieven en door bevestiging
van de redenen van het beroepen vonn;s
beslist dat, toen verweereter ontslagen
werd, haar toestand niet statuta.ir geregeld was maar dat de rechtsbetrekking
tu~sen partijen bepaald waf' door de
wetten betreffende het bedienden,contract, gecoiirdineerd op 20 juli 1935;
Overwegende dat deze wetten luidens
artikel 35 van toepassing zijn op de
bedienden die door onder het Rijk
ressorterende openbare instellingen te
werk gesteld zijn en wier toestand niet
statutair geregeld is ;
Overwegende dat eiser een openbare
instelling is, die opgericht werd bij
oorkonde van 30 augustus 1776 van
Keizerin Maria-Theresia, die onder het
toezicht van de regering &taat en waarvan
de opdracht, de inrichting en de werking
worden geregeld door het koninklijk
besluit van 16 september 1969 betreffende
het Koninklijk Gesticht van Mesen,
likwidatie van de inrichting te Lede en
nieuwe bestemming, alsmede door een bij
koninklijk besluit goed te kenren reglement, dat door het beheersorgaan van de
inrichting wordt opgemaakt;
Overwegen,de dat krachtens artikel 38
van het bij koninklijk besluit van 28 april
1925 goedgekeurde reglement, de d!rectrice van de door eiser beheerde onderwijsim.telling door de Koning, en de
onderwijzeressen en stagedoende onderwijzeressen door de Minister van Justitia
worden benoemd ; dat de rechtspositle
en de rechten en verplichtingen van de
directrice en het onderwijzend personeel
voor het overige door de artikelen 36
tot 77 van het reglement. worden bepa.ald;
Dat het arrest vaststelt dat verweerster sinds het schooljaar 1931-1932
achtereenvolgens stagedoende onderwijzeres, onderwijzeres en directrice was, dg,t
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haar toestand door genoemd reglement
werd geregeld sedert Jmar benoeming bij
ministerieel besluit van 13 ~~ugustus 1932
en ds.t die benoeming evenals de eraan
voorsfgaande stage zijn gebeciTd in de
door dat reglement bepaalde voorwaarden;
Dat de dienstbetrekking tussen eiser
en verweerster derhalve werd geregeld
door algemene en onpersoonlijke bepalingen, die op de partijen toepasselijk
zijn geworden door een eenzijdige aanstelling door de overheid en niet ingevolge
een overeenkomst ;
Overwegende dat artikel 1 van het
koninklijk besluit van 16 september 1969
dat van 28 april 1925 heeft opgeheven;
dat, hoewel vanaf de inwerkingtreding
van eerstgenoemd besluio het door het
reglement vastgestelde statuut nieu meer
toepasselijk was, hieruit evenwel niet
volgt dat de pa.rtijen voortaan door een
arbeidsovereenkomst verbonden wa.ren
en het arbeidsovereenkomsi enrecht op
hun dienstbetrekking toepa.sselijk werd ;
Overwegende dat luidens artikel 2 van
het koninklijk besluit van 16 september
1969 de bestuurscom.missie van eiser
gemachtigd wordt om de t.e Lede geves., igde onderwijsinrichting te ontbinden
en de behoorlijk door ·de Minister van
N ationale Opvoeding goed te keuren
overgangsmaatregelen te bepalen ter
vrijwaring van de rechtmatige belangen
van het aldaar te werk gestelde personeel ;
Dat de Koning door deze bepaling
beE.list heeft het opgeheven statuut van
het onderwijzend personeel van de instelling te vervangen door overga.ngSlnaatregelen die hun rechtspositie eveneens cp
algemene en onpersoonlijke wijze zouden
vaststellen en die niet ingevolge een
overeenkomst toepasselijk zouden worden ; dat het koninklijk besluit van
16 september 1969 de aard van de rechtspositie van verweerster dus niet heeft
gewijzigd;
Overwegende dat, wanneer de bevoegde
overheid beslist het personeel van een
openbare dienst onder sta.tuuo te plaa.tsen, het ontbreken van een regelmat1g
uitgevaardigde regeling en het nemen
van een onregelmatige, individuele beslissing die de rechtspositie van het
personeelslid raakt, niet tot gevolg hebben dat de toestand van de betrokkene
niet meer statutair geregeld is en
het arbeidsovereenkomstenrecht op zijn
dienstbetrekking toepasselijk wordt ;
Overweo·ende dat het arbeidshof derhalve, in "'strijd met artikel 35 van de

wetten betreffende het bedienclencontract, eiser veroordeelt tot het betslen
van een opzeggingsvergoeding aan verweerster met toepassing van artikel 15
van diezelfde wetten ;
Dat het middel in die m.ate gegrond is ;
Overwegende dat het middel daarentegen niet kan worden aangenomen, in
zoverre het gericht is tegen de besEssing
van het arbeidshof dat de arbeidsrechtbank bevoegd was om van het geschil
kennis te nemen ;
Dat de vordering van verweerster
aanhangig was bij de W erkrechtersraad
te Aalst, toen de bepalingen van de wet
van 10 oktober 1967 houdende het
Gerechtelijk Wetboek betreffende de
arbeidsgerechten en de opheffing van de
werkrechtersraden in werking traden ;
dat de zaak, met toepassing van artikel1,
lid 1, 2°, verva.t in artikel 4 van die wet,
werd ingeschreven op de rol van de
Arbeidsrechtbank te Dendermonde ;
Dat luidens lid4 van genoemd artikel1,
de bevoegcli1eid van de nieuwe gerechten
voor de zaken die aanhangig waren v66r
de opgeheven gerechten, bepaald wordt
volgen::; de regels die de bevoegdheid
bepas,lden van de opgeheven gerechten
v66r de inwerkingtreding van de bepalingen van het Gerechtelijk W etboek ; dat
de bevoegdhe~d van de arbeidsrechtbank
om van de door verweerster ingeetelde
vordering kennis te nemen derhalve
bepaald wordu volgens de bevoegclheidsregels neergelegd in de wet van 9 juli
1926 op de werkrechtersraden;
Dat, terwijl volgens artikel578, 1°, van
het Gerechtelijk W etboek, dat ten deze
geen toepHssing vindt, de arbeidsrechtbank aileen kennis neemt van geFchillen
inzake arbeidsovereenkomsten, de werkrechtersraad bevoegd was voor alle
rechtsgeschillen betreffende de arbeid die
hun oorsprong vonden in een dienstbetrekking tussen een werkgever en een
werlmemer, ongeacht of zij door een
arbeidsovereenkomst verbonden waren
dan wel of hun dienstbetrekking statutair
was geregeld ; dat ingevolge artikel 5 van
de wet van 9 juli 1926 de openbare
besturen niet onder de bevoegdheid van
de werkrechtersraa.cl vallen en eiser, die
een openbare instelling is, als openbasr
beFtuur in de zin van die bepaling moest
worden beschouwd ;
Dat de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank ten deze dus uitgesloten is om
de niet in het middel ingeroepen reden
dat eiser een openbaar bestuur is, doch
niet om de aangevoerde reden dat de
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dienstbetrekking tussen eiser en verweerster statutair geregeld is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de
arbeidsrechtbank bevoegd verklaart om
van het geschil kennis te nemen ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde besliEsing ; houdt de kosten
aa.n opdat erover door de feitenrechter
zou worden beslist ; verwijst de aldus
beperkte 7aak naar het Arbeidshof te
Bruasel.
13 juni 1973. 3e kamer. - Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Gerniere.. Gelijkhtidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generae1.
Pleiters, de HH. Fally en DassePse.

1 e KAMER. -

14 juni 1973.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJXE
ZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ EEN
EIS WORDT TOEGEWEZEN. - REGELMATIG VOORGEDRAGEN VERWEER. GEEN PASSEND ANTWOORD. BESLISSING NIET MET REDENEN OI\'1:KLEED.
2° CASSATIEMIDDELEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. MID DEL DAT TOT
CASSATIE LEIDT. - 0VERIGE MIDDELEN
DIE GEEN RUIJ\1ERE CASSATIE KUNNEN
MEEBRENGEN. - MIDDELEN VAN BELANG ONTBLOOT.
1° Niet 1·egelmatig met redenen omkleed is
de bestissing die een eis toewijst, zonde1·
passend te antwooTden op een biJ' concl1tsie voorgecl1·agen verweer van de tegenpartij (1). (Grondwe+, art. 97.)
2° Bij aannerning van een middel dat tot
cassatie leidt, verliezen de overige rniddelen tot staving van het cassatiebe1·oep,
die geen 1'uirnere cassatie lc1tnnen meebrengen, lHtn bestaansreden (2).
(1) Cass., 9 mei 1973, sttpm, blz. 853.
(2) Cass., 10 april 1964 (Bull. en PAsrc.,
1964, I, 841).

(JANSSENS, • T. « BELGISCHE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP VAN VERZEKERINGEN
DE STER )),)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnii', op 29 juni 1972 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Charleroi ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk W etboek,
doordat het bestreden vonnis eiser
veroordeelt om aan verweerster het
bedrag van 4.427 frank te betalen,
op grand dat « de door de partijen
ondertekende verzekeringsvoorstellen
voorzien in een vergoeding van 400 frank
voor ziekenhuisopname, ongeval en
ziekte; dat de op 27 augustus 1969
ondertekende polisP>en een bedrag van
400 frank per dag toekem1en in geval van
ziekenhuisopname ; dat, dientengevolge,
de op 27 augustus 1969 ondertekende
contracten, in tegenstelling met wat
de appellanten (waaronder eiser) verkla.ren, met de verzekeringsvoorstellen
overeenstemmen ; dat, bijgevolg, de
rechtbank de argumentatie van de eerste
rechter betreffende de door de appellanten opgeworpen nietigheid van de
contracten cverneemt "' en op de gronden
van de eerste ~echter dat « men op grcnd
van artikel 1 en 1 bis van het inlegblad
getiteld « verzekeringsvergoeding in geval
van ziekenhuisopname en van hersrel na
een ziekenhuisopname" kan vast&tellen
det de dagvergoeding waarvan sprake
in de bijzondere voorwaarden eveneens
van toepassing is ingeval de verzekerde
wegen·· een 7iekte in het ziekenhuip wordt
opgenomen ; dat bet contract aldus, wat
het verzekerde risico betreft, met de
voorstellen-beloften van contract overeenstemt "'
te1·wiy'l 1° het vonnis niet antwoordt op
de regelma.tige conclusie van eiser waarin
hij betoogde dat de polissen niet overeenstemden met de voorstellen-beloften van
verzekering en, derhalve, nietig waren
omdat de talrijke uitsluitingen en beperkingen waarvan sprake in de polissen
niet ter kennis van eiser werden gebracht : « dat de polif ten aanzien van bet
gewone begTip ongeval (zoals het onder
meer inzake arbeidsongevallen door de
rechtspraak wordt uitgelegd) een indrukweklcende reeks beperkingen stelt waar-
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door de maatschappij zich in 8 van de
10 gevallen aan iedere tussenkomst kan
onttrekken; dat de lectuur van de artikelen 2 en 3 in dit opzicht zeer veel zegt ;
dat onder meer de directe en indirecte
gevolgen van een slechte gezondheidstoestand worden uitgesloten ; . . . dat in
geval van ziekenhuisopname de uitkering
van de maatschappij tot 120 dagen wordt
beperkt, en dat er van een dergelijke
beperking geen sprake is, noch in het
oorspronkelijk stuk, noch in het verzekeringsvoorstel ; de concluanten te goeder
trouw mochten geloven dat zij recht hadden om 400 frank per dag te ontvangen in
geval van ziekenhuisopname zowel wegens ziekte, operatie, ongeval ... ; men
evenzo in het verzekeringsvoorstel kan
lezen « Ziekenhuisopname ongeval en
ziekte : 400 frank ,, zonder enige beperking. Welnu uit de lectuur van de definitieve polis blijkt dat de uitkering van de
maatschappij tot 120 dagen beperkt is ;
dat bovendien die 120 dagen, al dan niet
opeenvolgend, per jaar worden berekend,
doch, en dit is het toppunt, dat de periode
van een jaar ingaat op de dag van de
eerste ziekenhuisopname ; hetgeen betekent, wanneer het contract voor 10 jaar
is gesloten, dat indien de verzekerde
gedurende de eerste negen jaren nooit in
een ziekenhuis is opgenomen en zulks
wel het geval is in het tiende jaar, hij de
dagvergoeding slechts gedurende 120 dagen kan ontvangen zonder te kunnen
aanvoeren dat hij recht heeft op zoveel
keer 120 dagen als er jaren zijn dat het
conuact duurt. Dat bovendien de ziekenhuisopnamen van minder dan drie dagen
van de verzekering. worden uitgesloten,
wat ook een belangrijke beperking is
waarvan in de besprekingen nooit melding was gemaakt " en « dat in gevel
van herstel de verzekerden volgens het
eerste stuk 250 frank per dag zouden
ontvangen, terwijl zij volgens de polis
slechts recht hebben op 200 frank per
dag >> (schending van artikel 97 van de
Grondwet), 2° het verzekeringscontract
bepaalt dat de duur van de dekking
voor de dagvergoeding in geval van
ziekenhuisopname en van herstel tot
120 dagen is beperkt en deze beperking
niet voorkomt in het voorstel van contract ; de ziekenhuisopnamen van minder
dan drie dagen van de verzekering
worden uitgesloten en deze beperking
evenmin in het voorstel voorkomt ; het
verzekeringscontract voorziet in een
dagvergoeding van 200 frank in geval
van herstel en het voorstel spreekt van
een dagvergoeding van 250 frank in geval
van herstel, zodat het verzekeringscon-

tract, wat die ptmten betreft, niet met
het verzekeringsvoorstel overeenstemt
(schending vari de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en
het vonnis, derhalve, de in het middel
bedoelde bepalingen heeft geschonden :
Overwegende dat geen enkele considerans van het vonnis antwoordt op de
conclusie van eiser waarin wordt betoogd
dat in de verzekeringspolissen ten aanz~en :v::-n het gewone begrip ongeval
mtslmtmgen en beperkingen worden
gesteld, en ten aanzien van de uitkering
van verweerster, in geval van ziekenhuisopname, beperkingen van duur en plaats
die niet met de « voorstellen-beloften >>
van verzekering overstemnwn, dat ze
bovendien, in geval van herstel, de dagvergoeding van 250 frank waarvan sprake
in « het voorstel >> tot 200 frank verminderen ;
Dat het middel gegrond is ;
Om. die redenen, en zonder acht te
slaan op de andere middelen, waarvan de
ammeming geen ruimere cassatie kan
meebrengen, vernietigt het bestreden
vonnis, behalve in zoverre het aan verweerster haar rechtsvordering tegen de
echtgenote van eiser ontzegt; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; houdt de kosten
aan opdat hierover door de feitenrechter
wordt beslist; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te Bergen, zitting houdend in
hoger beroep.
14 juni 1973. - 1e kamer. - Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Screvens. - Geli(jkluidende conchtsie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Houtekier en Simont.

}e KAMER.
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14 juni 1973.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. FEITENRECHTER DIE DE
GRONDSLAG VAN EEN EIS OF EEN BIJ
CONCLUSIE AANGEVOERD VERWEERMIDDEL VERWERPT, ONDER AANHALING
VAN DE FElTEN TOT WETTIGING VAN
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DEZE VERWERPING. VERWERPING
SLUIT
DE
AFWIJZING IN VAN
DE
GEVOLG'l'REKKING UIT DEZE EIS OF DIT
VERWEERMIDDEL.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. 00NCLUSIE. BETOOG
NIET MEER TER ZAKE DIENEND WEGENS
EEN VASTSTELLING VAN DE RECHTER.GEEN VERPLICHTING MEER VOOR HEM
TE ANTWOORDEN OP DE CONCLUSIE
WAARIN DIT BETOOG VOORKOMT.

l o De jeitenTechteT die, onde1· aanhaling

van andeTe of tegenstTijdige feiten, de
gegevens veTweTpt, waamp een eis of een
bij conchtsie aangevoeTd veTweeTmiddel is
gegmnd, motiveeTt aldus de veTweTping
van de co1whtsie waaTin deze eis of
dit ve1·weeTmiddel w01·dt veTmeldt (l ) .
(Grondwet, art. 97.)

2° De TechteT is niet verplicht te antwoorden
op de conclusie waarin een betoog
voorkomt, wanneer dit betoog ter zake
niet meer dienend is wegens een vaststelling van ziJ'n beslissing (2). (Grondwet, art. 97.)
(LAMPE, T. (( SOCIETE SUISSE D 'ASSURANCE
CONTRE
LES
ACCIDENTS
A
WINTERTHUR ll,)
ARREST

(veTtaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 februari 1972 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste en het derde middel,
afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek,
dooTdat het bestreden arrest beslist dat
het litigieus ongeval uitsluitend aan de
schuld van eiser is te wijten, op grond
dat hij de rijbaan is overgestoken zonder
zich ervan te vergewissen dat hij het kon
doen zonder gevaar en zonder het verkeer
te hinderen,
terwijl dit oordeel wordt uitgebracht,
zonder te antwoorden op het middel
afgeleid nit de getnigenis van de heer
Premerenr volgens welke eiser, nadat hij
(1) Cass., 17 mei 1972 (An·. cass., 1972,
biz. 867); 6 juni 1973, supra, biz. 969.
(2.) Cass., 25 en 26 oktober 1972, sup>·a,
biz. 201 en 203; 4 mei 1973, supm, biz. 844.

tussen de geparkeerde voortuigen en
v66r de dubbel geparkeerde vrachtanto
was gegaan, wae blijven staan om naar
links te kijken op het moment dat hij
zich ter hoogte van, de linker voorkant
van dit voertnig bevond, zonder passend
te antwoorden op het middel afgeleid uit
het feit dat mevrouw Baetens, precies
omdat zij niet goed kan zien, pas op het
laatste ogenblik plot~eling was uitgeweken om de vrachtauto te ontwijken, en
tervl'ijl de feitenrechter daardoor de
verplichting niet is nagekomen zijn beslissing naar de eis van de wet met
redenen te omkleden ;
En over het derde middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk W etboek,
dooTdat hec bestreden arre~t beslist dat
eiser voor n1.evronw Baetens een onvoorzienbare hindernis is geweest en dat zij,
zelfs indien haar gezichtsvermogen beter
was geweest, eiser niet had kunnen ontwijken,
zonder te antwooTden op de middelen waarin eiser, om aan te tonen
hoe ernstig de visnele insn:fficii'ntie van
die bestuurster was en welk gevolg dit
had op het ongeval, deed gelden, enerzijds, dat mevronw Baetens zelfs niet had
bemerkt dat de vrachtanto dnbbel
geparkeerd stond en dat die omstandigheid de oorzaak was geweest dat zij op
het laatste ogenblik plotseling was nitgeweken, anderzijdl:', dat zij eiser v66r de
aanrijding zelfs niet had gezien, doch pas
daarna, in haar achteruitkijkspiegeltje,
wat verklaarde dat zij niet een weinig
naBr links is uitgeweken waardoor zij
eiser had kunnen ontwijken, daar deze
althans zichtbBar was gedurende de tijd
dat zij de vrachtauto voorbijreed, dat is
ongeveer vijftien meter, zodat de feitenrechter de verplichting niet is nagekomen
zijn beslissing naar de eis van de wet met
redenen te omkleden :
Overwegende dat het arrest, door erop
te wijzen dat eiser een onvoorzienbare
hindernis is geweest en dat mevronw
Baetens, zelfs indien zij beter had kunnen
zien, hem niet had lnmnen ontwijken,
antwoordt op het verweer dat ei:;oer heeft
gegrond op de getnigenis van de heer
Premerenr en op de gebrekkige gezichtsscherpte van deze bestnnrster ;
Dat het eerste en het derde middel
feitelijke grondslag missen ;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van de
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Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doo1·dat het bestreden arrest de bestuurder van de vrachtauto De Smet, van
aile aansprakelijkheid ontslaat, op grond
dat niet is gebleken dat de vrachta.uto
eiser het zicht heeft ontnomen zodat hij
de auto van 1nevrouw Baetens niet kon
waarnmnen, en dat aldus de overtreding
die deze bestuurder heeft begaan door
in dubbele file te blijven staan niet in
oorzakelijk verband staat met het ongeval,
terwijl deze motivering geen passend
antwoord is op het middel afgeleid uit
het feit dat eiser, zonder de aanwezigheid
van de vrachtauto, de auto van mevrouw
Baetens had kmm.en zien naderen gedu·
rende de 4,40 meter die hij heeft afgelegd
vanaf het trottoir tot op het moment dat
hij voorbij de vrachtauto is gekomen,
waarop hij trouwens naar links keek en
steeds niets opmerkte wegens de aanwezigheid van de vrachtauto, zodat de
bestreden beslissin g niet naar de eis van
de wet 1net redenen is omkieed :
Overwegende dat het arrest, dat had
geoordeeld dat niet is gebleken dat eiser
de door mevrouw Baetens bestuurde auto
niet heeft k1.mnen opmerken omdat de
vrachtauto van De Smet hem het zicht
ontnam, niet verplicht waE te antwoorden
op een verweer da.t, daar het gegrond was
op het verworpen feit, niet pertinent
bleek te zijn ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

14 juni 1973. - 1e lmmer. - Voorzitte1', Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggevm·, de
H. Ligot. Gelijlchtidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Philips en DeBruyn.

1e KAMER. -

15 juni 1973,

1o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE.
SPOEDPROCEDURE.
BESLISSING VAN DE VREDERECHTER
TOT VASTSTELLING VAN DE PROVISIONELE VERGOEDINGEN DIE DE ONTEIGENAAR IS VERSCHULDIGD. - BE-

SLISSING DIE VOOR GENERLEI BEROEP
VATBAAR IS.

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE.
SPOEDPROCEDURE.
ARTIKEL 8, LID 2, VERVAT IN ARTIKEL 5
VAN DE WET VAN 26 JULI 1962, DIE
ALS REGEL STELT DAT DE BESLISSING
VAN DE VREDERECHTER TOT VASTSTELLING VAN DE PROVISIONELE VERGOEDINGEN DOOR DE ONTEIGENAAR
VERSCHULDIGD, VOOR GENERLEI BEROEP VATBAAR IS. - BEPALING UITSLUITEND VAN TOEPASSING OP DIE
BESLISSING.

3° VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
- BURGERLIJKE ZAKEN.- 0NTEIGENING TEN ALGEl\'[ENEN NUTTE.
SPOEDPROCEDURE.- VONNIS VAN DE
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG IN
HOGER BEROEP RECHTDOENDE OVER DE
BESLISSING VAN DE VREDERECHTER
WAARBIJ AAN DE ONTEIGENAAR ZIJN
VORDERING TOT ONTEIGENING WORDT
ONTZEGD. 0NTVANKELIJKE VOORZIENING.
4° CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL WAARIN
EEN GEBREK AAN ANTWOORD OP DE
CONCLUSIE WORDT AANGEVOERD. PASSEND ANTWOORD. - MIDDEL DAT
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.
5o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE.
SPOEDPROCEDURE.
BESLISSING VAN DE VREDERECHTER
WAARBIJ AAN DE ONTEIGENAAR ZIJN
VORDERING WORDT ONTZEGD.- HOGER
BEROEP VAN DE ONTEIGENAAR.
DERDEN DIE WEGENS EEN PACHT
BIJ DE ONTEIGENING VAN DE GRONDEN
BELANG HEBBEN, NIET VOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP GEDAAGD. VONNIS WAARBIJ RET HOGER BEROEP
ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD. WETTELIJKHEID.
6o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE.
SPOEDPROCEDURE.
DERDEN DIE \VEGENS EEN PACHT BIJ
DE ONTEIGENING BELANG HEBBEN.
TussENKOMST.- BEPERKING.

1° De beslissing waarbij de vrede1·echte1·,
voor wie een vorde1·ing tot onteigening
ten algemenen nutte volgens de spoedprocedttre aanhangig is, de JJrovisionele
vergoedingen vaststelt die de onteigenaar
verschtddigd is, is voor genm·lei bm·oep
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vatbam·, zelfs niet voor cassatieberoep (1). (Artikel 8, lid .2, vervat in
artikel 5 van de wet van .26 juli 1962.)

2° Artikel 8, lid 2, vervat in artikel 5 van
de wet van 26 jttli 1962, die als t·egel
stelt dat voor generlei beroep vatbaar is
de beslissing waat·bij de vredeTechter,
voot· wie een vot·det·ing tot onteigening
ten algemenen ntttte volgens de spoedpTocedut·e aanhangig is, de provisionele
vet·goedingen vaststelt die de onteigenaat·
veTschuldigd is, is slechts op die beslissing van toepassing (2}.
3° Het vonnis van de Techtbank van eeTste
aanleg in hoget· beroep Techtdoende oveT
de beslissing waat·bij de VTedm·echter,
vooT wie een vordeTing tot onteigening
ten algemenen ntttte volgens de spoedp1'0cedut·e aanhangig is, aan de onteigenaaT zijn vordeTing tot onteigening
ontzegt, is overeenkomstig het gemene
t·echt vatbaar voot· cassatieberoep (3).

4o Feitelijlce gTondslag mist het middel dat
een gebrek aan antwooTd op de concltt.sie
aanvoeTt, wanneer deze in de bestt·eden
beslissing passend is beantwoord (4).
5o W ettelijk is de beslissing tot ontvanlcelijlcveTlclaTing van het hoget· beroep van
de onteigenaaT tegen de beslissing waarbij de vredeTechteT, vooT wie de voTdeTing
tot onteigening ten algemenen nutte
volgens de spoedprocedttTe aanhangig
is, deze vordering ajwijst, zonder dat de
deTden, die wegens een pacht bij de
onteigening van de gronden belang
hebben, door hem vooT de rechteT in
hogeT beroep werden gedaagd (5).
6o De derden, die wegens een pacht bij de

onteigening van de gronden belang
hebben en buiten wie om de onteigening
geschiedt en effect sorteert, zijn niet
bevoegd om de regelmatigheid van de
t·echtspleging tot onteigening te betwisten, daar zij in het geding tot onteigening
niet kunnen tttssenlcomen dan vooT de
schattingsveTTichtingen en de veTgoedingen die lmn zouden kunnen verschuldigd ziJ'n (6). (Artikel 6, 7, 8 en 19,
vervat in artikel 5 van de wet van
26 juli 1962.)
(1) Cass., 14 mei 1971 (At·r. cass., 1971,
blz. 924) en de noot 2.
(2) en (3) Raadpl. het in de verige noot
v ermelde arrest.
( 4) Cass., 17 november 1972, supra, biz. 273.
(5) en (6) Raadpl. cass., 9 maart 1962 (Bttll.
en PASIC., 1962, 1, 775).

(DE VLEMINCK EN SMEETS,
T. GEMEENTE ZAVENTEM.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 jammri 1972 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbenk van
eerste aanleg te Brussel ;
Overwegende dat, terwijl het beroepen
vonnis vaststelde dat de vordering tot
onteigening hie et nunc niet rechtsgeldig
werd ingesteld en die vordering, zoals ze
was ingesteld, afwees, het bestreden
vonnis zich ertoe beperkt het hoger
beroep van verweerster ontvankelijk en
gegrond te verklaren en beflist dat de
vordering van verweerster recht:sgeldig
werd ingesteld ;
Over de door verweereter opgeworpen
gr·ond van niet-onvvankelijkheid :
Overwegende dat luidens artikel 8 van
de wet betreffende de rechtspleging bij
hoogclringende omst-andigheden iPzake
onteigening ten algemenen nutte, vervat
in artikel 5 van de wet van .26 juli 1962
betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de
bouw van autosnelwegen, het vonnis da.t
het bedrag van de provisionele vergoeding bepaelt, niet vetbaar is voor enig
rechtsmiddel ;
Overwegende dat voormelde wetsbepaling slechts van toepassing ito op het
vonnis van de vrederechter waarbij het
bedrag van de provisionele vergoeding
wordt bepaa.ld ;
Dat het door de rechtbank van eerste
aanleg in hoger beroep gewezen vonnis
voor cassatieberoep vatbaar is overeenkomstig het gemeen recht ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
niet kan worden aangenomen ;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1053 van het
Gerechtelijk W etboek, 5, 6, 7 van de
wet betreffende de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden inzake
onteigening ten algemenen nutte, vervat
in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962
betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de
bouw var. de autosnelwegen, 97 van de
Grondwet,
dooTdat het bestreden vonnis beslist
dat het door verweerster ingestelde hoger
beroep ontvankelijk was, ondanks het
feit dat verweerster de twee vrijwillig
tuesenkomende pachter:s-exploitanten van
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de kwestieuze gronden niet voor de
rechtbank in hoger beroep gedaagd had,
en deze beslissing doet steunen op de besohouwing dat, overeenkomstig artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek,
het hoger beroep aileen kan betekend
worden aan de partijen die in de zaak
zijn, en dat het beroepen vonnis als verwerende partijen slechts de eisers vermeldt
en geen enkele tussenkomende partij,
terwijl, eerste onderdeel, indien het juist
is dat het beroepen vonnis geen andere
« verweerders " verm.eldcle clan de eisers
het desonclanks vaststaat clat de vreclerechter clit vonnis uitgesproken heeft,
« gelet op zijn proces-verbaal van plaatsbezoek van 20 december 1971 " en « gehoord bij die gelegenheicl de aanmerkingen van de aanwezige partijen, de twee
vrijwillig tussenkomencle pachters-exploitanten van de g'ronden inlduis >>,
terwijl uit die vermeldingen duiclelijk
blijkt d!J,t de twee pachters pnrtijen
waren in het gecling, en bijgevolg overeenkomstig artikel 1053 van het Gerechtelijk W etboek voor de rechter in hoger
beroep 1noesten geclaagd worden,
terwijl alleszins verweerster des te
meer verplicht was gezegcle twee pachters
in hoger beroep te dagen claar luidens
artikel 6 van de tekst vervat in !J.rtikel 5
van voormelcle wet van 26 juli 1962 de
eisers gehouden waren zoclra zij de
dagvaarding tot onteigening ontvangen
hadden de clerclen die bij de onteigening
belang hebben op grond onder meer van
huur of gebruikspancl op de hoogte te
brengen van de voorgenomen onteigening alsmecle van clag, uur en plaats van
de verschijning voor de rechter en bet
opmaken van de plaatsbeschrijving, wat
de eisers trouwens declen,
terwijl uit deze verplichting om de
pachters van de verschijning voor de
eerste rechter op de hoogte te brengen
logischerwijze client afgeleicl te worden
dat verweerster, cli.e het initiat~ef nam
tot een hoger beroep, eveneens verplicht
was de pachten: voor de rechtbank van
eerste aanleg te dagen, om hen in de
gelegenheid te steilen hun belangen te
verdecligen ;
·
tweede onderdeel, minstens, het vonnis
niets antwoorclt op de condusie van
de eisers waarbij zij lieten gelclen dat
« verweerster wel wist clat er tussenkomencle partijen waren, daar het vonnis er overigens naar verwijst en het
proces-verbaal van plaatsbezoek cla't met
het vonnis een geheel uitmaakt duidelijk
de namen en aclressen opgeeft >>, en
daaruit afleiclclen clat het hoger beroep

onontvankelijk was « bij gebrek aan ter
zake zijn van de toegelaten tussenkomencle partijen >>,
terwijl, om overeenkomstig artikel 97
van de Grondwet wettelijk gemotiveerd
te zijn, de gerechtelijke beslis&ingen al de
door de partijen in regelmatig ingediencle
conclusies ingeroepen 1nicldelen of excepties moeten beantwoorclen :
Wat het tweecle onclerdeel betreft :
Overwegencle clat, door te beschouwen
dat het hoger beroep aileen a an de in zake
zijnde partijen kan betekend worden en
clat het beroepen vonnis slechts de eisers
vermeldt en geen enkele tuEsenkomende
partij, bet vonnis de in het onderdeel
aangehaalde conclusie beantwoordt ;
Dat het onclerdeel feitelijke gToncl:olag
mist;
Wat het eerEte orclerdeel betreH :
Overwegencle clat het middel het
vonnis verwijt het door verweerster
ingestelcle hoger beroep, ondanks het
feit dat de pachters van de te onteigenen gronden niet voor de rechtbank
in hoger beroep werder geclaagcl, ontvankelijk te hebben verklaarcl op grond van
de beschouwing clat, luidens artikel 1053
van het Gerechtelijk Wetboek, hoger
beroep aileen aan de parvijen die in de
zaak zijn mag worden betekend en clat
het beroepen vonnis enkel de eisers,
groncleigenaars, als verwerencle psrtijen
vermelclt;
Overwegende clat ten deze het hoger
beroep geen ancler voorwerp kon hebben
clan de vraagpunten en de excepties die
in artikel 7, tweecle lid, van voormelcle
wet zijn aangeduid en niet de vaststelling
van de provisi.onele vergoeclingen ten
bate van de onr.eigenden en van de tussengekomen belanghebbencle derclen;
Dat de pachters vreemcl waren aan het
geschil clat aan de rechter in hoger beroep
werd onclerworpen ;
Dat indercla!J.cl uit de artikelen 5, 6, 7
en 19, § 1, van de wet betreffencle de
rechtspleging bij hoogclringende omstandigheclen i.nzake onteigening ten algemenen nutte, vervat in artikel 5 van de
wet van 26 juli 1962 betreffencle de
onteigeni.ngen ten algmnenen m1tte en de
concessies voor de bouw van de autosnelwegen, volgt clat de alclaar vermelcle
belanghebbencle clerclen buiten wie om de
onteigening geschieclt en effect sorteert,
in de onteigeningsprocedure enkel mogen
tussenkomen wat de schattingsverrichtingen en de vergoeclingen betreft die hun
zouden kunnen verschuldigcl zijn ; clat
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die dercl,en niet de hoedanigheid hebben
om de regelmatigheid van de onteigeningsprooedure te betwisten ;
Dat de beslissing waarbij het boger
beroep ontvankelijk wordt verklaard
derhalve wettelijk gerechtvaardigd blijft
en het onderdeel, bij gebrek aan belang,
niet ontvankelijk is ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis niet
antwoordt op de conclusie waarbij de
eisers staande hielden dat de vordering
van verweerster tot onteigening van hun
onroerende goederen " zonder voorwerp
wa.s " om de reden dat « de eisers zelf de
industrialisering van hun goederen realiseerden, bij overeenkomst met « Gulf
Oil Belgium "• behelzende verkoopsbelofte, akte geregistreerd te Antwerpen op
26 november 1971, dus reeds daags v66r
de neerlegging van het verzoeksch<·ift tot
onteigening door verweerster "•

terwiy'l om wettelijk gemotiveerd te
zijn de gerechtelijke beslissmgen al de
door de partijen in regelmatig ingediende
conclusies ingeroepen middelen en excepties moeten beantwoorden,
terwijl minstens uit de motivering van
het vonnis onmogelijk kan afgeleid
worden of de rechter in feite heeft willen
beslissen dat het niet juist of niet bewezen
was dat de eisers betreffende de kwestieuze onroerende goederen een verkoopsbelofte aangegaan hadden met een
derde die geregistreerd werd voordat het
verzoekschrift tot onteigening door verweerster werd ingediend, dan wel of hij
in rechte heeft willen beslissen dat, zelfs
indien dit juist was, verweerster toch
ontvankelijk en gegrond was om de
onteigening tegenover de eisers door te
voeren, en dat de vordering een rechtsgeldig voorwerp had,
terwijl de dubbelzinnigheid en onduidelijkheid van de motivering van het
vonnis dienaangaande het Hof in de
onmogelijkheid stellen zijn controle over
zijn wettelijkheid uit te oefenen en
met het gebrek aan de door artikel 97
van de Grondwet vereiste motivering
gelijkstaan :
Overwegende dat het vonnis de in het
middel aangehaalde conclusie betreffende
het gebrek aan voorwerp van de vordering tot onteigening onbeantwoord laat;
Dat het middel gegrond is ;
Om di

redenen, en zonder acht te

slaan op het tweede middel dat tot geen
meer uitgebreide cassatie kan leiden,
vernietigt het bestreden vonnis, behalve
in zoverre het hoger beroep ontvankelijk
wordt verklaard; 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 de Rechtbank van eerste aanleg te
Leuven, zitting houdende in hoger
beroep.
"
15 juni 1973. - 1e kamer. - Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Struye en Houtekier.

1e KAMER. -

15 juni 1973.

l 0 ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE.
SPOEDPROCEDURE.
VREDERECHTER VOOR WIE EEN VORDERING TOT ONTEIGENING AANHANGIG IS.
VREDERECHTER DIE ZICH ONBE·
VOEGD VERKLAART OM ER KENNIS VAN
TE NEMEN. - BESLISSING VOOR HOGER
BEROEP VATBAAR.
2° HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE
ZAKEN. 0NTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE. SPOEDPROCEDURE.
- VREDERECHTER DIE DE VORDERING
VAN DE ONTEIGENAAR AFWIJST. HOGER BEROEP VAN DE ONTEIGENAAR.
- flOGER BEROEP MAAKT HET GESCHIL
ZELF NIET AANHANGIG BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG.
3° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE
ZAKEN. - GERECHTELIJK WETBOEK.
REGELS BETREFFENDE DE DEVOLUTIEVE KRACHT.
SPOEDPROCEDURE INZAKE ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE. - REGELS NIET VAN
TOEPASSING.
l

0

De beslissing waarbij de vrederechter,
voor wie een vordering tot onteigening
ten algemenen ntttte volgens de spoedprocedttre aanhangig is, zich onbevoegd
ve1·lclaart, is voor hager beroep vat-

~------------------
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Over het eerste miclclel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7, in het

bijzonder laatste lid, van de wet; betreffencle de rechtspleging in geval va11. uiterst
clringende noodzakelijkheid inzake onteigening ten algemenen nutte, vervat in
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffencle de onteigeningen ten algemenen
nutte en de concessies voor de bouw van
de autosnelwegen, 556, 621, 639, 660 en
779 van het Gerechtelijk Wetboek,
doo1·dat het vonnis de beslissing waarbij
de eerste rechter, na een reeds door de
vreclerechter titularis verleende beschikking, zich « onbevoegcl" verklaart om, in
hoeclanigheicl van plaatsvervangencle
rechter, in de huidige staat van de
procedure, op te treclen, voor hager
beroep vatbaar verklaart, om de reclenen dat het om een betwisting gaat
omtrent de bevoegclheicl, waarvoor naar
gemeen recht hager beroep altijcl mogelijk is, en artikel 7 vervat in artikel 5 van
de wet van 26 juli 1962, clat, behoudens
door de onteigenaar wiens vorclering
wordt afgewezen, elk hager beroep uitsluit, geen betrekking heeft op vonnissen
waarbij de vreclerechter uitspraak cloet
over een kwestie van bevoegdheicl, dit is
in een materie die vreemcl is aan die welke
door gezegcle wet uitzonderlijk geregeld
wordt,
te1·wijl, ee1·ste ondenleel, inzake onteigeningen, becloeld door de wet van 26 juli
1962, geen ander hager beroep wordt
toegelaten cla-n tegen het vonnis waarbij
de vreclerechter de vordering van de
onteigenaar afwijst en beslist clat er
dm·halve geen aanleicling bestaat om de
procedure voort te zetten ; het vonnis,
waarbij een plaatsvervangende vreclerechter beslist als dusdanig niet te mogen
optreclen, in die zin dat de behandeling
van de zaak zou dienen te worden voort.gezet voor de vrederechter t~tularis die
de oorspronkelijke beschikking verleend
heeft, geenszins met zulke afwijzing van
de vordering gelijkstaat, en bijgevolg niet
vatbaar is voor hager beroep door de
onteigenaar (schending van artikel 7, in
het bijzonder laatste lid, van de wet
betreffende de rechtspleging in geval van
uiterst dringencle nooclzakelijkheicl inzake
onteigening ten algemenen nutte, vervat
in artikel 5 van voormelcle wet van 26 juli
1962) ;

(1) Cass., 15 juni 1973, S1t1J1"ct, blz. 1004 : de
beslissing van de vrederechter tot vaststelling
van de provisionele vergoedingen, die de
onteigenaar is verschulc1igd, is voor generlei
beroep vatbaar.
(2) en (3) Inzake de verwijzing naal." de

eerste rechter in geval van toepassing van de
wet van 17 ap:Hl 1835, zie cass., 2 februari
1907 (Bull. en PAsrc., 1907, I, 137), en van
toepassing van de besluitwet van 3 februari
1947, zie cass., 15 januari 1959 (ibid., 1959, I,
479, 3° mfc1c1el).

baar (1). (Wet betreffende de rechtspleging in geval van uiterst dringende
noodzakelijkheid inzake onteigening
ten algemenen nutte, art. 7, vervat in
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962.)

2° De vo1·deringen die voor de vrederechte1·
aanhangig zijn krachtens de wet betreffende de rechtspleging in geval van
uite1·st dringende noodzakelijlcheid inzake onteigening ten algemenen nutte
vallen tdtshtitend onde1· de bevoegdheid
van de vrederechter. (G.W., art. 595.)
30 Het hogm· bemep van de onteigenaaT

tegen de beslissing van de vTedeTechteT
vom· wie een vordm·ing tot onteigening
ten algemenen ntttte volgens de spoedprocedu?·e aanhangig is en die de vordeTing van de onteigenam· ajwijst,
maalct het geschil zelf niet aanhangig bij
de 1·echteT in hogeT bemep (2). (vYet
betreffende de rechtspleging in geval
van uiterst ch·ingende noodzakelijkheid
inzake onteigening ten algemenen
nutte, art. 7 vervat in art. 5 van de wet
van 26 juli 1962.
4° De Tegels van het Gerechtelijlc Wetboelc betreffende de devolutt:eve lcracht
van het hager beroep zijn niet van
toepassing op de proced·nre, die is
ge1·egeld bij artilcel 5 van de wet van
26 jttli 1.962 betreffende de onteigeningen
ten al gemenen ntttte en de concessies
voor de bouw van de autosnelwegen, dam·
deze wettelijlce bepaling niet ttitdrtdckeliy"lc is opgeheven (3). (G.W., art. 2, 595
en 1068.)
{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « COMPAGNIE
DE MALINES ,, T. WEGENFONDS.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 mei 1972 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Mechelen ;

-
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tweede onderdeel, de beslissingen nopens
de bevoegdheid, welke naar gerneen recht
altijd vatbaar voor hoger beroep worden
verklaard, aileen die zijn welke uitspraak
doen over de betwistingen aangaande de
toewijzing van de zaak aan een bepaald
rechtscollege ter uitsluiting van een
ander, of aangaande de respectieve
bevoegdheden van de rechtbanken van
de Gerechtelijke Orde en van de adrninistratieve rechtscolleges ; de betwistingen
aangaande de verdeling van de zaken
onder de karners van eenzelfde rechtbank
of in een en hetzelfde vredegerecht tussen
de vrederechter titularis, die in de zaak
reeds een beschikking verleende, en een
plaatsvervangende vrederechter, de bevoegdheid · niet betreffen en aldus de
daarover gevelde beslissingen niet vatbaar lnurnen maken voor hoger beroep
(schending van al de aangehaalde wetsbepalingen, in het bijzonder die van het
Gerechtelijk W etboek) :
Overwegende dat het bestreden vonnis
het hoger beroep van verweerder ontvankelijk verklaart tegen het vonnis,
gewezen door de plaatsvervangende
vrederechter van het kanton Mechelen,
voor wie de procedure tot vaststelling
van de provisionele vergoedingen inzake
onteigening, overeenkomstig de artikelen 5 tot 8 van de wet betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, aanhangig was, vonnis
waarbij de rechter zich « onbevoegd "
verklaart om in zijn hoedanigheid van
plaatsvervangende vrederechter in de
zaak op te treden in de staat van de
procedure, te weten nadat de bij artikel 4
van voormelde wet voorgeschreven beschikking niet door hem maar door de
vrederechter titularis was verleend ;
Overwegende dat luidens artikel 7 van
bedoelde wet de vrederechter oordeelt of
de vordering regelmatig is ingesteld, of de
door de wet voorgeschreven fornmliteiten
vervuld zijn en of het plan van de grondilrnemingen van toepassing is op het
goed waarvan de onteigening gevorderd
wordt ; dat de vrederechter ten laatste
achtenveertig uren na de verschijning
moet beschikken ;
Dat voormeld a.rtikel 7 verder bepaalt
dat hoger beroep tegen het vonnis waarbij
de rechter de vordering van de ·onteigenaar afwijst en beslist dat er derhalve
geen aanleiding bestaat om de procedure
voort te zetten, binnen vijftien dagen na
de uitspraak wordt ingesteld ;
Overwegende dat uit deze bepalingen
volgt dat het vonnis waarbij de rechter

'

beslist, zoals ten deze, dat hij niet
« bevoegd " is om uitspraak te doen over
de vordering van de onteigenaar omdat
de rechtbank niet regelmatig is samengesteld, en die vordering niet binnen de
door de wet voorgeschreven termijnen
toewijst, voor hoger beroep vatbaar is
met toepassing van voormeld artikel 7 ;
Dat het derhalve zonder belang is te
onderzoeken of een dergelijk vonnis al
dan niet een vonnis over de bevoegdheid
uitmaakt in de zin van artikel 621 van
het Gerechtelijk W etl;JOek ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1068 en
l 069 van het Gerechtelijk W etboek,
doordat het bestreden vonnis, na het
beroepen vonnis te hebben tenietgedaan
en na voor recht te hebben gezegd dat de
eerste rechter wel bevoegd was om ten
deze op te treden en te oordelen, de zaak
terug naar de eerl"te rechter verwijst,
te1·wijl hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht
te doen, het geschil zelf aanhangig maakt
bij de rechter in hoger beroep en deze,
indien hij het vonnis vernietigt waarbij
de eerste rechter zich onbevoegd had
verklaard, zelf over de zaak heeft te
beslissen :
Overwegende dat artikel 595 van het
Gerechtelijk W etboek bepaalt dat de
vrederechter uitspraak doet over de
vorderingen die bij hem aanhangig zijn
krachtens de wet van 26 juli 1962
betreffende de rechtspleging in geval van
uiterst dringende noodzakelijkheid in
zake onteigening ten algemenen nutte;
dat de artikelen 3 tot 8 van deze wet een
bijzondere procedure vaststellen volgens
welke de vrederechter, na de verschijning
van de partijen voor hem op de pls.ats
van de te onteigenen percelen, het bedrag
van de provisionele vergoedingen, bij
wijze van ruwe schatting, moet bepalen ;
dat krachtens voormelde artikelen hoger
beroep slechts kan ingesteld worden
tegen het vonnis waarbij de vrederechter
de vordering van de onteigenaar afwijst
en beslist dat er derhalve geen aanleidin:g
bestaat om de procedure voort te zetten,
terwijl het vonnis waerbij het bedra.g van
de provisionele vergoedingen wordt bebepaald, niet vatbaar is voor enig rechtsmiddel; dat de partijen, na de vaststelling
door de vrederechter van de voorlopige
vergoedingen, een vordering tot herziening voo£ de rechtbank van eerste

~
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aanleg kunnen instellen, overeenkorustig
artikel 16 van bovenvermelde wet;
Overwegende dat de regels van het
Gerechtelijk W etboek betreffende de
devolutieve kracht van het hager beroep
niet van toepassing zijn op de rechtspleging die door voormelde niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen is geregeld;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
15 juni 1973. - 18 kamer. - Voorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer wa,arnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Meeils. Gelijkluidende concl~tsie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Philips en Fally.

18 KAMER. -

15 juni 1973,

1° HUUR VAN ZAKEN.- PACHT.0PZEGGING DOOR DE VERPACHTER. KENNISGEVING. VERSCHEIDENE
PACHTERS DIE HET GOED GEMEENSCHAPPELIJK PACHTEN. KENNISGEVING AAN ELK VAN HEN, ZELFS
INDIEN RET GAAT OM ECHTGENOTEN
EN ONGEACHT HUN HUWELIJKSSTELSEL.

2° HUUR VAN ZAKEN.- PACHT.0PZEGGING DOOR DE VERPACHTER. VORDERING TOT GELDIGVERKLARING.
- VERSCHEIDENE PACHTERS DIE RET
GOED VERPACHTEN.- VORDERING TOT
GELDIGVERKLARING TE RICHTEN TEGEN
ELK VAN HEN, ZELFS INDIEN HET
GAAT OM ECHTGENOTEN EN ONGEACHT
HUN HUWELIJKSSTELSEL.
1° TVanneer verscheidene pachters het goed
gerneenschappelijk pachten, rnoet van de
opzegging door de verpachter kennis
gegeven worden aan al degenen die het
goed exploiteren, zelfs indien het gaat
orn echtgenoten en ongeacht ·h~m huwelijksstelsel (1). (Art. 12-3 van de afdeling van het Burgerlijk Wetboek over
de regels betreffende de pacht in het
bijzonder; wet van 4 november 1969,
art. I.)
(1) en (2) Raadpl. cass., 13 mei 1971 (.Arr.
cass., 1971, biz. 922).

2° W anneer vm·scheidene pachters het goed
gerneenschappelijlc pachten, rnoet de
vo1·dering tot geldigverklaring van de
opzegging doo1· de verpachter, op straffe
van ve1·val, gericht worden tegen al
degenen die het goed exploite1·en, zelfs
inclien het gaat orn echtgenoten en
ongeacht h~m h~twelijksstelsel (2).
(Art. 12-4 van de afdeling van het
Burgerlijk Wetboek over de regels
betreffende de pacht in het bijzonder ;
wet van 4 november 1969, art. I.)
(MERLEVEDE, T. LAFAUT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 april 1972 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te leper ;
Over het middel, afgeleid uit de
sehending van de artikelen 1401, 1421
van het Burgerlijk Wetboek, 12-1, 12-3
en 12-4 van afdeling 3 van boek III,
titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk W etboek, door artikel I van de wet
van 4 november 1969 tot wijziging van de
pachtwetgeving ingevoerd tot vervanging van de artikelen 1763 tot 1778octies
van het Burgerlijk Wetboek,
cloordat, na geconstateerd te hebben
dat bij onderhandse akte van 12 augustus
1954 verweerder aan eiser en aan
Marie-Louise Feryn. een hofstede gelegen
te Beselare met een grootte van circa
23 ha. in pacht had gegeven voor een
termijn van 15 jaar ingaande op 1 oktober
1954 en eindigende op 30 september 1969,
dat eiser en gezegde Feryn nadien met
elkaar in het huwelijk traden onder het
stelsel van de wettelijke gemeenschap
bij ontstentenis van een huwelijkscontract, dat bij notariele akte van 25 juli
1958 circa 5 ha. van de hofstede aan een
derde verkocht werden, dat bij onderhandse alde van 6 februari 1963 tussen
enerzijds verweerder en anderzijds eiser
en zijn echtgenote overeengekomen werd
dat de pacht van het niet verkochte
gedeelte van de hofstede ter uitzondering
van twee percelen verlengd werd voor
een periode gaande van 1 oktober 1963
tot einde september 1972, dat door
aangetekende brieven van 24 september
1970 aan eiser en zijn echtgenote opzegging werd gegeven tegen 30 september
1972, dat verweerder, bij, verzoekschrift
van 16 december 1970, eiser en zijn
echtgenote in verzoening liet oproepen

-lOllvoor de vrederechter, dat geen verzoening tussenkwam, en dat op 1 februari
1971 verweerder eiser liet dagvaarden
voor de vrederechter van het eerste
kanton leper tot geldigverklaring van de
gegeven opzegging, het bestreden vonnis
de aldus door verweerder ingestelde
vordering ontvankelijk en gegrond verklaart, en het middel verwerpt waardoor
eiser, bij in hoger beroep genomen conclusie, liet gelden dat, overeenkomstig
artikel 12-3 van voormelde pachtwet,
indien verscheidene pachters het goed
gemeenschappelijk pachten, kennis van
de opzegging moet worden gegeven aan
al degenen die het goed exploiteren, ook
indien het gaat om echtgenoten en welk
hun huwelijksstelsel moge zijn, en dat
daaruit volgde dat aangezien de echtgenote van eiser niet schriftelijk in deze
opzegging had berust, en aangezien
verweerder nagelaten had binnen de
drie maanden na de opzegging de geldigverklaring ervan tegen de echtgenote van
eiser te vorderen, de opzegging krachtens
artikel 12-4 van voormelde pachtwet
vervailen was, zulks om de reden dat het
gen ot van een goed op grond van een
pacht een roerend recht is dat krachtens
artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek
in de baten van de gemeenschap valt,
dat krachtens artikel 1421 van het
Burgerlijk W etboek de man aileen de
roerende goederen van de gemeenschap
beheert, dat dit beheer het uitoefenen
omvat als eiser en als verweerder van de
rechtsvorderingen nopens de gemeenschappelijke goederen, dat de tegen de
man bekomen vonnissen inzake gemeenschappelijke goederen, eveneens tegenover de vrouw gelden, dat deze regels
zonder onderscheid gelden voor aile
vorderingen met betrekking tot de
gemeenschappelijke goederen, en dat uit
de bepalingen van de a.rtikelen 12-3 en
12-4 van vom:melde pachtwet niet volgt
dat, nu het goed door beide echtgenoten
gemeenschappelijk in pacht werd genamen, de vordering tot geldigverklaring
van een opzegging tegen de beide echtgenoten ingesteld zou moeten worden,

terwiJ'l, in strijd met wat het vonnis
aldus beslist, en in afwijking van de
bepalingen van de artikelen 1401 en 1421
van het Burgerlijk W etboek, wanneer
een landeigendom door twee echtgenoten
gemeenschappelijk in pacht wordt genamen, en welk ook hun huwelijksstelsel
moge wezen, uit de artikelen 12-1, 12-3
en 12-4 van voormelde pachtwet af te
leiden is, niet aileen dat aan beide
echtgenoten kennis van de pachtopzeg-

ging moet worden gegeven, maar dat
daarenboven op straffe van verval van de
opz~gging, de vordering tot geldigverklarmg van de opzegging tegen beide
echtgenoten gericht moet worden binnen
de drie maanden van de opzegging :
Overwegende dat luidens artikel 12-3,
vervat in artikel I van de wet van
4 november 1969 tot wijziging van de
pachtwetgeving, indien verscheidene
pachters het . goed gemeenschappelijk
pachten, kenms van de opzegging moet
worden gegeven aan al degenen die het
goed exp~oiteren ; dat luidens artikel12-4,
vervat m v<;>on;nelde wet, de opzeggmg vervalt mdwn de verpachter niet,
binnen de drie maanden na de opzegging,
om de geldigverklaring ervan heeft
verzocht;
Overwegende dat de wet daardoor niet
aileen oplegt bedoelde kennisgeving te
doen aan elk van de medepachters-exploitanten, zelfs indien het om echtgenoten
gaat en welk ook hun huwelijksstelsel
moge wezen, maar daarenboven, op
straffe van verval van de opzegging, de
vordering tot geldigverklaring ervan
binnen de drie maanden na de opzegging
tegen beide echtgenoten te richten ;
Dat immers de kennisgeving van de
opzegging aan de echtgenote een doeiloze
formaliteit zou worden, indien deze
laatste niet in het geding moes~ worden
betrokken;
Overwegende dat derhalve, door de
opzegging geldig en van waarde te verldaren op grond van de in het middel
aangehaalde redenen, het vonnis zijn
beslissing niet wettelijk rechtvaardigt;
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 ; houdt de
kosten aan, opdat erover door de feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te Ve11rne, zitting houdende in
hoger beroep.
15 juni 1973. 1e kamer. Vom·zitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Gerniers. - Gelijlcluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleiters, de HR. Bayart en van Heeke.

1°
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15 juni 1973.

1° BEWIJS.
,

BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. 0VEREENKOMST. UITLEGGING C+EGROND OP
EXTRINSIEKE
GEGEVENS
VAN DEZE
OVEREENKOJYIST. UITLEGGINC+ VERENIGBAAR MET DE
BEWOORDINGEN
ERVAN.- GEEN l\USKENNING VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

2° HUUR

VAN ZAKEN.- PACHT.0VEREENKOMST WAARBIJ DE PACHTER
VOORTIJDIG AFSTAND DOET VAN DE VERLENGING VAN DE PACHT, DIE TE WIJTEN
IS AAN HET ONTBREKEN VAN EEN GELDIGE OPZEC+GING VOOR HET EINDE VAN
DE EERSTE INGEBRUIKNEMING. - VOOR
NIET BESTAANDE GEHOUDEN OVEREENKOMST.

1° De bewijskracht van een alcte wonlt niet
mislcend door de rechter die, dom· zowel
op intrinsielce als op ext1·insielce gegevens
van deze alcte te steunen, hieraan een
~titlegging geejt die ve1·enigbaa1· is met
de bewoordingen ervan (1). (B.W.,
art. 1319, 1320 en 1322.)

2 ° V oo1· niet bestaande wordt gehouden de
overeenlcomst waarbij de pachte1· voortijd~g ajstand doet van het recht ,op verleng~ng van de pacht, die te wijten is aan het
ontbrelcen van een geldige opzegging voor
_het einde van de bedongen eerste ingebruilcneming. (Art. 4 en 56 van de afdeling van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de pacht in
het bijzonder ; wet van 4 november
1969, art. I.)
(MERLEVEDE EN FERYN, T. LAFAUT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 april 1972 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te leper ;

(1) Oass., 6 juni 1973, supra, blz. 966.
Zie cass., 20 mei 1960 (B~tll. en PASIC., 1960,
I, 1088) : bestaat er twijfel over de bedoeling
van de partijen van een overeenkomst, dan
kan de rechter, teneinde de werkelijke becloeling van de partijen vast te stellen, zicb
beroepen op e-x:trinsieke gegevens van de akte
waarbij de overeenkomst wordt vastgestelcl.

Over het eerste rniddel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 13I9, I320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,

_doorclat _het bestreden vmmis de opzeggmg gelchg verklaart welke verweerder
had. gegev~n voor het goed dat hij op
25 JUh 19o8 san1en met zijn echtgenote
had aangekocl:~.t, en het middel verwerpt
dat de ersers m hun conclusie afleidden
uit het feit dat dit goed op I2 augustus
1954 door de vroegere eigenaar Gerard
Lafaut aan de eisers verpacht was voor
een periode gaande van I oktober I954
tot 30 september 1969, dat weliswaar op
6 februari 1963 tussen de eisers en verweercler bij onderhandse akte een overeenkomst was ontstaan luidens welke
verweerder de verbintenissen, aa.ngegaan
door de vroegere eigenaar, zou voortzetten tot einde september 1963 en een
nieuwe pacht werd afgesloten voor een
termijn van 9 jaar, lopende van I oktober
1963 tot einde september I972, dat
echter aan de pachtovereenkomst van
I2 augustus 1954 geen vervroegd einde
kon worden gesteld tenzij door aldmord
vastgesteld bij authentieke akte of bij
verhlaring afgelegcl voor de vrederechter,
dat, daar geen opzegging wercl gegeven
tegen 30 september I969, alsclan een
nieuwe pachtovereenkomst van 9 jaar
was ontstaan eindigend op 30 september
1978 en dat, aangezien aan de eisers op
6 februari 1963 een nieuwe pacht werd
toegestaan en die nieuwe pacht slechts
kon ingaan op 1 oktober I969, die nieuwe
pacht tot 30 september I978 liep, zulks
om de reden dat de overeenkomst van
6 februari 1963 in haar geheel genomen
niet tot voorwerp had de oorspronkelijke
pacht voortijdig te bei\indigen maar
integendeel de pacht te verlengen,
terwijl, nu voormelde overeenkmnst
van 6 februari I963 uitdrukkelijk bedingt,
niet dat de vroeger op 12 augustus 1954
toegestane pacht wordt verlengd, maar
dat een nieuwe pacht is aangegaan voor
een termijn van negen jaar lopende van
I oktober I963 tot einde september I972,
en nu claarenboven de overeenkomst van
6 februari 1963 bedingen inhoudt welke
niet voorkwam,en in de overeenkomst
van I2 augustus I954, zoals de bepaling
dat de huurders, buiten de pachtprijs, de
bijdragen verschuldigd waren voor het
ruimen van de grachten en waterlopen
en het onclerhoud ervan, het vonnis de
bewijskracht miskent welke krachtens de
ingeroepen artikelen van het Burgerlijk
W etboek gehecht wordt aan de pachtovereenkomsten van 12 augustus 1954 en
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6 februari 1963 met betrekking tot het
land dat aanvankelijk op 12 augustus
1954 door Gerard Lafaut aan de eisers
werd verpacht :
Overweo·ende dat niettegenstaande de
door de partijen gebruikte termen, de
rechtbank, zonder de bewijskracht van
de in het middel aangehaalde akte te
miskennen, heeft lumnen oordelen dat
de bedoeling van gezegde part~jen .in
werkelijkheid geweest is, zonder m ferte
nieuwe verplichtingen op te leggen, de
duur van de eerste gebruiksperiode van
de litigieuze percelen, van respectievelijk
1 ha. 50 ca.. en 5,5 ha., tot op een zelfde
datum, namelijk einde september 1972,
te verlengen, op grond, onder meer, van
een extrinsiek element, zijnde de vergelijking van beide alden van. verlenging
die op een zelfde dat=.u werden opgemaakt en dezelfde partrJen aanbelanger.t,
zoals blijkt nit de context van het vonms
waarin achtereenvolgens de toestand van
elk perceel onderzocht wordt ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1774, § 2,
1, 1774, § 3, laatste lid, 1775 van het
Burgerlijk Wetboek, 4, 7, 14 ~n 56 van
afdeling 3 van boek III, t1tel VIII,
hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wethoek, door artikel I van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving ingevoegd tot verv~nging van
de artikelen 1763 tot 1778octws van het
Burgerlijk W etboek,
doo1·dat, na ten eerste geconstateerd te
hebben dat bij onderhandse akte van
12 augustus 1954 Oscar, Benoni, Joseph
en Irma Lafaut een hun in onverdeeldheid toebehorend stuk land gelegen te
Beselare, groot circa 1 ha., voor een
termijn van vijftien haar, een aanvang
nemend op 1 oktober 1954 en eindigend
op 30 september I969, aan de eisers in
pacht hadden gegeven, dat bij onder. handse alde van 6 februari 1963 tussen
voormelde onverdeelde eigenaars en de
eisers een overeenkomst werd gesloten
waarbij deze pacht werd v~~lengd .~.ot
einde september 1972, dat brJ notarrele
akte van 6 augustus I970 Oscar, Joseph
en Irma Lafaut hun onverdeeld deel aan
verweerder afstonden en dat bij aangetekend schrijven van 24 september I970
verweerder opzegging van pacht gaf tegen
30 september I972, en na te~. tweede
geconstateerd te hebben dat brJ onderhandse akte van 12 augustus I954
Gerard Lafaut een stuk land gelegen te

Beselare, groot circa 5 ha., voor een
termijn van vijftien jaar, een aanvang
nemend op 1 oktober I954 en eindigend
op 30 september I969, aan de eisers in
pacht had gegeven, dat bij notariele akte
van 25 juli 1958 Gerard Lafaut drt goed
aan verweerder en aan zijn echtgenote
verkocht, dat bij onderhandse akte van
6 februari I963 tussen verweerder en de
eisers een overeenkomst werd gesloten
waarbij verweerder zich ertoe verbond de
verbintenissen van de vroegere ergenaar
voort te zetten tot einde september I963
en waarbij een nieuwe pacht werd aangegaan voor een termijn van negen jaar
lopende van I oktober 1963 tot einde
september 1972, en dat bij aangetekend
schrijven van 24 september I970 verweerder opzegging van de pacht gaf tegen
30 september I972, het bestreden vonnis
de vordering van verweerder strekkende
tot geldigverklaring van die opzeggingen
gegrond verklaart, en het middel verwerpt waardoor de eisers, in ~un verzoe~
schriften in hoger beroep en m conclusre,
lieten gelden dat de duur van. de aanvankelijke pachtcontracten hep van
I oktober I954 tot 30 september 1969,
dat er geen geldige opzegging werd
gegeven tegen deze laa.tste datum, dat
dienvolgens de pacht va~ rechtswe.~e
verlengd werd met negen Jaar, namehJk
van 1 oktober 1969 tot 30 september
1978, dat de onderhandse overeenkomsten tussen de eisers en verweerder op
6 februari I963 afgesloten, waardoor,
althans naar het oordeel van de rechters,
de oorspronkelijke pacht met drie jaar
verlengd werd, inhielden dat de eisers,
bij gebrek aan opzegging tegen 1 oktober
1969, hun recht op een nieuwe pachtperiode, een aanvang nemend op deze
datum verzaakten, dat zulks slechts
geldig 'kon gebeuren door een verkla.ring
voor de notaris of voor de vrederechter,
en dat de eisers het hun aldus door de wet
toegekend recht op pachtverlenging niet
geldig hadden knnnen verzaken, zulks
om de reden dat de overeenkomsten van
6 februari 1963 geldig waren omdat zij
tot voorwerp hadden de bestaande pacht
te verlengen, en tot gevolg hadden dat,
bij gebrek aan geldige opzegging, het
recht op pachtvernieuwing slechts ontstond op het einde van de contractueel
verlengde eerste gebruiksperiode,

tm·wijl, nu luidens het vonnis de overeenkomsten van 6 februari 1963 inhielden
dat het recht op pachtvernieuwing
slechts ontstond bij gebrek aan geldige
opzegging tegen 30 september 1972, daaruit volgt dat die overeenkomsten voor de
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eisers een verzaking inhielden van het
recht, bij gebrek aan een overeenkomstig
artikel 1775 van bet Burgerlijk Wetboek
en artikel 7 van voormelde pachtwet geldige opzegging tegen 30 september 1969,
de pacht voor een nieuwe periode van
negen jaar vanaf deze laatste datum te
zien verlengen overeenkomstig artikel 1774, § 2, 1, van bet Burgerlijk Wethoek en artikel 4 van voorrnelde pachtwet, en verder dat, luidens artikel 1774,
§ 3, laatste lid, van het Burgerlijk
Wetboek en art.ikel 14 van voormelde
pachtwet, dergelijke verzaking slechts
kon gebeuren bij authentieke akte of door
verklaring afgelegd voor de vrederechter,
en terwijl luidens artikel 56 van voormelde pachtwet als onbestaande diende
beschouwd te worden ·de verzaking door
de eisers van het recht, dat hem door
artikel 4 van gezegde pachtwet was
toegekend en dat door artikel 14 van
ge:i\egde pachtwet was beschermd, de
pacht, bij gebrek aan gelclige opzegging
tegen 30 september 1969, te zien verlengen voor een nieuwe periode van
negen jaar vanaf deze datum :
Overwegende dat het vmmis vaststelt
dat bij de overeenkomst van 6 februari
1963 betreffende bet perceel nr. 125
(lees 124) groot circa l ha., de pacht
verlengd werd en dus niet voortijdig
beeindigd ;
Overwegende dat, nu geen einde werd
gemaakt aan de lopende pacht, voormelde
overeenkomst niet bij authentieke akte
of bij een voor de vrederechter afgelegde
verldaring diende vastgesteld te worden ;
Overwegende dat, zo de pachter niet
geldig afstand kan doen van het recht op
pachtverlenging, dat bij gebreke van
geldige opzegging tegen het einde van de
bedongen eerste gebruiksperiode ontstaat, hij echter geldig kan instemmen
met de verlenging van de eerste gebruiksperiode die, mits naleving van de verplichte minimumduur van 9 jaar, vrij
door de partijen wordt bepaald ;
Overwegende dat het vonnis derhalve,
op grond van de in het middel aangehaalde redenen, zijn beslissing met
betrekking tot het perceel nr. 124 wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
15 jcmi 1973. 1e kamer. - Vom·zitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de

H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleitm·s, de HH. Bayart en van Heeke.

1e KAMER. -

15 juni 1973.

WEGVERKEER.
WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 12-1.- PLAATS
OP DE RLJBAAN. VERPLICHTING
VOOR DE J\IESTUURDER ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE RECHTERRAND VAN
DE RIJBAAN TE BLIJVEN. VOOR
HEM OVERBLIJVENDE BAANVAK VOLLEDIG VRIJ, - 0MSTANDIGHEID WELKE
HEM VAN DIE VERPLICHTING NIET
ONTSLAAT.

De bestuu1·der die de rijbaan volgt, is niet
ontslagen van de ve1plichting om, behalve op openbare pleinen, zo dicht
mogelijlc bij de rechterrand van de
1·ijbaan te blijven, door de enlcele omstandigheid dat het voo1· hem overblijvende baanvalc volledig vrij is (1).
(Wegverkeersreglement, art. 12-1.)
(DE GREEFF, T. CHRISTIAENS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 9 maart 1971 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over bet middel afgeleid uit de scherrcling van artikel 12-1 van bet koninklijk
besluit van 14 maart 1968 houclende
algemeen reglement op de politic van het
wegverkeer,
doordat bet arrest, bij bevestiging van
bet beroepen vonnis, beslist clat de aansprakelijklleicl voor het op 15 april 1968
te Kampenhout gebeurde ongeval uitsluitend bij eiser berust en het middel
verwerpt waardoor eiser liet gelden clat
de enige oorzaak van het ongeval te
vinden was in bet feit dat verweercler een
inbreuk pleegcle op artikel 12-1 van
voormelcl verkeersreglement door van de
(1) Raaclpl. cass., 1 februari 1972 (Arr. cass.,
1972, blz. 520) en 4 december 1972, st<pra,
blz. 323.
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rechterkant van de baan af te wijken, en
doordat het arrest deze beslissing baseert
op de beschouwing dat verweerder niet
verplicht was de uiterste rechterzijde te
houden, vermits volgens uitzicht en
plaatselijke toestand, vanuit zijn standptmt bekeken, het voor hem overblijvende baanvak volledig vrij bleek,
teTwijl, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 12-1 van voormeld verkeersreglement, de door het arrest in acht
genomen omstandigheid verweerder niet
ontsloeg van de verplichting 7.0 dicht
mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan
te blijven :
Overwegende dat het arrest verweerder
van elke aansprakelijkheid ontslaat op
grond van de beschouwing dat hij niet
verplicht was de uiterste rechterzijde te
houden vermits, volgens uitzicht en
plaatselijke toestand, vanuit zijn standpunt bekeken, het voor hem overblijvend
baanvak volledig vrij bleek ;
Overwegende dat luidens artikel 12-1
van het koninklijk besluit van 14 maart
1968 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, behalve op
openbare pleinen, elke bestuurder die de
rijbaan volgt zo dicht mogelijk bij de
rechterrand van die baan moet blijven ;
Overwegende dat, hoewel dit artikel
de bestuurder niet verplicht uiterst
rechts te rijden, de enkele omstandigheid
dat het voor hem overblijvende baanvak
volledig vrij is, hem niet ontslaat van de
verplichting zo dicht mogelijk bij de
rechterrand van de rijbaan te blijven ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het verweerder van
elke aansprakelijkheid ontslaat en uitspraak doet over de kosten ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van· de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; houdt de kosten
aan opdat erover door de feitenrechter
zou beslist worden ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Gent.

sie (1), de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Bayart en
Houtekier.

2e KAMER. -

18 juni 1973,

AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST).- OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE.BE GRIP.

De feitenTechter die erop wijst dat de
schade, zoals zij zich heeft vooTgedaan,
zonder de fout niet zou ontstaan zijn,
stelt wettelijk het oorzakelijk verband
vast waardoor de burgerrechtelijlce aansprakelijkheid van de dader van deze
fout wordt gerechtvaa1·digd (2). (B.W.,
art. 1382 en 1383.)
(BAUTIER, T. HENDRIOX, BAGUET EN
LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 januari 1973 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat de voorziening beperkt blijft tot de civielrechtelijke vorderingen van het arrest ;
1. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering die is ingesteld door de verweerster de Landsbond der Christelijke
Mutualiteiten :

15 juni 1973. - 1 8 kamer. - Voo1'zitteT, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Gerniers. - Ande1·sluidende concht-

Overwegende dat het arrest met bevestiging van het beroepen vonnis eiser
veroordeelt om aan verweerster provisioneel een frank schadevergoeding te
betalen, de kosten aanhoudt en de zaak
verdaagt om de overige punten van de
vordering te onderzoeken ;
Overwegende dat die beslissing geen
eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het W etboek van strafvordering ;

(1) Ret openbaar ministerie was van
mening dat het bestreden arrest vaststelde dat
geen oorzakelijk verband tussen de in het
middel aangevochte overtreding van artike112-1 van het Wegverkeersreglement en het

ongeval bestond, zodat het middel bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk was.
(2) Cass., 9 juni 1972 (A1·r. cass., 1972,
biz. 951) ; raadpl. cass., 16 december 1954
(Bull. en PAsrc., 1955, I, 379).
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dat zij evenmin uitspraak doet inzake
bevoegdheid ;
Dat de voorziening voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is ;
2. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van de eerste twee
verweersters :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk W etboek, 3, 4 van de
wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het W etboek van
strafvordering, 418, 419, 420 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat, nu vaststaat dat het slachtoffer
van het betwiste ongeval overleden
is onmiddeilijk na de chirurgische ingreep
die noodzakelijk was door de aard van
zijn verwondingen, dat dit overlijden
het gevolg was van het plotse in bewe·
ging brengen door de ademhaling van een
prop watten die zich v66r de ingreep in
de bovenste ademhalingswegen bevond,
en dat het onmogelijk is geweest te
bepalen wie na het ongeval deze prop in
de neus heeft gestopt, het bestreden
arrest, na te hebben verklaard dat de
aansprakelijkheid voor de bedoelc~e aanrijding op eiser aileen rust, beshst <:tat
deze niet aileen de door de burgerhJke
partij Maria Hendricx geleden schade
moet vergoeden, 1naar eveneens d1e,
welke volgt uit de dood van Baguet, op
grond dat volgens de rechters in hoger
beroep " de aanwezigheid van een prop
watten in de neusholte of in het cavlun
op het ogenblik van het heelkundig
ingrijpen en de inhalatie ervan bij het
wakker worden klaarblijkelijk een oorzaak van het overlijden zijn "' maar dat
het overlijclen " aanvankelijk en noodzakelijk te wijten is aan de fout van
beklaagde, die de verwondingen heeft
veroorzaakt en het voor Baguet noodlottig heelkundig ingrijpen noodzakelijk
heeft gemaakt "•
tenviJ'Z het arrest uit de hiervoren
overgenomen vaststeilingen niet wettelijk kon a:fleiden dat er tussen . de
ten laste van eiser gelegde fout en de
schade zoals zij in concreto is overkomen,
een noodzakelijk oorzakelijk verband
bestaat, waaruit volgt dat het arrest
het wettelijk begrip van oorzakel.ijk
verband heeft geschonden (schendmg
van de in het middel vermelde bepalingen,
inzonderheid van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek) en
althans niet wettelijk is gerechtvaardigd
(schending van de bepalingen vermeld

in het middel, inzonderheid van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het arrest stelt " d:;tt
de aanwezigheid van een prop watten n1.
de neusholte of in het cavum op het
ogenblik van het heellnmdig ingrijpen en
de" inhalatie" ervan bij het vvakker worden klaarblijkelijk een oorzaak van het
overlijden zijn ; dat, indien er geen prop
watten aanwezig was geweest, Baguet
vast en zeker niet op dezelfde manier zou
zijn overleden; maar dat even zeker is
dat het overlijden aanvankelijk en noodzakelijk te wijten is aan de fout van
beklaagde, die de verwondingen heeft
ver6orzaakt en het voor Baguet noodlottig heelkl.mdig ingrijpen noodzakelijk
heeft gemaakt " ;
Overwegende dat het hof van beroep,
dat wel aanneemt dat de aanwezigheid
' van de prop watten een van de oorzaken
van het overlijden is geweest, uit voornoemde vaststellingen heeft kunnen afleiden dat de schade, zoals zij zich in
conc1·eto heeft voorgedaan, zonder de aan
eiser verweten fout, niet zou zijn overkomen;
Dat het middel niet kan worden aangenmnen;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doonlat het bestreden arrest, om het
middel te verwerpen dat door eiser is
aangevoerd in de aanvullende conclusie
uit zijn naam neergelegd en dat IS afgeleid uit de schending van de rechten van
de verclediging, verklaart dat het h~~
van beroep zich niet kan aanslmten blJ
beldaagde (thans eiser), wanneer hij
betoogt dat hij zich niet heeft kunnen
verdedigen, inzonderheid niet te bekwamer tijd om een grondig onderzoek heeft
lnmnen verzoeken met betrekkmg tot de
herkomst van de prop watten, en zegt dat
dergelijk onderzoek geen doorslaggevend
o·egeven zou hebben kunnen opleveren,
~u het hof van beroep van oordeel is dat
het stoppen van een prop watten in de
neus geen foutieve claad heeft opgelevercl,
zonder te antwoo1·den op de conclusie
waarin eiser heeft aangevoercl clat, ten
gevolge van vergissingen tijdens het
onderzoek, niet kon worden vastgesteld
waar de prop watten vandaan kwam of
wie aansprakelijk was om in de monel of
de neus van de patient een prop watten
te hebben laten zitten :
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat de rechters in hoger beroep hebben
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overwogen enerzijds dat het stoppen van
een prop watten in de neus van het slachtoffer na het ongeval geen fout was en
anderzijds dat de aanwezigheid van de
genoemde prop slechts een oorzaak van
het overlijden is geweest wegens de
s,nesthesie die noodzakelijk was voor de
chirurgische ingreep die meer dan tien
dagen na het ongeval werd uitgevoerd ;
Dat, derhalve, door erop te wijzen dat
het hof van beroep zich aansluit bij het
oordeel van de deskundigen, die hadden
verklaard dat " het mogelijk was dat de
geneesheren die het heelktmdig ingrijpen
hebben verricht, niet konden opmerken,
zelfs bij intubatie langs de neus, dat er
in de neusholte of in het cavum een prop
watten aanwezig was, en ten deze geen
enkele beroepsfout tegen de geneesheren
bewezen kon worden verklaard "• het
arrest de in het middel vermelde conclusie
passend heeft beantwoord;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in ·de kosten.
18 juni 1973. - 2e kamer. Voo1'zitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Legros. GeliJ"kluidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Simont.

2 8 KAMFR. -

18 juni 1973.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.STRAFZAKEN. BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER WAARBIJ EEN VER:bACHTE
NAAR
DE
CORRECTIONELE
~ECHTBANK WORDT VERWEZEN WEGENS WANBEDRIJVEN. VONNISGERECHT DAT ZICH ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT DE MISDRIJVEN NIET
GECORRECTIONALISEERDE MISDADEN
OPLEVEREN.
BESLISSINGEN MET
KRACH'I' VAN GEWIJSDE.- BESLISSING
TOT ONBEVOEGDVERKLARING DIE GEGROND SCHIJNT TE ZIJN. VERNIETIGING
VAN
DE
BESCHIKKING.
VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING.

W anneer de 1·aadkamer een verdachte naar
de correctionele rechtbank heejt verwezen

wegens als wanbedrijven gekwalijiceerde
jeiten en het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklam·d omdat de misdrijven in werlcelijlcheid niet gecm·rectionalisee1·de misdaden zijn, en beide
beslissingen in lcracht van gewijsde ziJ"n
gegaan, wordt door het H of, dat het
rechtsgebied regelt en als de beslissing
tot onbevoegdverkla1·ing gegrond schijnt
te zijn, de beschikking van de raadkamer
vernietigcl en de zaak nam· de kameT van
inbesch~tldigingstelling venvezen (1).
(PROCUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK,
T. CHRISTMAN.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied op
12 februari 1973 ingediend door de
Procureur-generaal bij het Hof van
beroep te Luik;
Overwegende dat de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te V erviers
bij beschikking van 4 augustus 1970
Pierre Christman, geboren te Dison op
18 juni 1927, naar de Correctionele Rechtbank te V erviers heeft verwezen om te
Spa in 1968 en 1969 in eigen naam of
als zaakvoerder van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Etablissements P. Christman : A) het
wanbedrijf van eenvoudige bankbreuk
te hebben gepleegd : 1) hetzij door persoonlijke uitgaven of uitgaven voor zijn
gezin die buitensporig worden beoordeeld; 2) hetzij door, binnen de bij
artikel 440 van het W etboek van koophandel bepaalde termijn, geen aangifte
te hebben gedaan dat hij opgehouden
heeft te betalen; 3) hetzij door de bij de
wet verplicht gestelde boeken niet te
hebben gehouden; 4) hetzij door geen
inventaris te hebben opgemaakt, hetzij
door zijn boeken en inventarissen onvolledig te hebben gehouden of op zodanige
wijze te hebben gehouden, dat zij van de
werkelijke toestand van zijn actief en
passief niet doen blijken ; B) gelden of
meel, die hem werden overhandigd onder
de verplichting om ze terug te geven of
ze voor een bepaald doel te gebruiken of
aan te wenden, ter waarde van ongeveer
200.000 frank ten nadele van de vennoot(1) Cass., 17 februari 1964 (Bull. en PAsm.,
1964, I, 642) en 25 april1972 (.Arr. cass., 1972,
blz. 801).
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schap Molens Hungaria bedrieglijk te
hebben verduisterd of verspild;
Overwegende dat het Hof van beroep
te Luik zich bij arrest van 24 november
1972 onbevoegd heeft verklaard om
kennis te nemen van aile vervolgingen
ingesteld tegen de beklaagde, op grond
dat Christman zich slechts heeft kumlen
schuldig maken aan de hem onder B ten
laste gelegde verduisteringen, door valsheid in geschriften te plegen en door er
gebruik van te maken, dat die misdaden
door de raadkamer niet werden gecorrectionaliseerd, dat deze misdaden en de
feiten die het voorwerp zijn van de
telastlegging B, waarvan de eerste
bestanddelen zijn, onsplitsbaar zijn en
dat de feiten die in de andere telastleggingen zijn aangevoerd, samenhangend
zijn en samen moeten worden berecht ;
Overwegende dat genoemde beschikking en arrest in kracht van gewijsde
zijn gegaan en dat uit hun tegenstrijdigheid een geschil van rechtsmacht ontstaan is waardoor de gang van het
gerecht wordt belemmerd;
Overwegende dat uit de procedure
schijnt te blijken dat de feiten van
verduistering die bij de rechters aanhangig werden gemaakt, eveneens misdaden
van valsheid en van gebruik van valse
stukken opleveren en dat de andere ten
laste gelegde feiten samenhangend schijnen
zijn;

ye

Om die redenen, beslissende tot regeling van het rechtsgebied, vernietigt de
beschikking van 4 augustus 1970 van
de raadkamer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Verviers ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof van
beroep te Luik.

JARING VAN DE STRAFVORDERING. VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE
IN DE KOSTEN.- 0NWETTELIJKHEID.

2° CASSATIE. -

OMVANG. STRAFZAKEN. VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING TOT VEROORDELING VAN
DE BEKLAAGDE. - BURGERRECHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICH NIET
OF DIE ZICH ONREGELMATIG IN CASSATIE HEEFT VOORZIEN. GEVOLGEN
VAN DE VERNIETIGING TEN AANZIEN
VAN DEZE PARTIJ.

3° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. CASSATIE BEPERKT
TOT DE VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE IN KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING. - KOSTEN DIE TEN LASTE
VAN DE STAAT MOETEN BLIJVEN.
CASSATIE ZONDER VERWIJZING.
1° W anneer de rechter geen veroordeling
~titspreekt omdat de strajvordering verjaard is, mogen de lcosten van de t•echtsvordm·ing niet ten laste van de belclaagde
komen (1). (Sv., art. 162 en 194.)

2° W annem· de beslissing tot veroordeling
van de beklaagde vernietigd wordt en de
burgerrechtelijk aansprakelijke partij
zich niet of zich onregelmatig in cassatie
heeft voorzien, vm·liest de beslissing
waarbij deze partij voor de verom·deling
burgerrechtelijk aanspralcelijk wordt verlclaard, haar bestaansreden (2).
3° 1-Vanneer een vonnis alleen vernietigd
wonlt in zovert·e het de beklaagde onwettelijlc in lcosten van de strajvm·dering
heeft ve1·oordeeld, hoewel deze ten laste
van de Staat moesten gelaten worden,
geschiedt de vernietiging zonde1· verwiJ·zing (3).
{li'IARlTICHAL.)

18 juni 1973. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Legros. Gelijkluidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 februari 1973 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de beslissing op de strafvordering, voor zover dit vonnis eiser

18 juni 1973.
(1) en (3) Cass., 23 novembe1' 1970 (Arr.

1°

GERECHTSKOSTEN.
STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. - VER-

cass., 1971, blz. 274).
(2) Cass., 28 mei 1973, supra, biz. 939.
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veroordeelt in de helft van de kosten van
hoger beroep van genoemde vordering ;

.2e KAMER. -

18 juni 1973.

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 162 en 194 van het
vVetboek van strafvordering,
doordat het bestreden vonnis, na te
hebben vastgesteld dat de strafvordering
teniet gegaan was, eiser veroordeelt in de
helft van de kosten van hoger beroep van
die rechtsvordering :

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
EENSTEMMIGHEID. - 00RRECTIONELE
RECHTBANK DIE DE DOOR DE POLITIE·
RECHTBANK
UITGESPROKEN
STRAF
HANDHAAFT, DOCH HET UITSTEL VAN DE
TENUITVOERLEGGING ERVAN OPHEFT.
- EENSTEMMIGHEID VEREIST.

Overwegende dat, luidens de artikelen
van het Wetboek van strafvordering die
in het middel zijn vermeld, de kosten
jegens de openbare partij ten laste van
de beklaagde worden gebracht, indien
tegen hem een veroordelend vonnis wordt
uitgesproken ;
Dat, wanneer tegen beklaagde geen
straf wordt uitgesproken, onder meer
omdat de strafvordering teniet gegaan
was door verjaring, de kosten van die
rechtsvordering niet ten laste van de
beklaagde mogen komen ;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat de vernietiging
van de beslissing, waarbij eiser, beklaagde, werd veroordeeld, de bestaansreden
ontneemt aan de beslissing, waarbij de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intergarde, die geen cassatieberoep heeft ingesteld, civielrechtelijk aansprakelijk wordt verldaard voor
de veroordeling in de kosten, uitgesproken ten laste van eerstgenoemde, zijn
aangestelde ;
Overwegende dat ten deze die kosten
ten laste van de Staat dienden te blijven ;

De correctionele rechtbank kan, zonder met
eenparige stemmen van haar leden
uitspmak te doen, het uitstel van de
tenuitvoerlegging van de door de politierechtbank ttitgesproken straf niet opheffen, terwiJl ziJ de straf zelf handhaaft (1).
(Sv., a.rt. 21lbis.)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, voor zover het eiser veroordeelt in de helft van de kosten van hoger
beroep van de strafvordering, zodat de
beslissing, waarbij de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Interga.rde voor die veroordeling civielrechtelijk aansprakelijk werd verklaard,
geen bestaansrE:)den meer oplevert ; 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 ; zegt
dat er geen grond is tot verwijzing.
18 juni 1973. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Capelle. GeliJkluidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Fobe (van de balie te
Brussel).
'

(BAUGNET, T. FUMAL.)
Met de notitie overeenstemmend arrest.
18 juni 1973. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Closon. GeliJkluidende conclttsie,
de H. Delange, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

18 juni 1973,

CASSATIE. - BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. - MIDDEL TEN BETOGE DAT
DE FEITENRECHTER ZIJN BESLISSING
OP NIET BEWEZEN FElTEN HEEFT
GEGROND. 0NBEVOEGDHEID VAN
HET HOF OM HET BESTAAN VAN DEZE
FElTEN TE BEOORDELEN.

H et H of van cassatie is niet bevoegd om
te beoordelen of het onderzoek voor de
feitenrechter de gegevens van het misdriJf in feite heeft bewezen (2). (Grondwet, art. 95.)
(STEPPE, T. DE GIETER.)
Met de notitie overeenstemmend arrest.
{1) Oass., 5 maart 1973, supra, blz. 654.
(2) Oass., 19 februari 1973, supra, blz. 610.
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I8 juni I973. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Legros. GeliJ'khtidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal.

2e KAMER. I0

18 juni 1973.

DRONKENSCHAP. 0VERTREDING VAN ARTIKEL 4, LID I, VAN
DE BESLUITWET VAN I4 NOVEMBER
I939. - GELDBOETE VAN MEER DAN
50 FRANK. - 0NWETTELIJKE STRAF.

2° STRAF. -

0VERTREDING VAN ARTIKEL 4, LID I, VAN DE BESLUITWET
VAN 14 NOVEMBER I939.- GELDBOETE
VAN MEER DAN 50 FRANK.- 0NWETTELIJKHEID.

I 0 en 2° H iJ' die dronlcenmalcende dranlcen
opdient aan een pe1·soon die lcennelijlc
dronlcen is mag, behalve indien deze geen
achttien jaar mid is of in geval van
herhaling, niet ve1·oordeeld woTden tot
een geldboete van mee1· dan 50 jTanlc.
(Besluitwet van I4 november 1939,
art. 4, lid I.)

50 fi·ank geldboete zijn of slechts een van
deze straffen ;
Dat de uitgesproken straf dus onwettig is;
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 Bergen, zitting houdende in hoger
beroep.

I8 juni I973. - 2e kamer. - VooTzitteT, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. VeTslaggeveT, de
H. Legros. Gelijkl1tidende conclt;sie,
de H. Delange, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

18 juni 1973,

I 0 PERSONEN BEVOEGD OM ZICH
IN CASSATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN.- ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING. - VOORZIENING
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
DRAAGWIJDTE.

2° CASSATIEMIDDELEN. (PROCUREUR DES KONINGS
TE CHARLEROI, T. L'HOIR.)
ARREST (vm·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 januari I973 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi ;
Over het rniddel afgeleid uit de schending van artikel 4, lid I, van de besluitwet van 14 november I939 betreffende
de beteugeling van de dronkenschap,
doo1·dat het vonnis verweerster veroordeelt tot een onwettige straf wegens
inbreuk op genoemde bepaling :
Overwegende dat het bestreden vonnis
verweerster wegens inbreuk op artikel 4,
lid I, van de besluitwet van I4 novmnber
I939 betreffende de beteugeling van de
dronkenschap veroordeelt tot een geldboete van 75 frank, terwijl de bij deze
bepaling opgelegde straffen acht dagen
tot een maand gevangenisstraf en 26 tot

STRAFZAKEN.
VOORZIENING VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN ARREST VANBUITENVERVOLGINGSTELLING.
- MIDDEL WAARBIJ DE BESCHIKKING VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING
WEER IN HET GEDING WORDT GESTELD.
- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

3o CASSATIEMIDDELEN. VooRzrENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
TEGEN EEN ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING M.B.T. BEPAALDE
FElTEN.- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DIE BESLIST HEEFT DAT
DE ONDERZOEKSGERECHTEN VAN GEEN
ANDER FElT KENNIS GENOll~EN HADDEN.
- JYIIDDEL WAARIN DEZE BESLISSING
WORDT BE TWIST. 0NTVANKELIJKHElD.
40 STRAFVORDERING. -

UITOEFENING. STELLEN VAN BURGERLIJKE
PARTIJ VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER
WEGENS EEN MISDRIJF. KLACHT
AAN DE ONDERZOEKSRECHTER GERICHT
MET BEDE OOK EEN ONDERZOEK IN TE
STELLEN WEGENS EEN ONDERSCHEIDEN

-

1021-

MISDRIJF.
GEEN STELLEN VAN
BURGERLIJKE PARTIJ WAARDOOR DE
STRAFVORDERING WORDT INGESTELD
VOOR DIT ONDERSCHEIDEN MISDRIJF.

I o De bttrgerli}lce parti} is alleen ontvan-

lcelijlc om zich tegen een arrest van
buitenve1·volgingstelling in cassatie te
voorzien, in zoverre zij hierbij veroordeeld wordt tot schadevm·goeding jegens
de verdachte en in de lcosten van de strafvordering of in die van de burgerli}lce
rechtsvordering en in zoverre het arrest
een andere beschilclcing bevat die uitsluitend bet?·elclcing heeft op de burgerliJ'lce rechtsvordering (1).

2° Het middel dat de beschilclcing van
buitenvervolgingstelling tveer in het geding stelt, is niet ontvanlcelijlc tot staving
van een voorziening van de burgerlijlce
partij tegen de beschilclcing van een arrest van bttitenvervolgingstelling, waarbij zij veroordeeld wordt tot schadevergoeding jegens de ve1·dachte of in de leasten van de st?·afvordering of van de burgerlijlce ?·echtsvorde1·ing (2).
3° Tot staving van de voorziening van de
burgerlijlce parti} tegen het ar1·est, waarbi} het vm·zet tegen een beschilclcing van
bttitenvet·volgingstelling m.b.t. bepaalde
feiten wordt verwm·pen, is ontvanlcelijlc het middel hierttit afgeleid dat de
Ieamer van inbeschuld1:gingstelling ten
onrechte heeft beslist dat de onderzoelcsgerechten van geen ander feit lcennis
genomen hadden (3).
4o Wannee1· een partij zich voor de onder-

zoelcsrechte1' burgerlijke parti} heeft gesteld wegens een misdrijf en aan deze
rechter een lclacht richt met bede oolc een
onderzoelc in te stellen wegens een
onde1·scheiden misdriJJ, wordt de st1·afvordering niet ingesteld voo1· dit onderscheiden miscl1·iJJ, omdat daaTtoe geen
btt1'geTli}lce pm·ti} is gesteld (4).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « INTERNATIONAL
NUMISMATIC
PROMOTION
JACQUES BALASSE », T. X.)
ARREST

RET HOF ; -

(vertaling).

arrest, op 26 januari 1973 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, kamer
van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat, met bevestiging van
de beschikking waartegen verzet werd
gedaan, het bestreden arrest enerzijds
zegt dat wegens het ontbreken van
telastleggingen er geen grond is tot vervolging wegens eerroof en overtreding van
de artikelen 54, 55 en 65 van de wet van
14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken en anderzijds beslist dat noch bij
de onderzoeksrechter noch bij de raadkamer een inbreuk op artikel 4 van de
wet van 23 juni 1961 betreffende het
recht tot antwoord aanhangig was;
1. In zoverre de voorziening van
eiseres, burgerlijke partij, gericht is tegen
het arrest van buitenvervolgingstelling :
Overwegende dat de burgerlijke partij
niet ontvankelijk is om zich in cassatie
te voorzien tegen een arrest van buitenvervolgingstelling dan met betrekking
tot de beschikkingen van het arrest,
waarbij zij veroordeeld wordt tot schadevergoeding jegens de verdachte, in de
kosten van de strafvordering en in die van
de civielrechtelijke vordering ;
Over het tweede en derde middel,
afgeleid,
het tweede, nit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest met
betrekking tot de artikelen 443 en volgende van het Strafwetboek beslist heeft
dat bij ontstentenis van een essentieel
bestanddeel van het wanbedrijf, dit is het
kwaadw:illig opzet, er geen enkele reden
tot vervolging tegen Mn of verschillende
bepaalde personen bestaat, en dat het
gei:ncrimineerde artikel, verschenen in
het dagblad " La Libre Belgique », waartegen de klacht werd :ingediend en
eiseres zich burgerlijke partij heeft
gesteld, slechts " een advies oplevert
betreffende een verrichting die twijfelachtig kan schijnen »,
terwi}l eiseres in haar regelmatige
conclusie voor het hof van beroep erop
heeft gewezen dat volgens de tekst van
genoemd artikel («De zaak voorstellen
als een gouden belegging op grond dat de
waarde in goud hoger is dan de faciale

Gelet op het bestreden
(3) Raadp1. cass., 26 oktober 1970 (Arr.

cass., 1971, biz. 187).
(1) en (2) Cass., 19 januari 1971 (An·. cass.,
1971, biz. 488).

(4) Raadpl. cass., 13 november 1961 (Bull.

en PASIC., 1962, I, 303).
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waarde, is de mensen voor nai:evelingen
aanzien . . . De zin « Een gouden belegging doordat de waarde in goud hoger is
dan de faciale waarde » kan toch wei
moeilijk voor eerlijke publiciteit aangezien worden ») eiseres aan het publiek
werd voorgesteld als een oplichter en een
vennootschap die oneerlijke publiciteit
maakt, hetgeen noodzakelijk kwaadwillig opzet vanvvege de schrijver van
genoemde tekst impliceert ;
het derde, uit de schending van de
artikelen 54 van de wet van 14 juli 1971
betreffende de handelspraktijken en 2 van
titel IX van boek I van het W etboek van
koophandel,
doordat het bestreden arrest beslist dat
de uitgever van een dagblad dat vooral
met een artistiek of politiek doel verschijnt, geen daden van koophandel stelt
en dat de bepalingen van de wet van
14 juli 1971 derhalve op hem niet toepasselijk zijn,
terwijl artikel 54 van de wet van 14 juli
1971 elke met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad verbiedt, waarbij een
handelaar of een ambachtsman de beroepsbelangen van een of meerdere andere handelaars of ambachtslui schaadt of
tracht te schaden; op elk nmnmer van
het dagblad « La libre Belgique » de
vermelding voorkomt « Societe d'edition
de journaux du Patriote », zodat vennootschap en dagblad identiek zijn of dat die
ve11nootschap zich bezighoudt met het
uitgeven van dat dagblad ; genoemde
vennootschap een vennootschap van
koophandel en derhalve uiteraard een
handelaar is in de zin van de artikelen 54
van de wet van 14 juli 1971 en 2 van
titel IX van boek I van het W etboek van
koophandel :
Overwegende dat die middelen ertoe
strekken de beschikking van buitenvervolgingstelling ongedaan te maken ;
Dat die middelen derhalve niet ontvankelijk zijn ;
2. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beschikking, die betrekking
heeft op het voorwerp van de vervolgingen:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de bewijskracht van de
akten, van de artikelen 63, 66 van het
W etboek van strafvordering en van d,e
regel, volgens welke bij de onderzoeksrechter en dientengevolge bij het onderzoeksgerecht een feit en niet een kwalificatie aanhangig wordt gemaakt,
doordat het bestreden arrest beslist dat

de gerechten slechts van de zaak kennis
nemen binnen de grenzen van de vordering van het openbaar ministerie of van
de wettelijke inbeschuldigingstelling door
de onderzoeksrechter, de onderzoeksrechter in onderhavig geval geen enkele
beschuldiging heeft geuit, de vorderingen
van het openbaar ministerie slechts
betrekking hebben op de inbreuk op de
artikelen 443 en volgende van het
Strafwetboek, het proces-verbaal van
verschijning van 17 maart 1972, waarbij
akte wordt verleend van de verschijning
van eiseres voor de onderzoeksrechter en
dat door haar is ondertekend, slechts
betrekking heeft op de telastlegging van
eerroof en de burgerlijke partij derhalve
de kennisneming van de onderzoeksrechter heeft beperkt tot het enkele strafrechtelijk feit van eerroof,
terWiJ'Z eiseres bij de klacht, die aan de
onderzoeksrechter schriftelijk werd gericht en aan die magistraat door de
afgevaardigd beheerder van eiseres op
17 maart 1972 werd overhandigd, verschillende misdrijven heeft aangegeven,
die zijn opgeleverd door een enkel feit in
de zin van artikel 65 van het Strafwetboek en niet door het feit van eerroof
aileen; de in de klacht ten laste gelegde
misclrijven betrekking hebben op de
artikelen 443 en volgende van het Strafwetboek, 54, 55 en 61 van de wet van
14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken en 4 van de wet van 23 juni 1961
betreffende het recht tot antwoord ; het
proces-verbaal dat op 17 maart 1972 door
de onderzoeksrechter werd opgesteld,
ongeacht de termen waarin het is vervat,
zich beperkte tot de vaststelling dat
eiseres zich burgerlijke partij stelde en
derhalve de kennisneming van de onderzoeksrechter en dientengevolge de kennisneming van de onderzoeksgerechten zich uitstrekten tot aile aangeldaagde
misclrijven :
a) In zoverre het middel betrekking
heeft op de inbreuk op de wet van 14 juli
1971 :
Overwegende dat uit voornoemde overwegingen blijkt dat het arrest uitspraak
heeft gedaan over de aanduidingen voor
overtredingen zo~el van de artikelen 54,
55 en 61 van de wet van 14 juli 1971 als
van artikel 448 van het Strafwetboek;
Dat het middel dienaangaande feitelijke grondslag mist ;
b) In zoverre het middel betrekking
heeft op de inbreuk op artikel 4 van de
wet van 23 juni 1961 :
Overwegende dat het openbaar minis-
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terie de strafvordering niet heeft ingesteld wegens dit misdrijf;
Overwegende dat eiseres op 17 maart
1972 voor de onderzoeksrechter zich
slechts burgerlijke partij heeft gesteld
wegens eerroof;
Overwegende dat eiseres weliswaar op
die datum aan die magistraat een klacht
heeft gericht, waarin zij de feiten heeft
uiteengezet, waarvan zij het slachtoffer
beweerde te zijn en hem verzocht om een
onderzoek te doen tegen wie zulks
aangaat wegens overtreding van de door
haar aangeduide wettelijke bepalingen,
met name van de bepalingen van de wet
van 23 juni 1961 betreffende het recht
tot antwoord ;
Overwegende echter dat eiseres zich
geen burgerlijke partij heeft gesteld bij
die klacht;
Overwegende overigens dat het arrest
soeverein vaststelt dat de ongerechtvaardigde weigering van antwoord een feit
heeft opgeleverd dat onderscheiden is
van dat van eerroof;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling derhalve wettelijk
heeft beslist dat bij de onderzoeksrechter
en derhalve bij de raadkamer geen feit
van ongerechtvaardigde weigering van
antwoord aanhangig werd gemaakt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende derhalve dat het
vierde middel, waarin wordt verweten dat
het arrest geen uitspraak heeft gedaan
over de aanduidingen van genoemde
inbreuk, geen bestaansreden meer oplevert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
18 juni 1973. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer waar·nemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Legros. Geli}kluidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal. Pleiter, de H. J. Messinne (van de balie
te Brussel).

ZOEKSCHRIFT WAARIN WORDT GEWEZEN
OP DE NAUWE BANDEN TUSSEN ALLE
MAGISTRATEN VAN DE RECHTBANK VAN
EERSTE AANLEG WAARVAN DE ONDERZOEKSRECHTER VERZOCHT WORDT EEN
ONDERZOEK IN TE STELLEN TEN LASTE
VAN DE ZOON VAN EEN VAN HEN. VASTSTELLING DOOR HET HOF VAN
CASSATIE DAT HET AANGEVOERDE 'FElT
EEN VOLDOENDE GROND IS TOT GEWETTIGDE VERDENKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER BIJ WIE
DE
ZAAK
AANHANGIG IS. VERWIJZING NAAR
DE
ONDERZOEKSRECHTER VAN EEN
ANDERE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG.

W anneer het H of van cassatie vaststelt dat
het jeit dat in het verzoekschrijt van de
procureur des Konings wordt aangevoerd, nl. het bestaan van nauwe banden
tussen alle magistraten van de rechtbank
van ee1·ste aanleg waarvan de onderzoeksrechter verzocht wordt een onderzoek
in te stellen ten laste van de zoon van een
van hen, een voldoende grond is tot
gewettigde verdenking van de onderzoeksrechter bi} wie de zaak aanhangig
is, verwi}st het de zaak nam· de onderzoeksrechter van een andere rechtbank
van eerste aanleg die hiervan verslag zal
doen aan de t·aadkamer van die rechtbank (1). (Sv., art. 542, 544 en 545.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS,
IN ZAKE D .... )

Met de notitie overeenstemmend arrest.
18 jtmi 1973. - 2e kamer. - Voorzitter en Verslaggever, de H. Perrichon,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Geli}kluidende conclusie, de H. Delange,
advocaat-generaal.

2e

KAMER.

-

19 juni 1973.

1° VOORLOPIGE HECHTENIS.
2e

KAMER.

-

18 juni 1973.

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. STRAFZAKEN. GEWETTIGDE VERDENKING.- VERZOEKSCHRIFT VAN DE
PROCUREUR DES KONINGS. VER-

BEVEL TOT AANHOUDING. VERDACHTE DIE ZIJN VERBLIJF IN BELGIE
HEEFT. WET VAN 20 APRIL 1874,
ARTIKEL 2, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 2

(1) Cass., 17 januari 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 482).

10241973. -~ karner van de Rechtbank van eerste
aanleg te Hasselt op 27 april 1973 werd
bevestigd, bevestiging waartegen eiser
2° VOORLOPIGE HECHTENIS.
hoger beroep instelde ;
BEVEL TOT AANHOUDING. VEROverwegende dat blijkens voormeld
DACHTE DIE ZIJN VERBLIJF IN BELGIE
bevel en voormelde beschikking eiser in
HEEFT. MOTIVERING. BEGRIP.
Belgie zijn verblijf heeft ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
1° Het bevel tot aanhouding van een ver- dat insgelijks het bevel tot aanhouding
dachte, die zijn verblijf in Belgie heeft, bevestigt, als beweegredenen aanvoert :
moet tegelijkertijd de gegevens over de « dat er ernstige en uitzonderlijke ornzaak of de persoonlijkheid van de ve1'- standigheden voorhanden zijn die de
dachte omschrijven die ernstige en openbare veiligheid raken en dat we hier
ttitzonderlijke omstandigheden opleveren staan voor feiten met een zeer ernstig
en veTmelden dat daaTdoor de vooTlopige karakter en gezien. tevens het zwaar
hechtenis in het belang van de openbaTe verleden van beroeper " ;
Overwegende dat het bevel tot aanveiligheid ve1·eist is (1). (Wet van
20 april 1874, art. 2, vervangen bij houding de gegevens eigen aan de zaak of
artikel 2 van de wet van 13 maart de persoonlijkheid van de verdachte
client te preciseren die ernstige en uitzon1973.)
derlijke ornstandigheden uitmaken ;
2° Doo1· enkel e1·op te WiJ'zen dat «men hier
Dat het daarenboven de omstandigstaat voo1· feiten met een zee1· ernstig heden eigen aan de zaak of de persoonkarakteT en gezien tevens het zwaaT lijkheid van de verdachte moet vermelden
veTleden van de veTClachte "• omsclw·ijft uit hoofde waarvan mn redenen van
een bevel tot aanhouding geen e1'1Mtige openbare veiligheid de voorlopige hechteen ttitzonde?'liJ'ke omstandigheden bet?·ef- nis wordt vereiRt;
fende de zaak of de peTsoonlijkheid van
Dat de vervulling van deze twee voorde ve1·dachte en ve1·meldt evenmin dat
waarden in het bevel op precieze wijze
wegens de1'gelijke omstandigheden de client vermeld te worden ;
voo1·lopige hechtenis in het belang van de
Overwegende dat, door louter aan te
openba1·e veiligheid vereist is (2). (Wet stippen « dat we hier staan voor feiten
van 20 april 1874, art. 2, vervangen met een zeer ernstig karakter en gezien
bij artikel 2 van de wet van 13 maart tevens het zwaar verleden van beroe1973.)
per », het bevel niet preciseert welke
gegevens eigen aan de zaak of de persoonlijkheid van de beldaagde dermate
(DIRIKX.)
de openbare veiligheid raken dat de
voorlopige hechtenis vereist wordt;
ARREST.
VAN DE WET VAN
MOTIVERING.

13

MAART

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 rnei 1973 door het Hof van
beroep te Luik, kamer van inbeschulcligingstelling, gewezen ;
Over het rniddel arnbtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 2 van de wet
van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis, zoals vervangen bij artikel 2
van de wet van 13 rnaart 1973 tot
wij ziging van eerstvernoernde wet en tot
aanvulling van artikel 44 7 van het
W etboek van strafvordering :
Overwegende dat op 23 april 1973, op
grond van feiten van heling, tegen eiser
door de onderzoeksrechter te Hasselt een
bevel tot aanhouding werd verleend; dat
dit bevel bij beschikking van de raad(1) en (2) Raadpl. Parl. St. Kamer, zitt.
1970-1971, 472, nr. 6, inz. blz. 5 en 6.

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, kamer van inbeschuldigingstelling.
19 juni 1973. - 2 6 kamer. Voorzitte?', de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. V erslaggever, de
H. Chatel. Gelijkluidende conclusie,
de H. Dumon, advocaat-generaal.
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• KAMER.

VOORZIENING
STRAFZAKEN. -

-

19 juni 1973.
IN

CASSATIE.

VEROORDELEND AR-

J._____,_:o-_"_"-
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REST. - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE
AANHOUDING. - VOORZIENING TEGEN
DE VEROORDELENDE BESOHIKKING VERWORPEN. - VoORZIENING TEGEN HET
BEVEL TOT ONMIDDEI,LIJKE AANHOUDING ZONDER BELANG.

W anneer de veroordeelde zich in cassatie
heeft voorzien tegen een veroordelend
arrest, waarbiJ. zijn onmiddelliJ'ke aanhottding wordt bevolen, en, ten gevolge
van de verwerping van de voorziening
tegen de veroordelende beschikking, deze
in kracht van gewijsde is gegaan, levert
de voorziening tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding geen belang meer
op (1).
(BOURDEMAGH.)
Met de notitie overeenstemrnend arrest.
19 juni 1973. - 2" kamer. - Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. N aulaerts. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Dumon, advocaat-generaal.

2" KAMER. -

19 juDi 1973.

WEGVERKEER. BEWIJS VAN DE
OVERTREDJNGEN. - PROOES-VERBAAL
WAARVAN GEEN AFSOHRIFT AAN DE
. OVERTREDER IS GEZONDEN. - BEWIJS
DOOR ALLE REOHTSMIDDELEN.

W ordt binnen acht dagen aan de dvertreder
geen afschrift gezonden van het procesverbaal tot vaststelling van een overtreding van de wetten betreffende de politie
over het wegverkeer of van het wegverlceersreglement, dan mag het bewijs van
deze overtreding worden geleverd door
alle rechtsmiddelen, met inbegrip van het
door het proces-verbaal opgeleverde bewijs waarvan de" rechter V1'ij de waarde
beoorde((-lt met inachtneming van de
rechten van de verdediging (.2). (Wet
betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968, art. 62.)
(1) Cass., 21 mei 1973, sttp?·a, biz. 921.
(2) Cass., 13 april 1964 (Bull. en PAsrc.,
1964, I, 868) en 10 mei 1971 (Arr. cass., 1971,
b1z. 891).

CASRA'l'IE, 1973. -

33

(NIHOUL.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op ll januari 1973 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Leuven ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 62 van het koninklijk
besluit van 16 maart 1968 tot coordinatie
van de wetten betreffende de politie over
het wegverkeer,
doo1·dat het bestreden vonnis eiser
veroordeelt om verzuimd te hebben een
met het oog op de regeling ve.n het verkeer geplaatst verkeerslicht in acht te
nemen, meer bepaald om door een rood
licht te zijn gereden,
terwijl de veroordeling aileen kan
gesteund zijn op het proces-verbaal
nr. 334 van I7 rnei 1971 van de rijkswacht
van het district Brussel, en dit procesverbaal geen bewijskracht " tot aan het
bewijs van het tegendeel >> bezit omdat er
geen afschrift van aan eiser werd gezonden binnen de acht dagen van de vaststeiling van de zogenaamde overtreding ;
in bedoeld proces-verbaal uitdrukkelijk
staat vermeld dat een afschrift aan de
overtreder werd gezonden op 27 mei 1971,
dus op de tiende dag na deze van de
vaststeiling ; de verbalisanten nooit als
getuigen werden gehoord, noch in eerste
aanleg, noch in beroep ; de getuigen die
door de correctionele rechtbank werden
gehoord aileen verklaard hebben dat
volgens hun vaststeilingen eiser onmogelijk de overtreding kan hebben gepleegd; de heer procureur ter terechtzitting de zaak aan de wijsheid van de
rechtbank overliet :
Overwegende dat het proces-verbaal,
opgemaakt krachtens artikel 62 van de
wegverkeerswet, waarvan een afschrift
niet binnen de termijn van acht dagen, te
rekenen van de datum van vaststeilingen
van de misdrijven, aan de overtreder
werd toegezonden, zoals voorgeschreven
bij het tweede lid van deze bepaling,
niettemin een bewijs oplevert waarvan
de rechter vrijelijk de waarde beoordeelt
en dat voldoende is als grondslag van zijn
overtuiging ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
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Oro die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
19 juni 1973. - 2e karoer. - Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer waarneroend voorzitter. ~ Verslaggever, de
H. V ersee. Gelijkluidende conclusie,
de H. Dumon, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Vertessen (van de balie te
Leuven).

2e

KAMER.

-

19 juni 1973.

1o

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- SrRAFZAKEN .. _:__
ARREST WAARBIJ" WORDT VASTGESTELD
DAT DE FElTEN DIE TWEE TELASTLEGGINGEN OPLEVEREN, MET HETZELFDE STRAFBAAR OPZET GEPLEEGD ZIJ"N.
ARREST WAARBIJ EEN ENKELE
GEVANGENISSTRAF WORDT UITGESPROKEN. DOCH UITSTEL WORDT VERLEEND
VOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN
DE WEGENS EEN VAN DE TELASTLEGGINGEN UITGESPROKEN GEVANGENIS·sTRAF.- TEGENSTRIJ"DIGHEID.

2°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN.- VEROORDELEND ARREST.0NWETTELIJKHEID VAN DE BESLISSING
WAARBIJ UITSTEL WORDT VERLEEND
VOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN DE
STRAF. VOLLED'IGE CASSATIE.

3°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. 0NBEPERKTE VOORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE. ___:_ CASSATIE VAN
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING.
CASSATIE DIENTENGEVOLGE VAN
DE EINDBESLISSING OP DE TEGEN DE
BEKLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING.

l

Tegenstrij"dig is en derhalve schendt
artilcel 97 van de Grondwet het arrest dat,
enerzij"ds, vaststelt dat de feiten, die
twee misdrijven opleveren, nl. valsheid
in geschriften en heling, de uitvoering
ziin van een en hetzeljde strajbaar opzet
en, anderzij"ds, wegens deze twee misdrij"ven o.a. een enkele gevangenisstraf
uitspreekt, .doch uitstel verleent voor de
tenuitvoerlegging van de gevangenisstraj
wegens heling (1).

0

(1) Raadpl. cass., 22 juli 1970 (Arr. co.ss.,
1970, blz. 1030).

2° Wordt een arrest vernietigd wegens de
onwetteli(jkheid van de beslissing, waarbii aan de veroordeelde uitstel wordt
ve1·leend voor de tenuitvoe1'legging van de
volledige st1·aj of van een gedeelte ervan,
dan geldt de cassatie voor de hele veroor. de ling (2).
3° De cassatie, op de onbepe1'lcte voorziening
van de belclaagde, van de veroordeling
op de strajvorderin!J brengt de cassatie
mede van de eindbeslissing op de tegen
hem ingestelde burgerliJlce rechtsvoTdeTing, die het gevolg is van de eeTste (3).
(LEIRS, T. MICHIELSENS,
VERMEIRE EN PLANCHAR.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 december 1972 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing :

A. over de stra'fvordering :
Over het roiddel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat het arrest eiser
schuldig verklaart aan de ten laste gelegde feiten van 1° heling en 2° valsheid
in geschrift en gebruik ervan; dat het,
nate hebben vastgesteld dat beide feiten
zich vermengen doordat ze de uitvoering
zijn van eenzelfde misdadig opzet en dat
aileen de zwaarste straf rooet uitgesproken worden, eiser wegens beide telastleggingen samen veroordeelt tot onder
meer een gevangenisstraf van vier maanden ; dat het vervolgens " beveelt dat,
bij toepassing en binnen de perken van
artikel 8 wet van 29 juni 1964, de tenuitvoerlegging van de hoofdgevangenisstraf uitgesproken wegens het feit van
'' heling » zal uitgesteld worden gedurende
een termijn van vijf jaar » ;
Overwegende dat, nu slechts een straf
werd uitgesproken voor de beide in
aanmerking genoroen telastleggingen, en
geen afzonderlijke straf wegens heling,
het arrest, dat uitstel verleent voor de
laatste, niet uitgesproken straf, door
tegenstrijdigheid is aangetest;
(2) Cass., 22 januari 1973, s·upra, blz. 525.
(3) Cass., 16 april 1973, supra, biz. 816.
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Overwegende dat het uitste1 een
bestanddee1 is van de uitgesproken straf;
dat derhalve de. vernietiging van de
beslissing hierover de vernietiging van de
veroordeling zelf meebrengt ;

VEROORDELEND ARREST. MIDDEL
WAARIN EEN NIETIGHEID WORDT AANGEVOERD DIE ENKEL BETREKKING
HEEFT OP HET VERWIJZEND ARREST.N IET-ONTVANKELIJKHEID

B. over de burgerlijke rechtsvordering
van de verweerders ;

4° HOF VAN ASSISEN.- GETUIGEN.
~ WETBOEK VAN STRAFVORDERING,
ARTIKEL 316. --,-, NocH SUBSTANTIELE
NOCH OP STRAFFE VAN NIETIGHEID
VOORGESCHREVEN FORMALITEITEN.

Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing over de strafvordering de
vernietiging tot , gevolg heeft van de
beslissing over de civielrechtelijke vordering strekkende tot het herste1 van de
schade door de ten 1aste gelegde plisdrijvenveroorzaakt;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet
over de vorderingen tegen eiser ingesteld ;
beveelt dat melding van dit arrest zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 1aat
de kosten ten laste van de Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Gent.
19 juni 1973. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Versee. Gelijkluidende concl.usie,
de H. Duman, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

19 juni 1973.

10 HOF VAN ASSISEN. VEROORDELEND ARREST. - VOORZIENING IN
CASSATIE VAN bE VEROORDEELDE TEGEN HET VERWIJZEND ARREST.
DRAAGWIJDTE VAN DEZE VOORZIENING.
2o

HOF VAN ASSISEN: VooRZIENING IN CASSATIE VAN DE VEROORDEELDE TEGEN HET VEROORDELEND
ARREST. - SLAAT NIET OP HET VERWIJZEND ARREST.

3D CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- HOF VAN ASSISEN.- VooRZIENING IN CASSATIE TEGEN HET
(1) Cass., 24 januari 1949 (Bull. en PAsiC.,
1949, I, 71) en noot 1 ; 25 mei 1964 (ibid.,
1964, I, 1014). Raadpl. cass., 26 maart 1973,
supra, blz. 7 4 7.
(2) Cass., 6 janmiri 1941 (Bull. en PASH'.,
1941, I, 2).

0

1° De beschuldigde die door het hof van
assisen is vemordeeld en zich eerst tegen
het arrest van verwijzing naar de learner
van inbeschttldigingstelling voorziet, tegelijkertijd als tegen het veroordelend
arrest, verwijst naar het Hof van cassatie
slechts de oorzaken van nietigheid van
het verwijzend arrest, die hij voor dit hof
niet had kunnen brengen in een voorziening binnen de termijnen ·bij artikel 373 of 296 van het Wetboek van
strafvordering gesteld (1). (Imp1iciete
op1ossing.)

2° De voorz~ening in cassatie van de
veroordeelde tegen een veroordelend arrest
van het hof van assisen slaat niet op het
arrest van verwiJ'zing naar dit hof (2).
3° Niet ontvankelijk is het middel tot
staving van de voorziening die enkel_ is
ingesteld tegen een veroordelend arrest
van .het hof van assisen, waarin een
nietigheid wordt aangevoerd die enkel
betrelcking heeft op het verwijzend
arrest (3).
4° De bij m·tilcel 31 6 van het W etboek van
strajvordering voorgeschreven formaliteiten, waarbij wo1·dt vereist dat de voorzitter van het hof van assisen aan de
getttigen beveelt zich te begeven naa1· de
voor hen bestemde kamer en dat zij die
slechts mogen verlaten om hun getuigenis
af te leggen, zijn noch sttbstantieel noch
op straffe van nietigheid vooTgeschreven (4).
(VELDEMAN.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 31 maart 1973 door het Hof

(3) Cass., 4 jtmi 1962 (Bull. en PASIC., 1962,

I, 1130).
(4) Cass., 2 februari 1971 (Arr. cass., 1971,
blz. 536).
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van assisen van de Provincie Oost-Vlaanderen gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 223, 240 en
242 van het Wetboek van strafvordering,
doordat het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling gedagtekend
14 november 1972, waarbij eiser naar het
Hof van assisen van de Provincie
Oost-Vlaanderen verwezen werd, niet
vermeldt dat hij gehoord werd en evenmin dat hij op de terechtzitting verschenen is,
terwiJ"l eiser aldus niet, of minstens op
onregelmatige wijze, ·naar het Hof van
assisen verwezen werd :
Overwegende dat eiser door het in het
middel aangehaald arrest naar het Hof
van assisen van de Provincie Oost-Vlaanderen verwezen werd ;
Overwegende dat, wanneer eiser voorhoudt dat deze verwijzing door nietigheid
zou zijn aangetast, zijn middel gericht is
tegen een beslissing die niet meer geldig
door cassatieberoep kon worden bestreden, en trouwens door hem niet. werd
bestreden;
Dat het middel mitsdien niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 316 van het
Wetboek van strafvordering,
doordat Blondeel Victor als getuige door
het Hof van assisen werd gehoord,
terwiJ"l hij voordien reeds in de zittingszaal aanwezig was toen andere getuigen
hun verklaringen a:flegden en slechts op
verzoek van de raadslieden van eiser uit
de zittingszaal werd verwijderd :
Overwegende dat, zelfs indien Blondeel
Victor, vooraleer zijn getuigenis af te
leggen, in de zittingszaal aanwezig zou
zijn geweest toen andere getuigen·werden
gehoord, de beweerde schending van
artikel 316 van het Wetboek van strafvordering geen aanleiding tot vernietiging zou kunnen geven, vermits de erin
vervatte bepalingen noch substantieel
zijn, noch op straffe van nietigheid
worden voorgeschreven ;
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.

19 juni 1973. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Chatel. Gelijkluidende conclusie,
de H. Dumon, advocaa.t-generaal. Pleiter, de H. E. De Ridder (van de balie
te Dendermonde).

3e

KAMER.

--

VOORZIENING

20 juni 1973.
IN

CASSATIE.

PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN OASSATIE TE VOORZIEN. DIENSTPLIOHT.
BESLISSING VAN DE HOGE MILITIERAAD.
VOORZIENING
DOOR
DE
VADER VAN DE DIENSTPLIOHTIGE INGESTELD ZONDER BIJZONDERE VOLMACHT. NrET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voorziening, die
zonder bijzondere volmacht doo1· de
vader van de dienstplichtige werd ingesteld tegen een beslissing van de Hoge
Militiemad (1). (Gecoordineerde dienstplichtwetten, art. 50 en 51.)
(BOUILLOT.)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
20 juni 1973. - 3e kamer. - Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, Ridder de Schaetzen.
Gelijkluidende
conclusie, de H. Duchatelet, advocaatgeneraal.

3e
la

KAMER.

WETTEN

-

20 juni 1973.

EN BESLUITEN.

TOEPASSING IN DE TIJD. ARBEIDSONGEVAL.
WET TOT WIJZIGING
VAN DE
WETSBEPALINGEN DIE DE
WIJZE VAN BEREKENING VAN DE AAN
DE GETROFFENE VERSOHULDIGDE VER·

(1) Ca~s., 21 april 1971 (Arr. cass., 1971,
biz. 782).

-
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GOEDINGEN VASTSTELLEN.
WET
ONMIDDELLIJK VAN TOEPASSING OP DE
BEREKENING VAN DE VERGOEDINGEN
VERSCHULDIGD WEGENS DE GEVOLGEN
VAN EEN ONGEVAL VAN VOOR HAAR
INWERKINGTREDING, DIE NA DEZE
DATUM OPTREDEN OF VOORTDUREN,
TENZIJ DE VERGOEDINGEN REEDS DEFI·
NITIJ!]F VASTGESTELD ZIJN.
2° ARBEIDSONGEVAL. WET TOT
WIJZIGING VAN DE WETSBEPALINGEN
DIE DE WIJZE VAN BEREKENING VAN
DE AAN DE GETROFFENE VERSCHULDIGDE VERGOEDINGEN VASTSTELLEN.WET ONMIDDELLIJK VAN TOEPASSING
OP DE BEREKENING VAN DE VERGOEDINGEN VERSCHULDIGD WEGENS DE
GEVOLGEN VAN EEN ONGEVAL VAN
VOOR HAAR INWERKINGTREDING, DIE
NA DEZE DATUM OPTREDEN OF VOORT·
DUREN, TENZIJ DE VERGOEDINGEN
REEDS DEFINITIEF VASTGESTELD ZIJN,
3°

WETTEN EN BESLUITEN.
TOEPASSING IN DE TIJD. - ARBEIDSONGEVAL.- WET WAARBIJ HET MAXIMUM-BEDRAG VAN DE WEDDE, DIE IN
AANMERKING MOET WORDEN GENOMEN
VOOR DE BEREKENING VAN DE AAN DE
GETROFFENE VERSCHULDIGDE VERGOEDINGEN, WORDT GEWIJZIGD. - GEEN
WIJZIGING VAN EEN REGEL INZAKE
AANSPRAKELIJKHEID.

4° ARBEIDSONGEVAL. -WET WAARBIJ HET MAXIMUM-BEDRAG VAN DE
WEDDE, DIE IN AANMERKING MOET
'VORDEN GENOMEN VOOR DE BEREKENING VAN DE AAN DE GETROFFENE
VERSCHULDIGDE VERGOEDINGEN,
WORDT GEWIJZIGD. - GEEN WIJZIGING
VAN EEN REGEL INZAKE AANSPRAKELIJKHEID.
1° en 2° De wet die een wijziging brengt in

de wetsbepalingen tot vaststelling van de
wijze van berekening van de uit hoojde
van een arbeidsongeval verschuldigde
vergoedingen, is in beginsel van toepassing op de berekening van de vergoedingen verschuldigd wegens de gevolgen
van een ongeval van v66r haar inwerkingtreding, die na deze datum optreden of
voortduren, tenzij op dat ogenblilc de
ve1·goeding reeds dejinitiej is vastgesteld (1). (B.W., art. 2.)
(1) en (2) Cass., 21 oktober 1966 (A1'1·. cass.,
1967, blz. 246); men raadplege evenwel inverband met de wet tot wijziging van het percentage van de basiswedde voor de vaststelling

3° en 4o De wet die een wiJ'ziging brengt in

het bedrag van de maximumwedde, die
moet worden in aanmerking genomen
voor het vaststellen van de ve'l'goedingen
en renten die aan de getroffene van een
arbeidsongeval zijn ve1·schuldigd, wijzigt
geen regel inzake aansprakelijkheid (2).
(B.W., art. 2.)
(« CAISSE COMMUNE DE L'INDUSTRIE
CHARBONNri:RE DES BASSINS DE CHARLEROI ET DE LA BASSE-SAMBRE »,
T. TEKIA.)

ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 juli 1972 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel, zitting houdende te Bergen ;
Over de twee middelen samen, afgeleid,

het eerste, uit de schending van de
artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek,
39, lid 1, van de arbeidsongevallenwet
van 10 april197l en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, na te
hebben aangenomen « dat de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 de regels
inzake aansprakelijkheid klaarblijkelijk
heeft uitgebreid en zelfs nieuwe aansprake~ijkheden heeft ingevoerd », er vervolgens op wijst dat, « zelfs al zwijgt de
wetgever hierover », sorrnnige bepalingen
van de wet echter toepassing zouden
kunnen vinden voor de vergoeding van
schade waarvan de oorzaak dagtekent
van v66r haar inwerkingtreding en dat
zulks onder meer het geval is wanneer
het gaat om bepalingen die geen nieuwe
aansprakelijkheid invoeren of geen regel
inzake aansprakelijkheid wijzigen en dat
« zulks het geval is voor artikel 39, lid 1,
dat er zich toe beperkt het maximum
van het basisloon van 200.000 frank te
brengen op 300.000 frank», en beslist
dat het in aanmerking te nemen basisloon
om de vergoeding van de gedeeltelijke
blijvende ongeschiktheid te berekenen,
niettegenstaande de consolidatie vanaf
26 februari 1971, moest worden vastgesteld op 205.484 frank met ingang van
1 januari 1972,
van de vergoedingen : cass., 12 september 1940
(Bull. en PAsrc., 1940, I, 215); men raadplege
bovenclien cass., 8 februari 1957 (ibid., 1957, I,
681); 20 november 1967 (Arr. cass,, 1968,
blz. 408).
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terwiy'l, wanneer een · wettekst het
bedrag van de verschuldigde schadevergoeding bepaalt, moet voor de vaststelling van de aan de getroffene toekomende
vergoeding, de wet worden toegepast,
die van kracht was de dag waarop de
schuldvordering is ontstaan, dit is de dag
van het ongeval, of althans de wet die
van toepassing was de dag waarop aile
elementen van de schade en derhalve het
bedrag van de vergoeding definitief
vaststonden ; v66r de inwerkingtreding
van de wet van 10 april1971 de aansprakelijkheid van de werkgever en dientengevolge de verplichtingen van de verzekeraar-arbeidsongevallen beperkt waren
tot de betaling van vergoedingen berekend volgens een basisloon dat in iedere
onderstelling maximum 200.000 frank
bedroeg, zodat artikel 39, lid 1, van de
wet van IO aprili971, door deze grens op
300.000 frank te brengen, de verplichtingen van de verzekeraar heeft verzwaard en aldus een regel inzake aansprakelijkheid heeft gewijzigd ; door te
beslissen dat artikel 39, lid 1, van de wet
van IO april 1971, die op I januari I972
van kracht is geworden, toepassing kan
vinden op de vergoeding van de gevolgen.
van een arbeidsongevel dat zich v66r de
inwerkingtreding van de wet heeft
voorgedaan en inzonderheid op de vergoeding van een arbeidsongeschiktheid
die blijvend is geworden en dus definitief
is vastgesteld v66r de inwerkingtreding
van de wet, het arrest artikel 39, lid 1,
van de wet van 10 april I971 verkeerd
heeft toegepast en het beginsel van
artikel 2 van het Burgerlijk W etboek
heeft miskend ·;
en het tweede, uit de schending van de
artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek,
2, lid 6, 6, lid 6, van de gecoordineerde
wetten op de vergoeding der schade
voortspruitende nit arbeidsongevallen en
97 van de Grondwet,
clooTdat het arrest, na er te hebben
op gewezen dat de toestand van de
getroffene op 26 februari 1971 geconsolideerd was, beslist « clat de aan de
. getroffene verschuldigde vergoeding definitief door de rechter wordt vastgesteld »
en er vervolgens op wijst dat ten deze
« geen enkele vergoeding definitief bij
v_onnis werd vastgesteld v66r I januari
I972, op welke datum de wet van 10 april
1971 in werking is getreden" en beslist
dat «die wet dus moet worden toegepast
om de blijvende ongeschiktheid van de
getroffene vanaf 1 januari 1972 te vergoeden "•
tenvijl het recht van de getroffene van

een arbeidsongeval op de jaarlijkse
uitkering als vergoeding voor de schade
ten gevolge van zijn blijvende arbeidsongeschiktheid ontstaat en geheel kan
worden bepaald op de datum· van de
consolidatie, zodat de rechter slechts
kan vaststellen dat de jaarlijkse uitkering,
bepaald op grand van de wettelijke
regels, vanaf de datum van de consolidatie verschuldigd is ; de omstandigheid
dat op het ogenblik van de inwerkingtreding van een nieuwe wet na de datum
der consolidatie de rechter nog niet de
gelegenheid heeft gehad om de jaarlijkse
uitkering vast te stellen overeenkomstig
de regels van kracht op de datmn van de
consolidatie, hem niet toelaat de nieuwe
wet toe te passen op een toestand die
onder de gelding van de vroegere wet
definitief is geworden ; het arrest, door
de op 1 januari 1972 van kracht geworden
wet van 10 april 1971 toe te passen
om het bedrag te bepalen voor de
vergoeding die aan yerweerder is verschuldigd wegens zijn blijvende ongeschiktheid, die op 26 februari 1971
definitief werd vastgesteld, aile in het
middel vermelde wettelijke bepalingen
heeft geschonden :
Overwegende dat in geval van wijziging
van een wetsbepaling tot vaststelling van
de wijze van berekening van de vergoeclingen, die verschuldigd zijn ten gevolge
van een arbeidsongeval of van een
ongeval overkomen op de weg naar
of van het werk, de rechter in principe de
nieuwe wet 1noet toepassen, niet aileen op
de vergoedingen verschuldigd wegens een
ongeval overkomen na de inwerkingtreding· van die wet, maar ook op 'de vergoedingen verschuldigd wegens de gevolgen
van een vroeger ongeval, clie ontstaan of
·voortduren na de inwerkingtreding van
die wet, tenzij de vergoeding op dat
ogenblik reeds definitief zou zijn vastgesteld;
Overwegende dat artikel 39, lid 1, van
de arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, waarbij het maximum van het
jaarloon dat in aanmerking moet worden
genomen voor het vaststellen van de
vergoedingen en renton, van 200.000 op·
300.000 frank werd gebracht, geen wettelijke bepaling is, waarbij een regel inzake
aansprakelijkheid wordt gewijzigd ;
Overwegende dat het arrest weliswaar·
vaststelt dat het ongeval zich heeft.
voorgedaan en de blijvende ongeschiktheid als gevolg ervan zich heeft geopenbaard v66r 1 januari 1972, op welke
datum de wet van 10 april 1971 van
kracht is geworden, maar er eveneens op
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wijst da,t voor die datum geen enkele
vergoeding definitief werd vastgesteld ;
Overwegende derhalve dat, door te
beslissen dat, bij de berekening van het
bedrag van de vergoeding die aan de
getroffene vanaf I januari 1972 voor zijn
blijvende ongeschiktheid is verschuldigd,
het in aanmerking te nemen basis·loon niet moet worden beperkt tot
.200.000 frank, het arrest geen enkele van
de in het middel vermelde wetsbepalingen
schendt;
Dat de middelen naar recht falen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

.20 juni 1973. - 3e kamer. Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, Ridder de Schaetzen. Andersluidende
conclusie {1), de H. Duchatelet, advocaatgeneraal. Pleiters, de HH. Van Ryn
en Dassesse.

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde
zin gewezen inzake dezelfde eiseres tegen
Ben Lahcen.

]e KAMER. -

HET BESCHIKKENDE GEDEELTE TE
RECHTVAARDIGEN. - VASTSTELLINGEN
NIET VAN AARD OM DE BESLISSING TE
RECHTVAARDIGEN.
MIDDEL VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

.2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. BESLISSING GEGROND OP
TEGENSTRIJDIGE REDENEN. NIET
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

1° Feitelijke grondslag mist het middel van
niet-ontvankelijkheid dat tegen een cassatiemiddel is opgeworpen en hieruit
ajgeleid dat de bestreden beslissing door
de niet gekritiseerde bepalingen wettelijk
gerechtvaardigd bliJ!t, wanneer deze niet
volstaan als grondslag van het beschikkende gedeelte (.2).
.2° W anneer de rechter vaststelt dat de
overeenkomst tussen de partijen beperkt
is tot de huur van goederen, lean hij,
zonder zich tegen te spreken, niet beslissen dat de· verhuttrder het recht heejt om
de levering van het gehuurde goed ajhankelijk te stellen van de ondertelcening,
door de huurder van wissels ten bedrage
van de lcoopprijs van dit goed (3).
(Grondwet, art. 97; B.W., art. 1709,
1719, 17.20 en 17.28.)

21 juni 1973,

1° CASSATIEMIDDELEN. -

BuRGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL VAN NIETONTVANKELIJKHEID. MIDDEL VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID :rriERUIT AFGELEID DAT DE NIET GEKRITISEERDE
VASTSTELLINGEN VAN DE RECHTER
VOLSTAAN OM DE WETTELIJKHEID VAN

{VIGNY, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« COMPAGNIE DECAUVILLE DE MATERIELS INDUSTRIELS ».)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 ma,art 197.2 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

I

(1) Het openbaar ministerie had tot cassatie
geconciudeerd en beriep zich daartGe op de
rechtspraak van het Hofvolgens weike de V\'et,
zelfs indien zij de openbar" orde raakt, die
een regel inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid wijzigt of een nieuwe burgerrechtelijke aansprakelijkheid vestigt de schadeIoosstelling niet kan regelen van de schade,
die zich v66r haar inwerkingtreding heeft
voorgedaan, tenzij de wetgever van het
beginsel van de niet-terugwerking heeft willen
afwijken : cass., 12 september 1940 (Bull. en
PAsro., 1940, I, 215); 8 februari 1957,
redenen (ibid., 1957, I, 684); 3 oktober
1966 (Arr. cass., 1967, blz. I47); 20 november
1967, redenen (ibid., 1968, blz. 408); 5 februari
1970 (ibid., 1970, blz. 522) en de conciusie
van Procureur-generaal W.J. Ganshof van

der Meersch, v66r dit arrest, in Bull. en
PAsrc., 1970, I, biz. 487; de conclusie van
dezelfde procureur-generaal v66r het arrest
van 22 oktober 1970 (Bull. en PASIC., 1971,- I,
144, inzonderheicl biz. 153 tot 160); DE PAGE,
d. I, 3de uitg., nr. 231bis, biz. 332; ROUBIER,
Le d1·oit transitoi1·e, Dalloz, 1960, biz. 188;
HoRioN, Traite des accidents du travail,
Bruyiant, 1964, nr. 1069, biz. 364; DOUBLET,
La securite sociale, P. U. F., 5de uitg., blz. 194.
(2) Men raadplege cass., 2 januari 1969 (Ar1·.
cass., 1969, blz. 409) en 24 januari 1973, supra,
blz. 533.
(3) M<'n raadplege cass., 19 maart 1936
(Bull. en PAsrc., 1936, I, 197) en 25 juni 1954
(ibid., 1954, I, 928). Zie ook DE PAGE, d. IV,
nrs. 482, 512, 583, 584 en 647.
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Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat, om de litigieuze overeenkomsten ten nadele van eiser ontbonden te
verklaren, deze tot schadevergoeding te
veroordelen, derdenbeslagen geldig te
verklaren en derhalve hiervoor geen
opheffing te verlenen, het arrest enerzijds
erop wijst dat in de contracten van
1 december 1969 "voor elk van de
toestellen een maandelijkse huur is bepaald gelijk aah het bedrag va_n de
wissels, hetgeen betekent dat ZlJ een
zesendertigste vertegenwoordigde van de
koopprijs vermeerderd ·:· met lastenpercentage over zesendert1g ma~mden, en
dat de duur van de huur er met nauwkeurig is in vastgesteld, tenzij dan dat de
huur zou ingaan voor ten minste zes
maanden, ofwel " op de dag waarop het
materieel, met de nodige onderdelen voor
het gebruik ervan, op wagons zou worden
geladen of afgegeven aan een vervoerder
om aan de huurder gezonden te worden ,,
ofwel eventueel « op de dag voor !fe
verhuurder vastgesteld om dit materieel
ter beschikking van de huurder te stellen », en anderzijds, in antwoord op a.~
conclusie waarbij eiser betoogde dat hlJ
niet geldig in gebreke was gesteld, en
onder meer beweerde : « Uit de aangetekende expresbrief van appellante (hier
verweerster) van 16 juni 1970 ... , blijkt
dat appellante de concluan_t aanmaande
om, het gehuurde niateneel m o?-tvangst . te nemen, doch de · levermg
afhankelijk stelde van de ondertekenmg
van zesendertig maandelijkse wissels
van 176.071 frank, dit wil zeggen dat
zij aan de uitvoering van ha~~r verbintenissen een voorwaarde verbond
waarvan geen sprake was in het contract
van 1 december 1969 », verklaart « dat
appellante het recht had om de levering
van het materieel te onderwerpen aan de
ondertekening door ge'intimeerde van de
maandelijkse wissels van 144.930 frank
plus 31.141 frank per maand of namelijk
van 176.071 frank; dat zulks geschiedde
in haar ingebrekestelling en dat deze
volledig geldig is »,
· terwijl d~ rechter, door aldus uitspraak
te doen, zich tegenspreekt en zich in elk
geval dubbelzinnig uitdrukt, daar, zo de
contracten van 1 december 1969 enkel
betrekking hadden op een huurtij?- van
ten 1ninste zes maanden, toch nwt te
begrijpen valt dat eiser van in het begin
ook verplicht was tot betaling van
zesendertig maandelijkse termijnen van
een huur, die overeenkwam met de lwopprijs van het materieel en kon in gebreke

worden gesteld en deze kwijten door
afgifte van de wissels :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid tegen het middel opgeworpen en
afgeleid uit het ontbreken van belang,
doordat de ontbinding van de overeenkomsten ingevolge de beslissing van het
arrest wettelijk verantwoord blijft door
de niet gekritiseerde vaststel1ingen dat
verweerster in staat was het litigieuze
materieel binnen een redelijke termijn
ter beschikking van eiser te stellen en dat
het niet-verzenden van het materieel
hieruit volgt dat eiser nooit de plaats
heeft aangeduid waarnaar dit moest
worden verzonden :
Overwegende dat deze consideransen
van het arrest, afgezien van de aangevoerde redenen, niet kunnen volstaan om
de bestredim beslissing te rechtvaardigen,
daar hierin wordt vastgesteld, zonder
dat ze dienaangaande worden aangevallen, dat verweerster de levering van het
materieel afhankelijk stelde van de ondert~kening van maandelijkse wissels door
e1ser;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;
Over het middel :
Overwegende dat het arrest enerzijds
vaststelt dat· de contracten van 1 december 1969 enkel betrekking hadden op
een verhuring waarvan de niet nauwkeurig bepaalde duur voor tenminste
zes maanden zou ingaan ofwel op de dag
waarop het materieel met de nodige
onderdelen voor het gebruik ervan op
wagons zou worden geladen of afgegeven
aan een vervoerder om naar de hui.uder
te worden verzonden, ofwel eventueel op
de dag door de verhuurder vastgesteld
om dat materieel ter beschikking van de
huurder te stellen ;
Dat het arrest anderzijds erop wijst,
ter rechtvaardiging van de ontbinding
van de overeenkomsten, dat verweerster
het recht had om de levering van het
gehuurde matereel afhankelijk te stellen
van de ondertekening van de maandelijkse wissels door eiser, zoals zulks
geschiedde in haar ingebrekestelling van
16 juni 1970 die volledig geldig is verklaard en zodoende voor een bedrag
volledig gelijk aan de door het arrest
vastgestelde koopprijs ;
Overwegende dat deze vermeldingen
tegenstrijdig zijn;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestre-

____ L
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den 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 ~eroep te Luik.

21 juni 1973. - 1e kamer. Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Screvens. - GeliJ?cluidende conolusi"e,
de H.

Colard,

advocaat-generaal.

Pleiters, de HH. Faures en Ansiaux.

21 juni 1973. - 1e kamer. Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Ligot. Gelijklttidende conclusie,
de

H.

Colard,

advocaat-generaal.

Pleiters, de HH. Fally en Philips.

1e KAMER. -

21 juni 1973.

l o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. - CONCLUSIE. - 0VERWEGING
IN DE VORM VAN LOUTERE VERONDERGEEN VERPLICHTING
STELLINGEN. VOOR DE RECHTER HIEROP TE ANTWOORDEN.
2° CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT ENKEL
KRITIEK OEFENT OP ZEKERE REDENEN
VAN DE BESTREDEN BESLISSING. --'-BESCHIKKENDE GEDEELTE WETTELIJK
GERECHTVAARDIGD DOOR EEN ANDERE
REDEN. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
1° De rechter is niet verplicht te antwoorden

op overwegingen die in een conclusie
zijn aangevoerd in de vorm van loutere
veronderstellingen (1). (Grondwet,
art. 97.)

2° Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken

van belang, is het middel dat slechts op
zekere redenen van de bestreden beslissing kritiek oefent, terwijl het beschikkende gedeelte door een ande1·e reden
wettelijk is verantwoord (2).
(DEHAES EN LITISCONSORTEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ DE VOORZORG "·)
Met de notitie overeenstemmend arrest.
(1) Cass., 10 oktober 1972, supra, blz. 148;
men raadplege cass., 26 november 1971 en
28 april 1972 (An·. cass., 1972, blz. 308 en
813).
(2) Cass., 18 april 1973, supra, blz. 823.

Je KAMER. -

21 juni 1973.

INKOMSTENBELASTINGEN.- WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN.
- PERSONENBELASTING. - VAN HET
TOTAAL BELASTBAAR NETTO-INKOMEN
AFTREKBARE LASTEN. HYPOTHECAIRE SCHULDEN IN HET BELANG VAN
EEN DERDE AANGEGAAN. - lNTERES·TEN VAN DEZE SCHULDEN. NIET
AFTREKBAAR.

De inte1·esten van hypothecaire schulden
die een belastingschuldige uitsluitend in
het belang en ten voordele van een derde
heeft aangegaan, zijn van zijn gezamenlijk belastbare netto-inkomsten niet
aftrekbaar, daar deze schulden niet ziJ"n
aangegaan om onroerende of roerende
inkomsten te verkrijgen of te behouden
die in aanmerking komen voor het
bepalen van het belastbaar inkomen (3).
(Wetb. van de inkomstenbel., art. 71,
§ 1, 2°.)

(JADOT, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28·april1972 door het Hofvan
beroep te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 71, inzonderheid § 1, 2° (in het
nummeren gewijzigd bij artikel 4 van het
koninklijk besluit nr. 9 van 18 april1967),
van het Wetboek van de iukomstenbelastingen (koninklijk besluit van 26 februari 1964), 1134 en 1188 van het
Burgerlijk W etboek,

(3) Men raadplege cass., 4 november 1955
(Bull. en PAsrc., 1955, I, 211), 19 november

1971 (Arr. cass., 1972, blz. 288) en 8 november
1972, supra, blz. 236.
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doordat het bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld dat eiser op 30 novem:
ber 1956 hoofdelijk met zijn broer
Henri J adot een hypothecaire lening had
aangegaan, met dien verstf!,nde " dat
verzoeker (thans eiser) ten aanzien van
zijn broer Henri slechts als borg diende
te worden beschouwd" en "dat Henri
Jadot in de loop van het jaar 1965
kennelijk onvermogend is geworden, dat
da.arna de interesten met vertraging
betaald werden en dat de leners derhalve
het voordeel van de tijdsbepaling hebben
verloren en dat het kapitaal volledig
opeisbaar is geworden "' beslist dat de
interesten die eiser na 1965 aan de
hypothecaire schuldeiser heeft betaald
niet voldoen aa,n de voorwaarden tot
aftrekbaarheid gesteld bij artikel 71, § 1,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, op grond dat "de notariele
leningsakte van 30 november 1956, op
de laatste bladzijde, onder de titel
" gelden " uitdrukkelijk bepaalt : " de
leners verklaren dat de gelden van deze
lening door voornoemde Henri J adot
uitsluitend te zijnen voordele zijn opgenomen " ; dat uit voornoemde gegevens
volgt dat de last van de hypothecaire
interesten, waarvan de afti?ekking wordt
gevraagd, enkel voortvloeit uit het feit
dat de broer van verzoeker zijn verplichtingen jegens de lenende vennootschap
niet is nagekomen ; dat verzoeker vraagt
dat rekening zou worden gehouden met
zijn aankopen bij de akten van 2.2 augustus 1959, 4 september 1959 en 19 april
1963 voor een totaal bedrag van
3.200.000 frank van onroerende goederen
die ten voordele van de lenende vennootschap zijn gehypothekeerd, welke aankopen volgens hem mogelijk zijn geweest
dank zij de lening van 30 november 1956;
dat hij a.Idus beweert de gedwongen
verkoop van de gehypothekeerde goederen te hebben vermeden ; dat deze aan. kopen, daterend van 1959 en 1963, niet
in aanmerking kunnen genomen ·worden,
zoals verzoeker het voorstelt ; dat zij immers plaats hebben gehad lang v66r het
kennelijk onvermogen van Henri J adot
(1965) en v66r de vertraging in de betaling van de interesten van de lening
(vervaldata 30 mei en 30 augustus
1965) en dat eruit blijkt dat niet is
bewezen dat deze aankopen werden
gedaan met de gelden die de broer van
verzoeker heeft geleend; dat uit het voorgaande volgt dat de betaalde interesten
geen interesten zijn van een sci-mid
aangegaan zoals bedoeld in artikel 71,
§ 1, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, doch integendeel dat

verzoeker die de interesten van een
hypothecaire schuld van zijn broer moest
betalen, omdat hij voor deze schuld borg
ha,d gestaa,n, deze interesten niet mag
aftrekken van zijn gezamenlijke nettoinkomsten, aangezien een dergelijke betaling een gift was aan deze broer, wiens
verplichtingen hij nakwam ; dat verzoeker ook nog een onjuiste uitlegging geeft
van het leningscontract, wanneer hij
beweert dat wegens het kennelijk onvermogen van Henri J adot en het daarop
volgend verlies van het voordeel van de
tijdsbepa,ling, tussen de Royale Beige en
verzoeker door stilzwijgende vernieuwing, een nieuwe lening is aangegaan;
dat er zorider tekst geen stilzwijgende
vernieuwing is en er in het onderhavige
geval geen ·kan gevonden worden "'
terwijl de Jeningen, die door een hypothecaire inschrijving op de onroerende
goederen van de belastingplichtige gewaarborgd zijn, deze in staat stellen de
nodige geldep_ te verkrijgen, met behoud
van de eigendom, en bijgevolg van de
inkomsten van deze onroerende goederen,
waaruit volgt dat de wegens dergelijke
leningen betaalde -renten interesten zijn
van een schuld aangegaan om belastbare
onroerende inkomsten te behouden, die
genoemde inkomsten belasten en van de
gezamenlijke netto-inkomsten van de
belastingplichtige aftrekbaar zijn krachtens artikel 71 van het W etboek van de
inkomstenbelastingen ;
en terwi(jl in elk geval, indien, volgens
de vaststellingen van de feitenrechter, de
verbintenis oorspronkelijk door eiser was
aangegaan om zijn broer ter hulp te
komen, aan deze verbintenis een einde
gekomen was wegens het kennelijk onvermogen van deze la.atste, zodat vanaf dat
ogen blik het behoud van de verbintenis
en de betaling van de interesten noodzakelijk voortvloeiden uit een nieuw
akkoord tussen eiser en de schuldeisende
vennootschap en dientengevolge, indien,
zoals eiser beweerde, dit akkoord gesloten was ter vermijding van de verlwop van de goederen, eigendom van
eiser, die ten voordele van de schuldeisende vennootschap gehypothekeerd
werden, en bijgevolg om de inkomsten
van deze goederen te behouden, de litigieuze interesten beantwoorden aan de
voorwaarden van aftrekbaarheid, als
bepaald bij artikel 71 van het W etboek
van de inkomstenbelastingen, waaruit
volgt dat de redenen van het arrest het
beschikkende gedeelte ervan niet wettelijk rechtvaardigen :
Overwegende dat de aftrekking van de

-- L__
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belastbare grondslag, waarvan sprake in
artikel 71, § 1, 2°, van het Wetboekvan
de inkomstenbelastingen, van de interesten van schulden door de belastingplichtige aangegaan om onroerende of
roerende inkomsten te verkrijgen of te
behouden die in aanmerking komen voor
het bepalen van het belastbare inkomen,
een uitzondering vormt op het beginsel
van de belastbaarheid van de nettoinkomsten, zoals bedoeld in artikel 6 van
dit Wetboek, en derhalve beperkend moet
worden uitgelegd ;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat de akte van de hypothecaire
lening die de naamloze vennootschap
« La Royale Beige » aan de broer van
eiser en aan deze heeft toegestaan, waarin
de leners erkennen het hoofdelijk geleende
bedrag te hebben ontvangen en hoofdelijk en ondeelbaar jegens de uitlener
gebonden te blijven, bepaalt dat de
gelden van deze lening uitsluitend ten
voordele van de eerste werden bpgenomen, dat eiser ten aanzien van hem
slechts als een borg zal moeten worden
beschouwd en dat niet is bewezen dat de
aankopen van onroerende goederen door
deze laatste in 1959 en 1963 tot stand
gekomen zijn met door zijn broer geleende gelden ;
Dat het arrest. nu het uit deze vast-.
stellingen regelm~tig heeft afgeleid dat
de betaling van de interesten door eiser
na het kennelijk onvermogen van zijn
broer, niet voortvloeit uit een schuld door
eiser aangegaan om onroerende of roerende inkomsten te verkrijgen of te
behouden die in aanmerking komen voor
het bepalen van zijn persoonlijk belastbare inkomsten, wettelijk beslist heeft dat
een dergelijke betaling een gift van eiser
was ten voordele van de broer wiens verplichtingen hij nakwam ;
Overwegende dat het feit dat de leners
wegens de vertragingen ten gevolge van
dit kennelijk onvermogen in de betaling
van de interesten, het voordeel van de
tijdsbepaling hebben verloren en dat het
kapitaal dadelijk opeisbaar is geworden,
niet noodzakelijk insluit dat de verbintenis door eiser hoofdelijk met zijn broer
jegens de uitlener aangegaan om de
verschuldigde interesten te beta.Ien claarmede geei:ndigd was, zodat de .verdere
betaling van de interesten door eiser
slechts kon voortvloeien uit een nieuw
akkoord tussen hem en de schuldeisende
vennootschap ;
Overwegende dat het arrest stelt dat
niet bewezen is dat ten deze door stilzwijgende verlenging een nieuwe lening
is aangegaan ; dat eruit volgt dat door de

aanneming van de betalingen der interesten die eiser sinds het kennelijk
onvermogen van zijn broer had verricht,
de schuldeiseres zich ertoe beperkt heeft
op dit ogenblik ervan af te zien zich te
beroepen op het verval van de tijdsbec
paling die te haren voordele in het
contract van de hypothecaire lening is
bedongen en de uitvoering te vorderen
van eisers verbintenis om de interesten
te betalen ingeval zijn broer zulks niet
doet;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
21 juni 1973. - 1e kamer. Voorzitter en Verslaggever, Baron Richard,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard,
advocaat-generaal.
Pleiters, de
HH. Baltus en Fally (de eerste van d(l
balie te Brussel).

Op dezelfde dag is een arrest in
dezelfde zin gewezen in zake dezelfde
partij, op een cassatieberoep tegen een
arrest van dezelfde dag van hetzelfde hof
doch betreffende een ander dienstjaar.

ie

KAMER.
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1°

CASSATIEMIDDELEN.- BuRGERLUKE ZAKEN. --,--- MIDDEL DAT DE
OPENBARE ORDE NIET RAAKT EN AAN
DE FEITENRECHTER NIET IS VOORGE·
LEGD.- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BESLISSING DJE
EEN VORDERING INWILLIGT. REGELMATIG VOORGEDRAGEN VERWEER. GEEN PASSEND ANTWOORD.
NIET
GEMOTIVEERDE BESLISSING.

1° Niet ontvankelijk is het middel dat
vreemd is aan de openbare orde en in
bu1·gerlijlce zalcen aan de jeitenrechter
niet is voorgelegd (1).
(1) Cass., 29 mei 1969 CArr. coss., 1969,
biz. 941); 24 mei 1972 (ibid., 1972, biz. 894).
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2° Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing die een vordering inwilligt zonder
passend te antwoorden op een door de
tegenpartij regelmatig biJ' conclttsie,voorgedragen verweer (1). (Art. 97 Grandwet.)
(PAGE, T. STAELENS.)
ARREST.

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 januari 1972 in boger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Veurne ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het bestreden vonnis, nitspraak
doende over de beslniten van de gerechtelijke deskundige De Coussemaecker,
die door eiser ingeroepen werden tot
staving van zijn vordering tot het betalen
van een schadevergoeding van 100.000 fr.
wegens schade aan de verhuurde gebouwen door verweerder veroorzaakt,
die besluiten ongegrond verklaart, en
deze beslissing op de overweging steunt
dat . rekening houdende met beide deskundige verslagen, met name dit van
De Conssemaecker en dat van Speckaert,
door verweerder aangesteld, en met de
gegronde kritiek op het verslag van de
eerste deskundige door de tweede, de
schade ex aequo et bono mag bepaald
worden op 60.000 frank,
terwijl, eerste onderdeel, wanneer een
partij het verslag van een gerechtelijke
desknndige als bewijselement van haar
vordering .inroept, de rechter de vaststellingen en besluiten van dit verslag
niet kan verwerpen zonder op precieze
wijze de redenen te vermelden die deze
verwerping rechtvaardigen, ten deze het
Hof in de onmogelijkheid gesteld wordt
na te gaan om welke precieze redenen de
beslniten van desknndige De Coussemaecker door de rechter niet werden
aangenomen, en het Hof, bijgevolg, zijn
controlerecht over de wettelijkheid van
de bestreden beslissing niet kan uitoefenen;
tweede onderdeel, de rechtbanken tot
een raming ex aequo et bono van een
schadevergoeding slechts kunnen overgaan, wanneer, zij vaststellen dat het
(1) Raadpl.
blz. 1001.

cass.,

14 juni 1973, supm,

onmogelijk is tot een mathematische
bepaling van de schade te komen, ten
deze de schade aan de verhnurde gebouwen mathematisch kan geraamd worden
en trouwens door beide deskundigen
mathematisch wordt geraamd, zodat het
vonnis naar het vereiste van artikel 97
van de Grondwet de schadevergoeding
niet wettelijk ex aequo et bono kon bepalen zonder duidelijk te zeggen waarom
de ramingen van de desktmdigen en van
de partijen niet konden aangenomen
worden:
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser, met betrekking
tot het deskundigenverslag, in co\).clnsie
slechts aanvoerde dat de desklmdige de
door verweerder veroorzaakte schade
uitvoerig had beschreven en deze op
89.492 frank had vastgesteld;
Overwegende dat het vonnis, benevens
de in het mid9-el aangehaalde ·beschouwingen, releveert dat de deskundige in
zijn verslag vermelclt dat de « vetusteit >>
enorm is en het gebouw niet meer . bewoonbaar en dat bij het lezen van het
verslag opvalt dat de meeste schade te
wijten is aan de « vetusteit » van de
gebouwen en de vochtigheid van de
grond waarop de gebouwen werden cipgericht;
Dat het vonnis zodoende de redenen
opgeeft die de verwerping van de door de
deskundige vastgestelde schade rechtvaardigen;
Dat het onderdeel feitelijke gronclslag
mist;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de schade reeds door
de eerste rechter ex aequo et bono werd
vastgesteld en eiser deze wijze van
schatting voor de rechter in hoger beroep
niet heeft bestreden,
Dat dit onderdeel, hetwelk de openbare
orde niet raakt, niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1778 van het Burgerlijk
Wetboek,
doo1·dat het bestreden vonnis de conclusie van eiser niet beantwoordt in
zoverre hij staande hield dat hij geen
vergoeding verschnldigd was wegens
verbeteringswerken aan de gebouwen en
aan de gronden, om de reden « dat de
beweerde uitgevoerde werken zonder '
toestemming van de verpachter werden
uitgevoerd en alleszins op onvakkundige
Vljjze werden uitgevoerd en in plaats van
i
I
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het verhuurde goed te hebben gebaat het
integendeel geschaad hebben » zoals trouwens « bleek uit het feit dat eiser precies
omwiile van de verlating en de verwaarlozing van het pachtgoed de pachtverbreking heeft dienen te vorderen », en
bovendien, om de reden dat ver~eerder
<< ailes had meegenomen wat niet te heet
en te zwaar was, zodat hij op niets meer
kon recht hebben »,
terwijl, eerste onderdeel, om gemotiveerd te zijn overeenkomstig artikel 97
van de Grondwet; de rechterlijke beslissingen al de door de partijen in
regelmatige conclusies ingeroepen middelen en excepties moeten beantwoorden ;
tweede onderdeel, minstens, uit de
motivering van het vonnis onmogelijk
kan uitgemaakt worden of de rechter. in
feite heeft wiilen beslissen dat het niet
juist was dat de bedoelde werken niet
vakkundig uitgevoe'rd werden en het
verhuurde goed niet verbeterd doch.
geschaad hadden, dan wel of hij in rechte
heeft Vl>iilen beslissen dat, zelfs indien dit
juist was, eiser toch een vergoeding
wegens bedoelde werken verschuldigd
was,
de onduidelijkheid en dubbelzinnigheid van deze motivering het Hof in
de onmogelijkheid steilen zijn controlerecht uit te oefenen over de wettelijkheid van het vonnis en met het gebrek
aan de door artikel 97 van de Grondwet
vereiste motivering gelijkstaan ;
derde onde1·deel, indien het vonnis in
deze zin moet ge'interpreteerd worden
dat de rechter beslist dat een vergoeding
wegens de beweerde verbeteringswerken
aan de pachter verschuldigd is zelfs
indien zij onvakkundig uitgevoerd worden en indien zij het verhuurde goed niet
verbeterd doch integendeel geschaad
hebben, het vonnis artikel 1778, meer
bepaald § 2-l, van het Burgerlijk Wethoek (pachtwet van 7 maart 1929,
artikel 9) zou geschonden hebben waarbij
bepaald wordt dat een vergoeding slechts
verschuldigd is wegens verbeteringswerken,
het .bovendien intrinsiek tegenstrijdig
zou zijn een vergoeding wegens verbeteringswerken te verlenen indien deze
werken het goed niet hebben verbeterd :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende clat eiser, met betrekking
tot de door verweerder uitgevoerde
werken, in conclusie stelde dat deze
werken zonder toestemming van de
verpachter werden uitgevoerd en dat ze

op onvakkundige wijze we'rden uitgevoerd en in plaats van het hofstedeke te
hebben gebaat, het integendeel hebben
geschaad, zoals blijkt uit het feit dat
eiser precies omwiile van de verlating en
verwaarlozing van het pachtgoed de
pachtverbreking heeft dienen te vorderen;

. Overwegende dat, door aileen te
beschouwen, wat de gebouwen betreft,
dat de deskundige de waarde van de
verbeteringswerken op 54.661 frank schat
en dat eiser die vergoeding aan verweerder verschnldigd is, en wat de gronden
betreft, dat deze werken op 72.000 frank
werden_geschat en dat de gewone uittredingsvergoeding verschuliligd is in aile
gevailen waarin de. pacht, wordt beeindigd, om welke reden de bee!ndiging
ook moge geschieden, het vonnis voormelde conclusie niet passend beantwoordt;
Dat dit onderdeel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de bedragen
van 54.661 frank en 72.000 frank door
eiser verschuldigd verklaart en uitspraak
doet over de kosten ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan opdat
erover door de feitenrechter zou worden
beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
leper, zitting houdende in hoger beroep.
22 juni 1973. - Je kamer. Voorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Gerniers. Gelijkluidende conclttsie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Struye en Philips.

1 e KAMER. -

22 juni 1973.

10 CAS SATIE. - RECHTSPLEGING.
BuRGERLIJKE ZAKEN. SAMENVOEGING VAN TWEE CASSATIEVOORZIENINGEN. - VOORWAARDE.
2° VOORZIENING IN CASSATIE. VORM. BURGERLIJKE ZAKEN. SAMENVOEGING VAN TWEE VOORZIE·
NINGEN.- VOORWAARDE.
3° VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN.- BURGERLIJKE ZAKEN.
BETEKENING VAN DE BESLISSING.
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GEVOLGEN
TEN
AANZIEN
VAN
DE
PARTIJ DIE HEEFT DOEN BETEKENEN.

4°

BERUSTlNG. BuRGERLIJKE zAKEN. VERWEERDER IN CASSATIE,
DIE M.B.T. DE BESTREDEN BEPALINGEN
BESLUIT TOT
« BEVESTIGING l> VAN
DE BESLISSING. GEVOLGEN VAN
DEZE CONCLUSIE M.B.T. DE ANDERE
NIET BESTREDEN BEPALINGEN VAN DE
BESLISSING TEN AANZIEN VAN DEZE
VERWEERDER.

50 HUUR VAN ZAKEN.
PACHT.
WET VAN 26 JULI 1952 TOT BEPERKING
VAN DE PACHTPRIJZEN, ARTIKEL 3,
LID 3, GEWIJZIGD BIJ DE WET VAN
20 JANUARI 1961. - VORDERING VAN
DE PACHTER TOT HERZIENING VAN
DE PACHTPRIJZEN DIE DE WETTELIJKE
COEFFICIENT
OVERSCHRIJDEN.
VooRwAARDE.

1° .en 2° Artikel 1083, lid 2, van het
Gerechteli}k W etboek schri}jt aan het
Hoj van cassatie de samenvoeging van
twee cassatievoorzieningen niet voor dan
wanneer deze geli}ktijdig voor het H of
~voTden gebracht (1); deze bepaling verplicht de eiser tot cassatie niet ziJ'n
voorziening te voegen bi} de vroeger door
de verweerder tegen dezeljde beslissing
ingestelde voorziening (2).

3° De betekening van de beslissing doet
de termi}n niet lopen om zich in cassatie
te voorzien ten aanzien van de parti} die
heeft doen betekenen (3). (Impliciete
oplossing.) (G.W., art. 1051 en 1073.)

4° De verweerdeT in cassatie die, op de
voorziening van de tegenpartij, besluit
tot « bevestiging >> van de bestreden
beslissing, lean niet w01·den ondeTsteld
aldus te hebben bentst in de andeTe niet
bestTeden bepalingen van deze beslissing,
die hem benadelen (4). (G.W., art. 1044
en 1045.)
5° Een vo1·dering tot heTziening van de
pachtpTijzen gegrond op aTtilcel 3, lid 3,
van de wet van 26 juli 1952, gewijzigd
dooT artilcel 1 van de wet van 20 januari
1961, hangt niet aj van de voorwaarde
dat de pachtpTi}s vooraj wordt betaald.
(1) en (2) Raadpl. cass., 2 september 1971

(LAUWERS EN LITISCONSORTEN,
T. ROGGE EN ROBAEYS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op ll mei 1971 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Oudenaarde ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid van de voorziening door de verweerders opgeworpen en afgeleid uit de
schending van de artikelen 1015 en 1083
van het Gerechtelijk W etboek en. uit de
berusting van de eisers in het bestreden
vonnis:
·
Overwegende dat artikel 1083 van het
Gerechtelijk Wetboek de partijen geen
verplichting oplegt ; dat het enkel het
Hof in geval van verscheidene gelijktijdig
hangende voorzieningen de samenvoeging ervan voorschrijft ;
Overwegende dat uit de regelmatig
aan het Hof overgelegde stukken niet
blijkt dat de eisers het vonnis aan de
verweerders hebben doen betekenen met
bevel het bedrag van de tegen hen uitgesproken veroordelingen te betalen ;
Dat uit die stukken enkel blijkt dat de
eisers naar aanleiding van een vorig, op
verzoek van de verweerders ingediende
voorziening, in h1.m memorie van antwoord « tot de bevestiging van het
vonnis >> hebben besloten (5);
Overwegende dat uit laatstvermelde
omstandigheid niet kan afgeleid worden
dat de eisers in al de beschikkingen van
het vonnis hebben berust ; dat zij immers
slechts berust hebben in de beschikkingen
van het vonnis die door de voorziening
van de toenmalige eisers werden bestreden;
,
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 3 van de wet van 26 juli
1952, inzonderheid alinea 3, zoals ingevoerd door artikel 1 van de wet van
30 (lees : 20) januari 1961 tot beperking
van de pachtprijzen;
doordat het bestreden vonnis, ofschoon
het vaststelt dat voor de laatste vijf jaren
die aan h1.m eis voorafgaan de verweerders aileen de pacht voor het jaar 1967
hebben betaald, hun niettemin voor de

(Arr. cass., 1972, biz. 3).
(3) Daarentegen doet deze betekening de
termijn van hoger beroep Iopen ten aanzien
van de partij die ertoe is overgegaan (G.W.,
art. 1051).

(4) Raadpl. cass., 7 december 1972, supra,
biz. 342 en de noot 1.
(5) Cass., 16 juni 1972 (Ar1·. cass., 1972,
biz. 969).
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overige van deze jaren, namelijk voor
1965, 1966, 1968 (in het vonnis verkeerdelijk als 1969 voorgesteld) en 1969, een
vermindering op de te betalen pachtprijs
toestaat,
terwiJ'l overeenkomstig voormelde wetsbepalingen dergelijke ver:inindering
slechts na een voorafgaande betaling van
de pachtprijs door de verweerders mocht
worden toegekend (schending van aile
aangehaalde wetsbepalingen) :
Overwegende dat artikel 1 van de wet
van 20 januari 1961 tot wijziging van de
wet van 26 'juli 1952 tot beperking van de
pachtprijzen, hetwelk artikel 3, lid 3, van
laatstgenoemde wet vervangt, enkel betrekking heeft op de teruggave van de
pachtprijzen die de bij artikel 1 bepaalde
coefficient overschrijden; dat de teruggave van pachtprijzen vanzelfsprekend
slechts · voorafgaandelijk betaalde .huurprijzen kan betreffen;
Overwegende dat de herziening van
pachtprijzen geen voorafgaande betaling
van die prijzen vereist ;
Overwegende dat het de bedoeling van
de wetgeve:r niet kan geweest zijn de
herziening van de pachtprijzen die niet
voorafgaandelijk werden betaald uit te
sluiten; dat dergelijke interpretatiEI tegen
de geest van de wet tot beperking van de
pachtprijzen zou ingaan ;
Overwegende derhalve dat het vonnis,
door slechts een terugbetaling toe te
staan op de pachtprijs van het jaar 1967
waarvan het vaststelt dat de pacht
betaald werd, en door voor de overige
van de laatste vijf jaren de pacht op
een verminderd bedrag te bepalen, het in
het middel aanhaalde artikel wettelijk
toepast;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten,
behalve die van de memorie van wederantwoord, welke ten laste van de verweerders gelegd worden.
22 juni 1973. - 1e kamer. - Voorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. VanRyn en Ansiaux.

1e
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1° VONNISSEN EN ARRESTEN.

BURGERLIJKE ZAKEN.- VERWERPING.·
VAN EEN VORDERING GEGROND OP
EEN EXCEPTIE DIE DE PARTIJ NIET
HAD INGEROEPEN. HEROPENING
VAN DE DEBATTEN. GERECHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 774, LID 2.
BEPALING VAN TOEPASSING OP DE
RECHTER IN HOGER BEROEP,

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

1° De bepaling van artikel 77 4, lid 2, van

het Gerechtelijk Wetboek, nam· luid
waarvan de rechter de heropening van de
debatten moet bevelen alvorens de vo1·dering geheel of gedeeltelijk af te wijzen
op grand van een exceptie die de partijen voor hem niet hadden ingeroepen,
is van toepassing 9P de rechter in hager
beroep (1). (G.W., art. 774, lid 2, en
1042.)
2° De rechter is niet verplicht de heropening
van de debatten te bevelen dan wanneer
hij een vordering geheel of gedeeltelijk
afwijst op een exceptie die de partijen
voor hem niet hadden ingeroepen (2).
(G.W., art. 774, lid 2.)
(MAEREMANS EN VAN LINDEN,
T. DE SCHEPPER.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 februari 1972 in hoger.
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen ;
Over het iniddel afgeleid uit de scherrding van artikel 774 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het vonnis, bij bevestiging van
het beroepen vonnis van 2 januari 1965,
beslist dat de litigieuze erfdienstbaarheid
van overgang, welke door akte van
4 december 1906 ten bate van het erf van
de eisers op het erf van verweerder was
gevestigd, afgeschaft is, zulks om de
reden dat bij vonnissen van 6 december
1965 en 26 j1.mi 1967 van de Rechtbank
(1) en (2) Cass., 1 oktober 1971, twee arresten

(Arr. cass., 1972, blz. 122 en 125). Men ·raadplege cass., 9 december 1971 (ibid., 1972,
blz. 357).
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van eerste aanleg te Antwerpen beslist
was dat het erf van de eisers van het
recht van overgang geen gebruik mocht
maken, zolang dit erf volbouwd was en
het achterste deel van dit erf niet als tuin
uitgebaat werd, dat voormeld vonnis
van 26 juni 1967 aan de eisers toeliet
door getuigen te bewijzen dat van de
overgailg met kruiwagen ten behoeve
van de hoving van de eisers nog gebruik
gemaakt werd tussen 6 oktober 1930 en
18 oktober 1957 (lees : 1947), datum
vanaf welke zulkdanig gebruik ingevolge
het volbouwen uitgesloten was, dat verweerder zijn erf aankocht bij akte van
notaris Van Heurck van 14 oktober 1970,
dat in die akte de inhoud van voormelde
vonnissen werd overgenomen met de
vermelding dat « tot op heden » de eisers
het hen toegestaan bewijs nog niet
hadden geleverd en dat, indien zij daarin
niet zouden slagen, de erfdienstbaarheid
van overgang door dertigjarig onbruik
afgeschaft zou zijn, dat de eisers kennis
hadden van voormelde verkoop aan
verweerder en van de iphoud van het
lastenkohier, dat de verdere chronologie
van de feiten en van de procedure aantoont dat de eisers niet verder tot het
houden van het getuigenverhoor mochten
toegelaten worden, dat zolang het huis
niet aan ,verweerder verkocht werd, de
eisers geen de minste voetstappen aanwendden om hun bewijs te leveren, dat
na de hervatting van het geding door
verweerder, die hun betekend werd in
april 1971, zij nogmaals tot op de dag
vastgesteld voor vonnis, geacht op
tegenspraak te zijn gewezen, gewacht
hadden om conclusies te nemen en
opnieuw het getuigenverhoor te vragen,
dat het aan de eisers toegestaan bewijs slechts een zeer betrekkelijke waarde
had en slechts kon leiden tot het hypothetisch herleven van een beperkte
erfdienstbaarheid, dat de eisers hierin
geen belang meer stelden en daarom
de zaak lieten aanslepen, en dat de eisers
de voortzetting van de procedure niet in
het oneindige mochten uitstellen,

terwijl zodoende,- in strijd met de
bepa1ingen van artikel 774 van het
Gerechtelijk Wetboek, de rechters de
tussenvordering van de eisers, strekkende
tot het opnieuw horen bevelen van een
getuigenverhoor, en hun impliciet geformuleerde tegenvordering strekkende tot
het in stand houden van de betwiste
erfdienstbaarheid, afgewezen hebben op
grond van een exceptie die verweerder
niet had ingeroepen, zulks zonder de
heropening van de debatten te bevelen

Overwegende dat de door de rechtsvoorganger van verweerder, Embreghts,
tegen de eisers ingestelde vordering ertoe
strekt voor recht te horen zeggen dat de
bij titel van 4 december 1906 gevestigde
erfdienstbaarheid van overgang met
kruiwagen, die zijn erf ten behoeve van
het erf van de eisers bez waart, door
verjaring; verzaking of anderszins teniet
is gegaan;
Overwegende dat de eisers, na tegen
het vonnis dat de eis inwilligde hoger
beroep te hebben ingesteld, door een op
26 juni 1967 gewezen tussenvonnis
werden gemachtigd om door aile middelen
van recht, getuigen inbegrepen, te bewijzen dat van voormelde erfdienstbaarheid
gebruik werd gemaakt tussen 6 oktober
1930 en 18 oktober 1947, datlUn waarop
zij, tengevolge van het opricl;tten door de
eisers van een werkhuis in hun hoving,
niet meer kon gebruikt worden;
Overwegende dat, nadat voornoemde
Embreghts het lijdend erf aan verweerder
op 14 oktober 1970 luid verkocht, de
eisers in conclusie aan de rechtbank
hebben gevraagd uitspraak te doen over
de door verweerder gedane hervatting
van het geding ei1 de in voormeld tussenvonnis toegestane bewijslevering « ten
overstaan van verweerder toepasselijk te
verklaren » ; dat de rechtbank vaststelt,
zonder dienaangaande bekritiseerd te
worden, dat de eisers nogmaals vragen
tot het getuigenverhoor te mogen overgaan;
Overwegende dat enerzijds de eisers
aldus noch een tussenvordering in de zin
van artikel 13 van het Gerechtelijk
W etboek noch een tegenvordering in de
zin van artikel 14 van voormeld Wetboek
hebben geformuleerd ; dat anderzijds uit
de in het middel aangehaalde beschouwingen blijkt dat de rechtbank het hoger
beroep ongegrond verklaart niet op grond
van een exceptie in de zin van artikel 774
van het Gerechtelijk W etboek, doch op
grond van !outer feitelijke beschouwingen;
Dat het middel dienvolgens niet kan
aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
22 juni 1973. - 1e kamer. - Voorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Sury. Gelijkbidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Bayart.

__:__-~~,----·
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25 juni 1973.

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN. BESLISSING GEWEZEN INZAKE DE REGIONALE RAAD VAN DE 0RDE DER
DIERENARTSEN. VOORZIENING VAN
DE
0RDE .DER DIERENARTSEN.
N IET-ONTVANKELIJKHEID.

2°

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN. VOORZIENIN!} VAN DE REGIONALE RAAD
VAN DE 0RDE DER DIERENARTSEN. N IET-ONTVANKELIJKHEID.

.3°

GENEESKUNST. UITOEFENING
VAN
DE
DIERENGENEESKUNDE.
BEG RIP.

arrest, op 12 december 1972 gewezen
door het Hof van beroep te Luik ;

A. Op de voorziening van de Orde der
dierenartsen en van de raad van de Orde
der dierenartsen (regionale raad, met het
Frans als voertaa.l) :
Overwegende dat de bestreden beslissing werd gewezen in zake de raad van
de Orde der dierenartsen, regionale raad,
met het Frans als voertaal ;
Overwegende enerzijds dat de Orde der
dierenartsen geen partij bij de beslissing
in deze zaak was ;
Overwegende anderzijds dat de regionale raad van de Orde der dierenartsen
geen rechtspersoonlijkheid heeft en niet
bekwaam is om in rechte op te treden;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is ;

B. Op de voorziening van het openbaar
ministerie :

1° Niet ontvankeliJ!c it! de voorziening
Overwegende dat de voorziening betegen een beslissing in strajzaken betreffende de regionale raad van de Orde der . perkt blijft tot de vrijspraak van de
dierenartsen ingesteld door de Orde der telastlegging A ;
dierenartsen, daar deze orde geen partij
Over het middel afgeleid uit de scherrwas in de beslissing (Sv., art. 216;
wet van 19 december 1950 tot oprich- ding van de artikelen 25, 26 van de wet
ting van de Orde der dierenartsen, van 4 april 1890 betreffende het onderwijs en de uitoefening van de dierengeart. 1, 3 en 22.)
neeskunde en 97 van de Grondwet,
2° Niet ontvankelijk is de voorziening
doordat het bestreden arrest verweerder
tegen een beslissing in strajzaken inge- vrijspreekt van de telastlegging van
steld door de regionale raad van de Orde onwettige uitoefening van de dierender dierenartsen (1). (Wet van 19 de- geneeskunde, op grond dat hij zijn eigen
cember 1950 tot oprichting van de vee aileen heeft verzorgd,
Orde der dierenartsen, art. 1, 3 en 22.)·
terwijl bij de wet zonder onderscheid
2° De uitoejening van de dierengeneeskunde wordt strafbaar gesteld elke uitoefening
bestaat in daden die doorgaans bij de van de dierengeneeskunde door iemand
uitoejening van dit beroep worden ver- ?-ie geen doctor in de dierengeneeskunde
richt, zonder onderscheid tussen de IS ;
verzorging van andermans dieren en die
Overwegende dat luidens artikel 26
van zijn eigen dieren (2). (Wet van van de wet van 4 aprill890, gewijzigd bij
4 april 1890, art. 25, gewijzigd bij
artikel 49 van de wet van 9 april 1965,
artikel49 van de wet van 9 april1965.) niemand in het Rijk de dierengeneeskunde kan uitoefenen, zo hij de graad
van doctor in de dierengeneesk1.mde niet
(ORDE DER :biERENARTSEN EN REGIONALE
heeft verworven overeenkomstig de beRAAD VAN DE ORDE DER DIERENpalingen van de gecoordineerde wetten
ARTSEN, T. FAGNOULLE.)
op het toekennen van de academische
graden en het programma van de
universitaire examens;
ARREST (vertaling).
Overwegende dat de wettelijke betekenis
van de woorden « uitoefening van
HET HOF ; - Gelet op het bestreden

(1) Men raadplege cass., 9 en 16 april 1962
(Bull. en PASIC., 1962, I, 889 en 915); 21 maart
en 13 juni 1966 (ibid., 1966, I, 927 en 1308).

(2) Men raadplege cass., 6 oktober 1882
(Bull. en PAsiC., 1882, I, 346); 11 juni 1928
(ibid., 1928, I, 187); 9 november 1959 (ibid.,
1960, I, 199).
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de dierengeneeskunde » dezelfde is als die
welke die woorden in de dagelijkse taal
hebben, te weten de daden die doorgaans
bij de uitoefening van dit beroep worden
verricht;
Da t de redenen, die de wetgever ertoe
hebben aangezet de uitoefening van die
geneeskunst te regelen, zich niet beperken
tot de gevallen, waarin andermans dieren
worden verzorgd en dat de wet geen
onderscheid dienaangaande maakt; ·
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van de Orde der dierenartsen en
van de regionale raad van die Orde met
het Frans als voertaal ; vernietigt het
bestreden arrest, voor zover het verweerder vrijspreekt van de telastlegging A en
uitspraak doet over de kosten ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt de
Orde der dierenartsen en zijn regionale
raad in de kosten van hun voorziening ;
veroordeelt verweerder in de overige
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van peroep te Brussel.

25 juni 1973. - 2 6 kamer. - Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Legros. Gelijkluidende conclusie,
de H. Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal.
Pleiters, de HH. Fally en
Bayart.

TE VERLATEN, V ASTSTELLING VAN.
RET FElT DAT HIJ, WEGENS DE OMSTANDIGHEDEN, ZIJN VOORNEMEN DUIDELIJ'K EN TIJDIG KENBAAR HEEFT'
GEMAAKT DOOR MIDDEL VAN DE RICHTINGSLICHTEN. VASTSTELLING DIE
IN FEITE TOT DE SOEVEREINE BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER BEHOORT.

4°

VOORZIENING IN CASSATIE. AFSTAND. STRAFZAKEN. VooRZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN
DE BESLISSINGEN OP DE STRAFVORDERING EN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
AFSTAND
VAN DE
VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING
OP DE BURGERLIJKE. RECHTSVORDERING. AFSTAND GEGROND OP DE
ENKELE REDEN DAT DEZE BESLISSING
GEEN EINDBESLISSING IS IN DE ZIN
VAN ARTIKEL 416 VAN HET WETBOEK
VAN STRAFVORDERING. AFSTAND
DIE NIET ALS EEN BERUSTING KAN WORDEN UITGELEGD.- GEVOLG.

1° Een belclaagde is niet bevoegd om zich
in cassatie te voorzien tegen de beslissing
op de strajvordering tegen een medebelclaagde (1). (Sv., art. 216.)

2° De burge'l'lijke partiJ. die niet in kosten
van de strajvordering is veroordeeld, is
niet ontvanlcelijk om zich in cassatie te,
voorzien tegen de beslissing op deze
rechtsvordering (2). (Sv., art. 177 en
216.)
3° De feitenrechter beoordeelt soeverein in
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25 juni 1973,

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN. VoORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE
TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE. NrET-ONTVANKELIJKHEID.
VOORZIENING 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.- NIET
ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

3° WEGVERKEER. -

VERANDERING
VAN R!CHTING. BESTUURDER DIE
RECHTS WIL AFSLAAN OM DE RIJBAAN

feite en aan de hand van de omstandigheden of een bestuurder die links wil
ajslaan om de rijbaan te verlaten, zijn
voornemen duidelijlc en tijdig lcenbaar
heeft gemaakt door middel van de,
richtingslichten (3). (Wegverkeersreglement, art. 25·2-b.)
4° W annee1· de beklaagde zich in cassatie,
voorziet tegen de beslissingen op de
stmfvordering en de b1.M'gerlijlce Techtsvordering die tegen hem zijn ingesteld
en vervolgens van zijn voorziening
ajstand heeft gedaan, voor zover deze,
gericht was tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering, om de enkele
reden dat deze beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artilcel 416 van
het Wetboek van strajvorde1·ing, kan
(1) Cass., 20 november 1972, supra, blz. 281..
(2) Cass., 28 mei 1973, supra, blz. 941.
(3) Men raadplege cass., 5 mei 1961 (Bull.
en PASIC., 1961, I, 952).
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-deze afstand niet als een berusting
worden uitgelegd en wordt hij door het
Hof niet gedecreteerd, indien het vaststelt dat die beslissing deflnitief is (1).

'T,

LOICQ EN

(GUILLEAUME,
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« SURDIAC ».)

AR~EST

(vertaling).

I

:ij:ET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 jaJ;mari 1973 in hoger beroep
_gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;
I. In zoverre .de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering,
die is ingesteld tegen de verweerder
Loicq:
Overwegende dat eiser, medebeklaagde
-en burgerlijke partij die niet werd veroordeeld in de kosten van de strafvordering,
geen bevoegdheid heeft om tegen voornoemde beslissing cassatieberoep in te
.stellen;
II. In zoverre 'de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de strafvordering
die is ingesteld tegen eiser en op de
<Jivielrechtelijke vordering die door hem
is ingesteld tegen de verweerder Loicq :
.

.

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 15, lid 1, 16-2,
a, 17 van het wegverkeersreglement, 3,
4 van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het W etboek
.van strafvordering, 1382, 1383, 1384 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat, al stelt het vonnis vast dat
-verweerder, die op de hoofdweg reed, het
rechter richtingslicht van zijn voertuig
in werking had gesteld voor het kruispunt
waarop eiser kwam gereden, en bovendien
dat verweerder het voornemen had
rechts af te slaan niet op die kruising,
=aar wei op de volgende, het niettemin
eiser veroordeelt en hem de gehele aansprakelijkheid van het ongeval ten laste
legt, op grond dat, na te hebben « gestopt », eiser de hoofdweg is opgereden,
dat het gevaa.rlijk is te vertrouwen op
een teken dat verschillend kan worden
ge'interpreteerd, en zodoende de weg af
te snijden van een voertuig dat op een
(1) Cass., 14 mei 1973, supra, biz. 873;
1nen raadpiege cass., 29 mei. 1973, supra,
biz. 945.

voorrangsweg rijdt en dat eiser ten overstaan van een noodzakelijk dubbelzinnige
wilsuiting de grootste voorzichtigheid in
acht moest nemen, alvorens genoemde
weg op te rijden,
terwijl, door het rechter richtingslicht
van zijn voertuig v66r het eerste kruispunt in werking te stellt'm, verweerder
zijn voornemen te kennen heeft gegeven
op dit kruispunt af te slaan of te blijven
stilstaan op het rechter gedeelte van de
hoofdweg, welk laatste maneuver hij
slechts kon uitvoeren indien zulks geen
enkel gevaar voor een ongeval .kon
meebrengen en derhalve na eiser te
hebben laten doorgaan ; eiser dus in elk
van de onderstellingen terecht de hoofdweg kon oprijden; door aan• de andere
weggebruikers een aanduiding te geven
die niet wees op zijn werkelijk voornemen,
verweerder eiser in dwaling heeft gebracht en een fout heeft begaan, waardoor
laatstgenoemde van elk misdrijf en aansprakelijkheid wordt ontlast :
Overwegende dat het vonnis buiten
de in het middel bekritiseerde redenen
er enerzijds op wijst « dat volgens de
schets gevoegd bij het dossier 00. de
as van de Pijnbomenweg "• waaruit
eiser kwam gereden « en de as van
de Hougoumontlaan "• waarin verweerder het voornemen had af te slaan,
45 meter van elkaar verwijderd waren, dat « de meest elementaire voorzichtigheid wegens het aanzienlijk verkeer van de Waterloose steenweg >>, in
onderhavig geval de hoofdweg, « aan
Loicq de verplichting oplegde zij'n richtingslicht meer dan 45 meter alvorens de
Hougoumontlaan af te slaan, in werking
te stellen "•
« dat hij. dus geen enkele
fout heeft begaan waarvoor hij kan
worden aangesproken"
dat eiser «had
moeten weten dat op de hoofdweg
verschillende secundaire wegen uitlopen,
die gelijken op de weg waarop hij had
gestopt, en had moeten voorzien, niet
aileen dat twee van die wegen dicht bij
elkaar konden uitmonden, wat het
gebruik van het richtingslicht rechtvaardigde voor de tweede weg alvorens
de eerste te zijn voorbijgereden, maar
tevens dat de voorzichtigheid aan de
weggebruiker die op de voorrangsweg
reed en die op de rechtse kant wilde
blijven stilstaan of naar rechts afslaan,
de verplichting oplegde tijdig genoeg
zijn richtingslicht in werking te stellen,
gelet op het feit dat het ging om een
rijbaan met zeer druk verkeer en da.t zijn
maneuver vast en zeker vertraging:
impliceerde ";
oo•

•oo
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Dat anderzijds het vonnis overweegt
dat eiser had moeten rekening houden
met de bijzondere omstandigheden waarin de gebruikers van de door verweerder
gevolgde hoofdweg reden, met name
zich rekenschap geven van het bestaan
van vele zijwegen die dicht bij elkaar
hierop uitliepen, en de grootste voorzichtigheid in acht had moeten nemen
bij het beoordelen van de werkelijke
betekenis van de aanwijzing gegeven door
verweerder ;
Dat dus blijkt nit alle feitelijke overwegingen van het vonnis dat, door te
stollen dat voornoemde « noodzakelijk
dubbelzinnige » richtingsaanwijzing « verschillend kon worden gei'nterpreteerd "•
de rechter in hoger beroep niet heeft
willen vaststellen dat die richtingsaanwijzing in concreto van dien aard was een
onoverkomelijke dwaling bij eiser teweeg
te brengen betreffende verweerders werkelijk voornemen en derhalve \O)en font
opleverde, maar integendeel erop heeft
willen wijzen dat die aanwijzing door de
omstandigheden. was geboden, dat, door
nate laten zijn richting aan te wijzen op
het ogenblik dat hij zulks heeft gedaan,
verweerder de voornaamste verplichting
opgelegd bij artikel 25-2, b, van het
wegverkeersreglement niet zou zijn nagekomen, te weten in bet bijzonder het
rekening bouden met de vertragingsmogelijkheden van zijn acbterliggers die
zoals bij op de voorrangsweg reden, dat,
voqr zover de omstandigbeden hem
daa:ctoe in staat stelden, verweerder de
voorscbriften van genoemd artikel dus
in acbt beeft genomen, dat daarentegen
eiser de gegeven aanduiding volgens bet
werkelijk voornemen van verweerder
heeft kunnen interpreteren en, zo hij
bieromtrent twijfelde, bij bet kruispunt
niet had mogen oprijden, alvorens verweerder dit was opgereden ;
Overwegende dat de feitenrecbter aldus
door redenen die tot zijn soevereine
beoordeling behoren zijn beslissing wettelijk beeft gerecbtvaardigd en dat het
middel niet kan worden aangenomen ;
En overwegende dat, voor zover de
voorziening gericht is tegen de beslissing
op de strafvordering, de substantiele of
op straffe van nietigbeid voorgescbreven
recbtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
III. In zoverre de voorziening gericbt
is tegen de beslissing op de civielrecbtelijke vordering ingesteld door de verweerster .naamloze vennootscbap « Surdiac":
Overwegende dat eiser afstand beeft

gedaan van zijn voorziening onder het
uitclrukkelijke voorbeboud « zicb in cassatie te voorzien tegen dit gedeelte van
de be.'lcbikking van het vonnis ... na de
uitspraak van de definitieve beslissing >> ;
dat uit dit voorbehoud blijkt dat de
gedeeltelijke afstand gegrond is op de
reden alleen dat de beslissing niet definitief is in de zin van artikel 416 van bet
W etboek van strafvordering ;
Overwegende dat, door eiser te veroordelen tot beteling aan verweerster
« van bet bij voorraad vastgestelde
bedrag van 15.014 frank van de gebele
scbade geraamd op 20.000 frank, plus de
gerechtelijke interesten en de kosten >>,
de eerste rechter uitspraak heeft gedaan
over alle , punten die bet voorwerp
waren van de recbtsvordering van de
burgerlijke partij en dat derbalve met
betrekking tot de vordering van laatstgenoemde zijn recbtsmacbt door die
uitspraak is uitgeput; dat vermits de
correctionele rechtbank zicb beeft beperkt deze beslissing te bevestigen, baar
rechtsmacht zelf is uitgeput ; dat bet
bestreden vonnis derbalve een eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van
het W etboek van strafvordering, in
strijd met wat eiser betoogde;
Dat hieruit volgt dat er geen grond is
om de gedeeltelijke afstand van de
voorziening te decreteren, nu die 11,fstand
doordat hij gepaard gaat met een voorbehoud, waarbij moet worden uitgesloten
dat hij als een berusting wordt beschouwd, door dwaling blijkt aangetast
te zijn;
·
Overwegende dat eiser geen enkel
bijzonder middel aanvoert ;
Om die redenen, en ·zonder acbt te
slaan op de gedeeltelijke afstand van de
voorziening, verwerpt de voorziening ;
veroordeelt eiser in de kosten, waaronder
begrepen die van zijn gedeeltelijke afstand.
25 juni 1973. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer waarneme:rid voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Capelle. - Andersluidende conclusie
met betrekking tot II (1), de H. Colard,
advocaat-generaal.
Pleiters, de
HH. Hirsch en Fally (de eerste van de
balie te Brussel).

(1) Ret openbaar ministerie ging uit van
een andere interpretatie van het vonnis en
concludeerde tot cassatie.
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1° WEGVERKEER.- BESTUREN VAN
EEN VOERTUJG OP DE OPENBARE WEG
NIETTEGENSTAANDE
VERVALLENVERKLARING :VAN HET RECHT TOT STUREN.
VEROORDELING. GEEN VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN EEN
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE
RECHTERLIJKE BESLISSING TOT VERVALLENVER;KLARING. GEEN VASTSTELLING VAN DE DUUR VAN DE
VERVALLENVERKLARING OF VAN DE
DATUM VAN,,DE KENNISGEVING, VOORGESCHREVEN BIJ ARTIKEL 40 VAN DE
WET BETREF,FENDE DE POLITIE OVER
HET WEGVERKEER. NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE VEROORDELING.

2° CASSATIEMIDDELEN. -

STRAFZAKEN. CASSATIEBEROEP VAN DE
VEROORDEELDE BEKLAAGDE.- AMBTSHALVE OPGEWORPEN MID DEL DAT LEIDT
TOT CASSATIE MET VERWIJZING. TOT STAVING VAN DE VOORZIENING
VOORGEDRAGEN MID DEL . DAT GEEN
CASSATIE ZONDER VERWIJZING KAN
MEEBREN,GEN. - MIDDEL DAT GEEN
ONDERZO;EK VAN HET HOF BEHOEFT.

1° Niet regelmatig gemotiveerd is de
beslissing, die een belclaagde veroordeelt
omdat hi} een voertuig op de openbare
weg bestuurt, niettegenstaande vervallenverlclaring van het reoht tot sturen,
zonder het bestaan vast te stellen van een
in lcraoht van gewi}sde gegane reohterli}lce beslissing tot vervallenverlclaring
en evenmin de datum te vermelden van
de lcennisgeving, voorgesohreven bi}
artilcel 40 van de wet betreffende de
politie over het wegverlceer· (1).

2° Wanneer op het oassatieberoep van de
veroor·deelde belclaagde, een middel, dat
leidt tot oassatie met ver·wiJ'zing, ambtshalve wordt opgeworpen, behoeft het
Hof niet vooraf het middel. te onderzoelcen
dat de eiser· tot staving van ziJ'n voorziening heeft voor·gedragen en dat geen
cassatie zonder verwi}zing lean meebr·engen (2).
(LEBRUN.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 januari 1973 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Charleroi ;

A. Over het middel ambtshalve afgeleid uit de schending van de artikelen 97
van de Grondwet en 48 van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer:
Overwegende dat het bestreden vonnis
eiser veroordeelt wegens overtreding van
artikel 48 van de in het middel vermelde
wet (telastlegging B), zonder vast te
stellen dat de vervallenverklaring, niettegenstaande welke eiser een voertuig
bestuurde, uitgesproken werd bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing en
zonder de duur van die vervallenverklaring te vermelden, evenmin als de
datmn, waarop de bij artikel 40 van
voornoemde wet voorgeschreven kennisgeving aan de veroordeelde werd gedaan ;
Dat derhalve de veroordeling die ten
laste van eiser wegens de telastlegging B
werd uitgesproken, niet regelmatig is
gemotiveerd ;

B. Over de middelen, afgeleid,
het eerste, uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, en 6-3, d,
van het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden,
doordat het vonnis eiser veroordeelt
zonder te antwoorden op de conclusie
waarin deze om het verhooi' van twee
getuigen verzoekt en de verklaringen van
een andere getuige weert enkel en aileen
om de reden, die het niet verder preciseert, dat de beweringen van die getuige
" niet onverenigbaar >> zijn met die van de
verbalisant;
het tweede, uit de schending van de
artikelen 9 en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis tot staving van zijn
beslissing zich beperkt tot de vermelding
van de " wet betreffende de politie over
het wegverkeer - koninklijk coi:irdinatiebesluit van 16 maart 1968 »,
terwi}l een koninklijk besluit geen wet
is ; dat dientengevolge het vonnis niet
regelmatig is gemotiveerd :
Overwegende dat enerzijds de middelen
vreemd zijn aan de beslissing, waarbij
eiser veroordeeld wordt wegens de telastlegging A (weerspannigheid), en anderzijds de middelen, waarvan de aanneming
geen vernietiging zonder verwijzing zou
(1) Cass., 28 februari 1972 (.Arr. cass., 1972,
biz. 595); men vergelijke cass., 12 maart 1973,
supra, blz. 684.
(2) Cass., 28 mei 1973, supm, blz. 941.
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l>:unnen meebrengen, wegens de ambtshalve opgeworpen nietigheid van de
beslissing betreffende de telastlegging B,
geen belang meer opleveren en niet
ontvankelijk zijn ;
En overwegende dat, voor zover het
vonnis uitspraak doet op de telastlegging A, de substantiiile of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
·overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, voor zover het eiser wegens
de telastlegging B en in alle kosten van
de strafvordering van beide instanties
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 ; laa t de overige helft van
de kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting
houdende in hoger beroep.

25 juni 1973. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Capelle. Gelijkluidende conclusie,
·de H. Colard, advocaat-generaal.
.Pleiter, de H. Coulonvaux (van de balie
te Charleroi).

2e

KAMER.
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25 juni 1973,

1°

VERWIJZING VAN EEN RECHT,
BANK NAAR EEN ANDERE. STRAFZAKEN. GEWETTIGDE VERDENKING. VORDERING VAN EEN
BEKLAAGDE. GEEN VERPLIOHTING
EEN BEROEP TE DOEN OP EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE.

.2°

3°

4°

GERECHTSKOSTEN.
STRAFZAKEN. VERZOEK TOT VERWIJZING
VAN EEN COMMISSIE TOT BESCHERMING
VAN DE MAATSCHAPPIJ NAAR EEN
ANDERE, WEGENS GEWETTIGDE VERDENKING. VERZOEK VAN DE GEINTERNEERDE AFGEWEZEN. VEROORDELING VAN DE VERZOEKER IN DE
KOSTEN VAN DEZE AANVRAAG.

1° De vordering van de beklaagde tot
verwijzing van een rechtbank nam· een
andere op grand van gewettigde verdenking is ontvankelijk, zelfs indien zij niet
is getekend door een advocaat · biJ. het
Hoj van cassatie (1). (Sv., art. 542,
lid 2.) (Impliciete oplossing.)

2° Het verzoek tot verwijzing van een
commissie tot bescherming van de maatschappij naar een andere, wegens
gewettigde verdenking, is in beginsel
ontvankelijlc (2). (Sv., art. 542, lid 2.)
(Impliciete oplossing.)
3° Niet ontvankelijlc, we gens het ontbreken
van belang, is het verzoek tot verwijzing
van een rechtbanlc naar een andere,
wegens gewettigde verdenking, wanneer
het gerecht waartegen het verzoek is
gericht, de zaalc uit handen heeft gegeven (3). (Sv., art. 542, lid 2.)
4° In geval van verwerping van een verzoek
van een ge'intm·neerde om de zaak,
wegens gewettigde verdenking van een
commissie tot bescherming van de maatschappij naar een andere te verwijzen,
veroordeelt het H of deze ge'interneerde in
de kosten van het verzoek, hoewel de
aanvraag tot verwiJ"zing gericht is tegen
een commissie belast met de ttitvoering
van ,maatregelen genomen met toepassing van de wet tot bescherming van de
maatschappi(j (4).
(LAJVIAILLE.)
ARREST

(vertaling) .

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. STRAFZAKEN. GEWETTIGDE VERDENKING. VERZOEK TOT VERWIJZING
VAN EEN COMMISSIE TOT BESCHERMING
VAN DE MAATSCHAPPIJ
NAAR EEN
ANDERE. 0NTVANKELIJKHEID.

RET HOF;- Gelet op het verzoekschrift, op 7 mei 1973 ingediend door
Maurice Lamaille ;
Overwegende dat het verzoekschrift
tot invrijheidstelling van verzoeker, gem-

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. STRAFZAKEN. VERZOEK GERICHT
TEGEN EEN GERECHT DAT DE ZAAK
UIT HANDEN
HEEFT
GEGEVEN.
VERZOEK ZONDER BESTAANSREDEN.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

(1) (2) en (3) Men raadplege cass., 8 januari
1973, supra, blz. 474 en de noten 1 tot 3.
(4) Cass., 19 juni 1972 CArr. cass., 1972,
blz. 985). Contra: cass., 8 januari 1973, zoeven
vermeld; 1nen raadplege cass., 4 december
1972, supra, blz. 333.
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Verslaggever, de
terneerde, afgewezen werd bij beslissing nemend voorzitter. van 6 februari 1973 van de co!Tilllissie tot H. Legros. Gelijkluidende conclusie,
behoudens wat betreft de kosten (2), de
bescherming van de maatschappij ingesteld bij de psychiatrische afdeling van H. Colard, advocaat-generaal.
de gevangenis te Luik, en dat het Hof de
voorziening in cassatie tegen deze beslissing lweft verworpen ( 1) ;
Overwegende dat het verzoekschrift
strekt op grond van gewettigde verdenking tot de verwijzing, tot onderzoek van
2e KAMER. - 25 juni 1973,
genoemd verzoek om invrijheidstelling,
naar een andere co=issie tot bescherming van de maatschappij of naar 1° TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN FRANSE). STRAF·
dezelfde commissie, echter anders samenZAKEN.- VORDERING TOT VERWIJZING
gesteld ; dat het grondt op artikel 542
VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN AN·
van het W etboek van strafvordering ;
DERE OP GROND VAN GEWETTIGDE
Overwegende dat verzoeker beweert
VERDENKING. - VORDERING MOET IN
dat drie van de !eden van de colTilllissie
DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING
te Luik, inzonderheid de voorzitter,
WORDEN GESTELD.
hem vijandelijk gezind zijn en dat
een va-n hen, vroegere deskundige in 2° VERWIJZING VAN EEN RECHT·zake verzoeker, tegen hem lasterlijke
BANK NAAR EEN ANDERE. aantijgingen heeft geuit, die de andere
STRAFZAKEN. GEWETTIGDE VER•
!eden van de commissie ongunstig hebben
DENKING. - VORDERING TOT VERWIJ ·
be!nvloed;
ZING MOET IN DE TAAL VAN DE RECHTS·
Overwegende dat, daar de feiten die
PLEGING WORDEN GESTELD.
ten grondslag liggen van verzoekers
betoog, ten laste werden gelegd van
1° en 2° De vordering tot verwijzing van
rechters of gerechten, bij wie de zaak niet
een rechtbank naar een andere op grand
meer aanhangig is, het verzoekschrift
van gewettigde verdenking moet, op
geen bestaansreden meer blijkt te hebben,
straffe van nietigheid, in de taal van de
ongeacht of het ten deze gaat om een
rechtspleging worden gesteld (3). (Wetverzoekschrift tot verwijzing van een
van 15 jlmi 1935, art. 37 en 40.)
commissie tot bescherming van de maatschappij naar een andere, geregeld bij de
artikelen 542 en volgende van het
(DE CUBBER.)
Wetboek van strafvordering, of om een
vordering tot onttrekking van de zaak
ARREST (vertaling).
aan de commissie, welke vordering is
geregeld bij artikel 648 en volgende van
HET HOF ; Gelet op de in het
het Gerechtelijk Wetboek;
Dat, in de onderstelling dat de in het N ederlands gestelde en ter griffie van het.
verzoekschrift aangevoerde redenen een Hof op 22 mei 1973 ontvangen vordering,
of verschillende wrakingsgronden ten door eiser gegrond op de artikelen 613,
opzichte van een of meer leden van de 1°, en 648 tot 659 van het Gerechtelijk
co=issie tot bescherming van de maat- Wetboek, alsmede op artikel 38 van de
schappij kunnen opleveren, het Hof wet van 15 juni 1935 op het gebruik der
hiervan niet vermag kennis te nemen, talen in gerechtszaken, en strekkende tot
zoals blijkt uit de artikelen 828 en vole de onttrekking van de zaak aan het Hof
van beroep te Brussel, waarbij het verzet
gende van het Gerechtelijk W etboek ;
Dat het verzoekschrift dienaangaande ' aanhangig werd gemaakt dat door eiser
op 21 mei 1973 werd ingesteld tegen het
niet ontvankelijk is ;
arrest, op 9 mei 1973 tegen hem door geOm die redenen, verwerpt het verzoek- noemd hof van beroep bij verstek geweschrift; veroordeelt verzoeker in de zen, alsmede strekkende tot verwijzing·
kosten.
van de zaak naar een ander hof van
beroep;
25 juni 1973. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer waar(1) Cass., 2 april 1973, sttpra, biz. 774.
(2) Ret openbaar ministerie beriep zich,

wat betreft de kosten, op het arrest van
8 januari 1973, sttpra, biz. 474.
(3) Cass., 17 april1973, supra, biz. 820 en denoot.
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Overwegende dat de vordering strekkende tot onttrekking van de zaak aan
een gerecht, waarbij de vervolgingen
regelmatig aanhangig werden pemaakt,
alsmede tot verwijzing ervan naar een
ander gerecht, een tussenvordering oplevert in de zin van artikel 37 van voornoemde wet van 15 juni 19.35, welke
tussenvordering, luidens artikel 40 van
dezelfde wet, op straffe van nietigheid
moet worden vervolgd in de taal gebruikt
voor de rechtspleging van de hoofdzaak ;
Dat het bij verstek gewezen arrest van
9 mei 1973 van het hof van beroep te
Brlissel, tegen welk arrest verzet werd
gedaan, in het Frans werd gewezen ;
Dat dientengevolge de vordering tot
onttrekking van de zaak, die in het
Nederlands is gesteld, nietig is;
Om die redenen, verwerpt de vordoring; veroordeelt eiser in de kosten.
25 juni 1973. - 2e kamer. - Voorzitter en Verslaggever, de H. Trousse,
raadsheer waarnernend voorzitter. Geliifeluidende conclusie, de H. Colard,
advocaat-generaal.

2e KAMER. -

25 ju:ni 1973,

ROGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
BESLISSING DIE ZICH ERTOE BEPERKT
DE ZAAK TOT EEN LATERE DATUM TE
VERDAGEN. MAATREGEL VAN INWENDIGE AARD. BESLISSING NIET
VATBAAR VOOR HOGER BEROEP.

De beslissing die, zonder verzet vanwege de
partijen en zonder een feitelijke kwestie
of een rechtskwestie te beslechten, zich
ertoe beperkt de zaak tot een latere
terechtzitting te verdagen, is een. maatregel van inwendige aard die niet
vatbaar is voor hager beroep (1). (G.W.,
art. 2 en 1046.)
(LARDINOIS, T. DE KEMPENEER.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; -

arrest, op 15 februa.ri 1973 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 1046 van het Gerechtelijk W etboek,
doordat het bestreden arrest ontvankelijk verklaart het hog\")r beroep van het
openbaar ministerie en van de burgerlijke partij tegen het vonnis van 19 oktober 1972 van de Correctionele Rechtbank
te Brussel, dat zich ertoe beperkte de
zaak te verdagen tot 18 januari 1973, op
grond dat dit vonnis de belangen van de
civiel.rechtelijke vordering en van de
strafvordering in het gedrang bracht en
de rnening van de rechter liet doorscherneren,
terwijl dit verdagende vonnis uitsluitend gerechtvaardigd was door het
ontbreken van het dossier op de terechtzitting en a~dus een loutere maatregel
van inwendige aard was, die krachtens
voornoemd artikel niet vatbaar was voor
hoger beroep :
Overwegende dat bij ontstentenis van
enige niet opgeheven strijdige wetsbepaling of van enig rechtsbeginsel, "\\aarvan de toepassing onverenigbaar 'zou
zijn met het gestelde bij artikel I 046
van het Gerechtelijk W etboek, deze
wetsbepaling krachtens artikel · 2 van
hetzelfde wetboek van toepassing is op
de strafvordering;
'Dat luidens artikel 1046 van het
Gerechtelijk W etboek de beslissingen of
maatregelen van inwendige aard, zoals
uitstel, niet vatbaar zijn voor verzet of
hoger beroep ;
Overwegende dat weliswaar het ter
beoordeling staat van de rechter, bij wie
verzet of hoger beroep aanhangig werd
gemaakt, na te.gaan of de beslissing of de
maatregel van inwendige aard wegens de
vaststellingen of de overwegingen ervan
voo.r een partij niet rechtstreeks grievend
is, omdat zij al dan niet uitdrukkelijk
een feitelijk geschilpunt of rechtspunt,
dat voor de rechter· werd gebracht,
beslecht, in welk geval het gestelde bij
artikel 1046 niet meer van toepassing is,
daar de beslissing of de maatregel slechts
schijnba.ar een rnaatregel van inwendige
aard is;
Overwegende dat, oin te besluiten dat
de beslissing om de zaak uit te stollen, de

Gelet op het bestreden

(1) Men raadplege cass., 24 april1911 (Bull.
en PAsrc., 1911, I, 215); 14 december 1953
{ibid., 1954, I, 306); 2b april1955 (ibid., 1955,

I, 915); 22 juli 1970 (Arr. cass., 1970,
biz. 1029).
Zie ook Rep. prat. du tlr. belge, v 0 Appel en
matiere repressive, nrs. 29, 30, 42, 66, 77 en 78.
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mening van de rechter over de grond van
het geschil laat doorschemeren, het
arrest hierop grondt " dat aan beklaagde
meermaals uitstel werd verleend, zond(:)r
iiat Iaatstgenoemde evenwel zijn ver. plichting nakwam », alsmede op de overweging " dat het verleende uitstel op
·lange termijn het essentiele belang van
de strafvordering aantast, door de gevolgen van de vervolgingen op te schorten
in afwachting van het zich voordoen van
een . onzeker gebeuren, en voor de
burgerlijke partij grievend is, door in de
zelfde mate het onderzoek van de vordering te verdagen » ;
Overwegende dat aan de hand van die
redengeving, die vreemd is aan de
overwegingen en vaststellingen van de
beroepen beslissing, de mening van de
rechter niet kan worden vermoed en
zulks des te minder daar het arrest anderzijds vaststelt dat het uitstel geenszins
werd betwist door het openbaar ministerie of door de burgerlijke partij, die
trouwens op de terechtzitting afwezig
was;
Dat het arrest derhalve met schending
van de in het middel aangeduide wetsbepaling de hogere beroepen ontvankelijk heeft verklaard en ten gronde uitspraak heeft gedaan zowel op civielrechtelijke vordering als op de strafvordering ;
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 ; veroordeelt
verweerster in de kosten ; 'verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
25 juni 1973. - 2e kamer. Voorzitter en V erslaggever, de H. Trousse,
raadsheer waarnemend voorzitter,
Gelijkluidende conclusie, de H. Colard,
advocaat-generaal.
Pleiter, de
H. Hachez (van de balie te Brussel).

2e KAMER. -

Niet ontvankelijk is de voorziening die
v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen
een in laatste aanleg gewezen beschikking
van de raadkame1·, waarbij de beklaagde
naar de correctionele rechtbank wordt
verwezen (1). (Sv., art. 416.)
.
(VLASSCHAERT R. EN N.,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
" PREFINANCO ».)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beschikking van 24 november 1972 van
de raadkamer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel, waarbij de
eisers wegens gecorrectionaliseerde mis·drijven naar de correctionele rechtbank
werden verwezen ;
Overwegende dat blijkt uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
dat tegen het vonnis van 12 april 1973
van de Correctionele Rechtbank te Brussel, waarbij de misdrijven, voorwerp van
voornoemde beschikking, aanhangig werden gemaakt, hoger beroep werd ingesteld door het openbaar ministerie en
door de verweerster, de naamloze vennootschap Prefinanco, burgerlijke partij ;
Overwegende dat, zo die beschikking,
die geen uitspraak doet over een betwisting omtrent de bevoegdheid, in laatste
aanleg is gewezen, zij echter aileen een
voorbereidende beslissing en een beslissing van onderzoek is ;
Dat derhalve, krachtens artikel 416
van het W etboek van strafvordering, het
cassatieberoep ingesteld v66r de eind ·
beslissing, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de
kosten van zijn voorziening.
25 juni 1973. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Capelle. GeliJ'kluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.

25 juni 1973.

VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN.
BETERMIJN.
SCHIKKING VAN DE RAADKAMER IN
LAATSTE AANLEG GEWEZEN WAARBIJ
DE BEKLAAGDE NAAR DE CORREC·
TIONELE RECHTBANK vVORDT VERWE·
ZEN. - VOORZIENING VOOR .DE EIND·
NIET·ONTVANKELIJK·
BESLISSING. HElD.

2e KAMER. JACHT. -

26 juni 1973.

lNSEKTENETENDE VOGELS

(1) Oass., 19 januari 1971 (Ar1·. cass., 1971,
blz. 486); 12 maart en 29 mei 1973, st,pra,
blz. 679 en 952.
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EN VOGELVANGST.
KONINKLI·JK
BESLUIT VAN 15 SEPTEMBER 1964,
ARTIKEL 4, GEWIJZIGD DOOR HET
KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 DECEMBER
1968, ARTIKEL l. TOEPASSINGSGEBIED.

De bepalingen van artikel 4· van het
koninklijk besluit van 15 september 1964
betreffende de insektenetende vogels en
de vogelvangst, gewijzigd dom· artikel 1
van het lconinkliJ"k besluit van 20 december 1968, en o.m. het verbod van tekoopstelling en van verkoop, dat het
inhoudt, gelden voor alle ande1·e vogels
dan die gene vermeld onde1· de artikelen 1,
2 en 3 van hetzelfde besluit, zodat zij ook
op vinkachtigen toepasselijk zijn (1).
(VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
« DE MAATSCHAPPIJ TEGEN DE WREEDHEID JEGENS DE DIEREN ,, T. GOELEVEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 april 1972 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Leuven;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Overwegende dat eiseres, burgerlijke
partij, die niet in de kosten van de
strafvordering veroordeeld werd, geen
hoedanigheid heeft om zich tegen de
daarop gewezen beslissing te voorzien ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering:
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 2, 3 en 4, inzonderheid §§ 1, 2 en 3, van het koninklijk
besluit van 15 september 1964 betreffende de insektenetende vogels en de
vogelvangst (voormeld artikel 2 gewijzigd door het koninklijk besluit van
10 oktober 1966, artikel 1, voormeld
artikel 3 gewijzigd door het koninklijk
besluit van 10 oktober 1966, artikel 2, en
voormeld artikel 4 gewijzigd door het
koninklijk besluit van 20 december 1968,
(1) Over de bescherming van de vogels die
.slechts op bepaalde tijden insekten verdelgen,
raadpl. RraAUX EN TRoussE, « De la chasse et
de la tenderie aux oiseanx ,, Re1>. dr. JJen.,
1937, blz. 585, nr. 25.

artikel1), 4 van de wet van 17 april 1878,
de voorafgaande titel van het W etboek
van strafvordering bevattende, 1382 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
doordat, na vastgesteld te hebben dat
de strafvordering verjaard is, de feiten
begaan zijnde op 10 februari 1971, het
vonnis, om te verklaren clat verweerder
artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit
van 15 september 1964, gewijzigd door
artikel 1 van het koninklijk besluit van
20 december 1968, niet heeft overtreden,
en om wegens onbevoegdheid de civielrechtelijke vordering van eiseres af te
wijzen, releveert « dat de vogels, die de
speciale bescherming van het koninklijk
besluit van 20 december 1968 genieten,
volgens de terzake geldende ba.siswet van
28 februari 1882, artikel 31, de insektenetende vogels zijn met uitsluiting dus
van de graanetende vogels; dat, waar de
nadruk wordt gelegd op de « insektenetende " vogels, het vanzelfsprekend is
dat hieronder moeten worden verstaan
die vogels die zich hoofdzakelijk voeden
met insekten en niet met granen en
bessen ; da t ter zake door beklaagde
alleen vinkachtige vogels te koop worden
aangeboden; dat deze vogels hoewel ze
op bepaalde tijdstippen, namelijk in de
broedtijd, ook wel insekten als voedsel
opnemen, in al de bestaande klassifica'
ties als graan- of zaadetende vogels
worden aangeduid ... ; dat het feit dat
deze vogels als graaneters dienen aangezien trouwens ook bewezen wordt uit de
eigenaardige vorm van hun snavel ... ,,
terwijl nit artikel 4, § 3, 2°, van het
koninklijk besluit van 15 september 1964,
hetwelk de vinken uitdrukkelijk vermeldt, blijkt dat de bescherming van de
insektenetende vogels op hen toepasselijk is, en terwijl voorts, alle soorten
vogels die de insekten opeten op een
tijdstip van het jaar, inzonderheid wanneer zij broeclen, om hun jongen te
voederen, dienen te worden beschouwcl
als insektenetencle vogels in de zin van
de hier te voren aangecluide wetsbepalingen:
Overwegende dat het vonnis, na vastgesteld te hebben dat verweercler enkel
vinkachtige vogels te koop heeft gestelcl,
beslist dat deze vogels, hoewel ze op
bepaalde tijclstippen wel insekten eten,
graaneters zijn en als dusdanig niet
vallen onder toepassing van artikel 4 van
het koninklijk besluit van 15 september
1964 betreffende de insektenetende vogels
en de vogelvangst;
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Overwegende dat de bepalingen van
bedoeld artikel en onder meer het
verbod van tekoopstelling dat het inhoudt, voor aile vogels gelden die andere
vogels zijn dan diegene vermeld onder
de artikelen 1, 2 en 3 van hetzelfde
besluit, en derhalve ook op vinkachtigen
toepasselijk zijn ;
·
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet
over de civielrechtelijke vordering van
eiseres ; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder in de helft
van de kosten ; laat de andere helft ten
laste van eiseres ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Brussel, zitting houdende
in hoger beroep.

26 juni 1973. - 2 8 kamer. Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Chatel. Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Fally.

2e KAMER. -

26 juni 1973.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.CONCLUSIE MET VERMELDING VAN EEN
VERWEER EN DE ·REDENEN WAAROP
DIT BERUST. - BESLISSING DIE ZICH
ERTOE BEPERKT DIT VERvvEER TEGEN
TE SPREKEN, ZONDER DE REDENEN
WAAROP HET BERUST TE BEANTWOORDEN. - NIET REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

2° WEGVERKEER.

VLUOHTMISDRIJF. CONCLUSIE VAN DE BE·
KLAAGDE TEN BETOGE DAT HIJ AAN DE
POLITIEWAOHT. ONTSNAPT WAS UIT
SCHRIK VAN NAAR DE GEVANGENIS
OVERGEBRAOHT TE WORDEN. BESLISSING WAARBIJ DE ELEMENTEN
WORDEN VASTGESTELD WAARUIT BLIJKT
DAT DE BEKLAAGDE DE VLUCHT HEEFT
GENOMEN OM ZICH AAN DE DIENSTIGE
VASTSTELLINGEN TE ONTTREKKEN. p ASSEND ANTWOORD. - REGELMATIG
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

3° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - WEGVERKEER. - VLUCHT-

MISDRIJF.
CONOLUSIE VAN DE
BEKLAAGDE TEN BETOGE DAT HIJ AAN
DE POLITIEWACHT ONTSNAPT WAS UIT
SOHRIK VAN NAAR DE GEVANGENIS
OVERGEBRACHT TE WORDEN.- ARREST
WAARBIJ WORDT VASTGESTELD DAT DE
ELEMENTEN DIE HET VLUOHTM~SDRIJF
OPLEVEREN, WETTELIJK VERENIGD ZIJN
EN WORDT BESLIST DAT HET TER
ZAKE NIET DIENENDE IS NA TE GAAN
OF DIE HANDELWIJZE « OOK ll « EEN
NIET STRAFBARE ONTSNAPPING ll WAS.
- GEEN SOHENDING VAN DE REOHTEN
VAN DE VERDEDIGING.

1° N iet regelmatig met redenen omkleed is
de beslissing die zich ertoe beperkt een
verweer tegen te spreken, zonder de
redenen waarop het berust te beantwoorden (1). (Grondwet, art. 97.)

2° De conclusie van de beklaagde wordt
passend beantwom·d door en derhalve
regelmatig met redenen omkleed is
het arrest dat niet ingaat op het verweer
van de beklaagde ten betoge dat hij
aan de politiewacht ontsnapt was niet
om zich aan de dienstige vaststellingen
te onttrekken, doch door een instinctieve impuls uit schrik van naar de
gevangenis overgebracht te worden, door
crop te wijzen dat de belclaagde de
vlucht genomen had om aan de dienstige
vaststellingen te ontsnappen, aangezien
hij door zijn vlucht niet alleen verhinderd
en impliciet geweigerd heejt een bloedmonf;lter te laten nemen, maar daarenboven belet heeft zijn eventuele staat van
dmnkenschap te laten vaststellen door het
verslag van de opgevorderde geneeshee1· (2).
3° De rechten van de verdediging worden
niet geschonden door het arrest dat, na
te hebben vastgesteld dat de bij de wet
vereiste bestanddelen van het vluchtmisdrijf ve1·enigd waren, beslist dat het ter
zake niet meer dienend is na te gaan of
beklaagdes handelwijze « oak "' zoals
deze beweerde « een niet strajbare antsnapping " was.
(VAN WEYMEERSCH, T. SALOMON.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden

---------------------------(1) Cass., 15 mei 1973, supra, blz. 885.
(2) Over de bestanddelen van bet vluchtmisclrijf, raadpl. cass., 2 februari 1970 (Arr.

cass., 1970, blz. 509).
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arrest, op 4 april I973 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest beslist dat
« door het onderzoek voor het hof van
beroep het ten laste van de beklaagde
gelegde feit D bewezen is gebleken , en
eiser uit dien hoofde veroordeelt tot een
gevangenisstraf van een maand, een
geldboete van 200 frank en hem een
rijverbod oplegt gedurende een termijn
van zes maanden, zonder te antwoorden
op de regelmatig door eiser genomen
conclusie, waarin deze in uitdrukkelijke
bewoordingen ten opzichte van de betichting D staande hield dat het hoegenaamd niet bewezen was dat hij ter
plaatse van het ongeval het kwestieuze
voertuig met ten minste I, 5 gram per
liter alcohol in zijn bloed zou bestuurd
hebben ; dat immers de gerechtelijke
deskundige tot deze vaststeiling gekomen
was door het uitvoeren van een korrektie
tussen het ogenblik van het nemen van
bet bloedstaal en het ogenblik van de
aanrijding; dat "de toegepaste korrektie
groter is dan de bevonden hoeveelheid ;
dat zulks, volgens alle auteurs en volgens
vaste rechtspraak, meebrengt dat de bekomen uitslag uiteraard onzeker is; dat,
a.ls daarbij dan nog komt dat de uitslag na
korrektie slechts juist is op de strafbare
limiet, het uitgesloten is dat men
zou kunnen met zekerheid weerhouden
dat. het gehalte 1,5 pro mille is, en
bijvoorbeeld niet I,49 pro mille; dat,
zo de uitslag, na korrektie in de huidige
zaak, meer dan 2 pro mille beliep, het
probleem zich wel zou kunnen stellen ,,
zodat het bestreden arrest artikel 97 van
de Grondwet geschonden heeft :
Overwegende dat door de enkele reden
« dat door het onderzoek voor het hof ten
laste van beklaagde gelegde feit D bewezen is gebleken ,, het bestreden arrest
geen antwoord verstrekt op de in het
middel vermelde conclusie ;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van a.rtikel 97 van de
Grondwet en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten
van de verdediging,

doordat het bestreden arrest de betich-

ting B bewezen heeft verklaard en eiser
uit dien hoofde heeft veroordeeld tot een
gevangenisstraf van I maand en een
geldboete van 100 frank om reden dat
«de beklaagde de vlucht heeft genomen
om zich aan de dienstige vaststeilingen
te onttrekken ; dat door zijn vlucht hij
niet aileen verhinderd heeft en impliciet
geweig~rd heeft een bloedmonster te
laten nemen, maar daarenboven belet
heeft zijn eventuele staat van dronkenschap te laten vaststeilen door het
klinisch verslag opgesteld door de opgevorderde geneesheer ; dat, nu de door de
wet vereiste bestanddelen van het vluchtmisdrijf verenigd zijn, het ter zake niet
dienend is na te gaan of V lfn W eymeersch
ook nog door zijn handelwijze een niet
strafbare ontvluchting heeft gepleegd ,,,
terwijl I 0 het tegenstrijdig is enerzijds
te verklaren dat aile elementen van het
vluchtmisdrijf zouden verenigd zijn en
anderzijds te weigeren te onderzoeken of
eiser door die handelwijze een niet-strafbare ontvluchting zou gepleegd hebben;
trouwens de elementen van het vluchtmisclrijf slechts kunnen verenigd zijn
wanneer komt . vast te staan dat eiser
geenszins een niet-strafbare ontvluchting
heeft gepleegd en het derhalve wel
dienend terzake was dit laatste te onderzoeken en dergelijke motieven duister,
tegenstrijdig en dubbelzinnig zijn (schending van artikel 97 van de Grondwet);
2° het bestreden arrest de rechten van
de verdediging heeft geschonden door te
weigeren te onderzoeken of eiser door
zijn handelwijze een niet-strafbare ontvluchting had gepleegd (schending van
het algemeen rechtsbeginsel) :
Overwegende dat in zijn conclusie voor
de eerste rechter waarnaar hij in hoger
beroep verwees, eiser staande hield dat
er een onderscheid diende gemaakt te
worden tussen een « vluchtmisdrijf " en
een. cc ontsnapping ,,, dat hij zich ten deze
niet had wiilen onttrekken aan de dienstige vaststeilingeri, maar bij het vernemen i:n de politiewacht dat het slachtoffer overleden was, door een instinctieve
impuls ontsnapt was uit schrik van naar
de gevangenis overgebracht te worden,
ontsnapping welke niet strafbaar is ;
Overwegende dat het arrest deze
conclusie passend beantwoordt door vast
te steilen dat eiser de vlucht heeft
genomen om zich aan de dienstige vaststeilingen te onttrekken; nu hij doo.r
zijn vlucht niet aileen verhinderd heeft
en impliciet 1geweigerd heeft een bloedmonster te ~aten nemen, maar daaren-
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boven belet heeft zijn eventuele staat van
dronkenschap te laten vaststellen door
het klinisch verslag opgesteld door de
opgevorderde geneesheer ;
Dat, na aldus te hebben vastgesteld
det de door de wet vereiste bestanddelen
van het « vluchtmisdrijf "verenigd waren,
het zonder tegenstrijdigheid noch dubbelzinnigheid kon beslissen dat het ter zake
niet meer dienend was na te gaan of
eiser, zoals hij bet beweerde, door zijn
handelwijze « ook " nog een « niet strafbare ontsnapping " had gepleegd ; dat
het zodoende evenmin de rechten van de
verdediging schendt ;
Dat bet middel feitelijke grondslag
mist;
·
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 voorziening gericht is
tegen de beslissing over de civielrechte, Jijke vordering :
Overwegende dat eiser verklaart af- '
stand te doen van zijn voorziening ;
Om die reden en, decreteert de afstand
-van de voorziening in zoverre zij gericht
is tegen de beslissing over de civielrech·telijke .vordering en veroordeelt eiser in
de kosten ervan; vernietigt het bestreden
arrest in zoverre het uitspraak doet over
de telastlegging D en over de kosten van
de strafvordering ; verwerpt de voorziening voor bet overige ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
-op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt eiser in drie vierde
van de kosten; laat een vierde ten laste
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte
:zaak naar bet Hof van beroep te Brussel.

26 juni 1973. - 2e kamer. Voorzitter en· Verslaggever, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend ·voorzitter. Gelijkluidende conolusie, de H. Charles,
.advocaat-generaal.- Pleitm·, de H. Houtekier.

2e KAMER. -

26 juni 1973.

1° OPLICHTING.- GEBRUIK VAN EEN
VALSE HOEDANIGHEID. ~VALSE HOEDANIGHEID GEBRUIKT OM EEN ANDER

1

TE BEDRIEGEN EN HEM TE OVERHALEN
GELD TE DOEN AFGEVEN.

2° OPLICHTING.- MOREEL BESTANDDEEL. 00GMERK OM ZIOH EEN
ZAAK TOE TE EIGENEN.
1° Schuldig aan oplichting is hij die van
een valse hoedanigheid gebt·uik maakt
om zijn slachtoffers te bedriegen en ze
aldus tot de aankoop van koopwaren
tegen overdreven prijzen te overhalen (1).
(S.W., art. 496.)

2° Voor het bestaan van het moreel bestanddeel van het misdrijj oplichting wordt
vereist, doch volstaat het, dat de dader het
oogmerk nastreejt om zich een zaak toe
te eigenen die aan een ander toebehoort,
ongeacht of hij hierbiJ' een persoonlijk
belang dan wel het belang van een ander
beoogt (2). (S.W., art. 496.)
(REYNAERT, SAP, VERMEIRE
EN DEOEUNINOK.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 januari 1973 door het Hof
van beroep te Gent· gewezen ;

I. W at de voorziening van V ermeire
N orbertus betreft :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 496 van het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiser
veroordeelt wegens oplichting,
terwijl 1° het niet bewezen is dat eiser
« zich een zaak heeft toegeeigend die aan
een ander behoort "• nu de gevraagde
prijzen normaal waren en geen enkele
koper benadeeld werd, 2° de enkele
omstandigheid zich als afgevaardigde van
een bepaalde firma aan de kopers voor
te stellen niet volstaat om het misdrijf
van oplichting nit te maken, 3° eiser
nooit verklaard heeft uitdrukkelijk op te
treden namens een bepaalde gasverdelingsmaatschappij ; hij dienaangaande
door de kopers een bescheid heeft laten
(1) Cass., 23 februari 1959 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 632); men raadplege cass., 19 februari
1966 (ibid., 1966, I, 693).
(2) Cass., 8 november 1943 (Bull. en PAsiC.,
1944, I, 40); 23 januari 1956 (ibid., 1956, I,
520).
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ondertekenen waarin zij verklaarden dat
eiser zich niet aangeboden had namens
Ebes, Intercom, en dergelijke, en er op
geen enkele bestelbon naar bedoelde
maatschappijen verwezen werd :
Overwegende dat schuldig is aan
oplichting hij die van eeri valse hoedanigheid gebruik maakt om zijn slachtoffers
te bedriegen en ze aldus tot de aankoop
van koopwaren tegen overdreven prijzen
te overhalen ;
Overwegende dat het arrest vaststelt :
1° dat eiser zich bij de benadeelden
aanbood als afgevaardigd door of verbonden met de gasmaatschappij ; dat hij
door zijn optreden bij zijn slachtoffers
de overtuiging verwekte dat hij bevoegd
was om gastoestellen goed- of af te keuren
voor omschakeling op aardgas en dat ook
langs hem om de inruiling tegen betaling
van de voorziene premies diende te
geschieden voor de oude toestellen bij
aankoop van de nieuwe, 2° dat, nadat de
maatschappij Ebes op de hoogte was
gekomen van de door eiser gevoerde
praktijken, deze laatste door de kopers .
een briefje liet ondertekenen waarop aile
gegevens werden vermeld die hem van
strafbaarheid moesten ontslaan; dat die
ondertekening evenwel gebeurde nadat
eiser door bedrieglijke middelen tot het
sluiten van het koopcontract was gekomen en op zulke "''ijze dat de kopers geen
acht sloegen op de inhoud van dit briefje,
3° dat op die manier eiser er in, slaagde
van de benadeelden een contract tot aanlwop van gastoestellen te verkrijgen,
meestal samen met een voorschot. 4° dat
de kopers door het bedrieglijk handelen
van eiser werden benadeeld, nu hun oude
gastoestellen onrechtmatig werden afgekeurd, waardoor zij onnodig tot aankoop
van nieuwe overgingen, da.t zij door uitschakeling van de concurrentie belet
werden tegen voordeliger voorwaarden te
kopen, in sommige gevallen zelfs een
voorschot werd betaald zonder dat nadien
levering volgde ;
Overwegende dat het arrest aldus en
de valse hoedanigheid van eiser en de
benadeling van de slachtoffers, bestanddelen van de oplichting, vaststelt ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

II. W at de voorziening
J ommes betreft :

van

Sap

Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van artikel 496 van het
Strafwetboek,

doordat het arrest eiser veroordeelt
wegens oplichting,
terwiy'l eiser geen persoonlijk voordeel
uit de gedane verkopen heeft behaald,
daar dit gebeurde in dienstverband ten
voordele van zijn werkgever :
Overwegende dat voor het bestaan van
het 2edelijk bestanddeel van de oplichting
wordt vereist, en volstaat, dat de dader
het oogmerk heeft om zich een aan een
ander toebehorende zaak toe te eigenen,
ongeacht of. dit oogmerk gericht is _op
een persoonlijk voordeel voor de dader
zelf of op een voordeel voor een ander ;
Dat het middel naar recht faalt;
IV. Wat de voorzieningen van al de
eisers betreft, die van Reynaert Cesar
inbegrepen :
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die rodenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
26 juni 1973. - 2e kamer. - Voorzitter en Verslaggever, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter. Geliy'khtidende conclusie, de H. Charles,
advocaat-generaal.
Pleiter, de
H. P. Leys (van de balie te Brugge).

2e KAMER. -

26 juni 1973.

WEGVERKEER.
WEGVERKEERSTEKENS.- VERBODSTEKEN NR. 27a.DRAAGWIJDTE.

Daar artikel 100-3 van het wegverkeersreglement uitdrukkeliJ"k bepaalt dat in
" afwiy'lcing van a1·tikel 98 " het verbodsteken geldt voor gans de agglomeratie
begrepen tussen dit teken en het telcen
nr. 63a, volgt hierttit dat het teken
1u·. 27a niet op elk lcrttispunt dient
herhaalcl te worden (1).

(1) Raadpl. ~ Jiep. prat. dr. belge, Bijv., IV,
v 0 Voirie ( Usagers de la), ru·. 969, blz. 735.
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(STROBBE, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«HELVETIA ll EN DEKETELAERE.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
.arrest, op 15 januari 1973 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering:

Over het rniddel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 30bis van het koninklijk besluit
van 14 rnaart 1968 houdende algerneen
reglement op de politie van het wegverkeer, 153, 154, 175, 176, 189, 190, 210,
2ll van het Wetboek van strafvordering
en 870 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest met overname van de motieven van de eerste
rechter eiser veroordeelt wegens de
samengevoegde telastleggingen · A en B
om de reden dat « krachtens artikell00-3
van het Algemeen V erkeersreglement het
teken nr .. 27a geldt voor gans de a.gglomeratie begrepen tussen dit teken en
het teken nr. 63a en dat het ongeval
gebeurde binnen de aldus aangeduide
.agglomeratie, zodat de beklaagde zelfs
na de aansluiting der Mosselstraat zijn
snelheid rnoest beperken tot 60 km.
per uur zoals bepaald is in artikel 30bis
van dit reglement ; dat waar hij een
snelheid van 80 a 90 km. per uur toegaf,
.alhoewel hij die snelheid verminderd had
toen hij op ongeveer 100 meter van de
plaats van het ongeval gekomen was, de
lengte van de remsporen toelaat te besluic
ten dat hij zich niet gevoegd had naar de
door voormelde bepalingen opgelegde
snelheidsbeperking ; dat deze nalatigheid
een gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg uitmaakt die in oorzakelijk verband
staat met het ongeval en een bestanddeel
uitmaakt van het misdrijf; dat de toegemeten straf als een :rechtrnatige beteugeling voorkomt >>,
terwijl I 0 het arrest niet antwoordt op
de door eiser. genomen conclusie, waarin
hij staande hield dat in de motivering
van het beroepen vonnis ten onrechte
« te zijnen laste weerhouden (werd) dat
het ongeval zich voordeed in de agglomeratie Lichtervelde die zou afgebakend
geweest zijn door de tekens nr. 2 7a
en 63a zodat · concluant ingevolge artikel 30bis van het verkeersreglement de
snelheid van 60 km. per uur niet had
mogen overschrijden ; het nochthans niet

bewezen is dat het verkeersteken 27a
op de rijbaan gevolgd door concluant
was aangebracht v66r de plaats van het
ongeval ; ter zitting van de eerste rechter
de verbalisant enkel verduidelijkte dat
in de richting Zwevezele er een verkeersteken 60 per uur was aangebracht maar
dat tussen dit verkeersteken en de plaats
van het ongeval er een kruispunt bestaat
waarna voormeld verkeersteken niet is
herhaald ; dat het niet blijkt dat er
rechtsgeldige snelheidsbeperking was
v66r de plaats van het ongeval >> (scherrding van artikel 97 van de Grondwet),
2° de snelheidsbeperking tot 60 km.
per uur niet toepasselijk is op de Zwevezelestraat te Lichtervelde, waar het
ongeval gebeurd is, daar er geen teken
nr. 27a is aangebracht op de door eiser
aldaar gevolgde weg en dat zulks in geen
geval bewezen is (schending van de
artikelen 30bis van het koninklijk besluit
van 14 maart 1968, 153, 154, 175, 176,
189, 190, 210 en 2ll van het Wetboek
van strafvordering, 870 van het Gerech·
telijk Wetboek) :
Overwegende dat eiser in conclusie
staa11de hield dat, bijaldien het verkeersteken nr. 27a aangebracht was bij de
toegang tot de agglomeratie Lichtervelde,
er alleszins tussen de plaats van dit
teken en die van het ongeval een kruispunt bestond « waarna voormeld verkeersteken niet is herhaald >>, zodat er
geen rechtsgeldige snelheidsbeperking
was v66r de plaats van het ongeval ;
Overwegende dat het arrest die conclusie passend beantwoordt door te
beslissen dat, krachtens artikel 100-3 van
het wegverkeersreglement, het teken
nr. 27a geldt voor gans de agglomeratie
begrepen tussen dit teken en het teken
nr. 63a en dat, nu het ongeval gebeurde
binnen de aldus aangeduide agglomeratie,
eiser zelfs na de aansluiting der Mosselstraat zijn snelheid moest beperken tot
60 km. per uur, zoals bepaald is in artikel 30bis, 1°, van het wegverkeersreglement;
Overwegende dat deze beslissing wettelijk is ; dat immers, zo artikel 98 van het
wegverkeersreglement bepaalt dat de
verbods- en gebodstekens slechts gelden
op het gedeelte van de openbare weg dat
begrepen is tussen de plaats waar zij
aangebracht zijn en het volgende kruispunt, artikel 100-3 uitdrukkelijk bepaalt
dat; « in afwijking van artikel 98 >>, het
verbodsteken nr. 27a in gans de agglomeratie geldt, begrepen tussen dit teken
en het teken nr. 63a; dat het teken
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nr. 27a niet op elk kruispcmt client
« herhaald » te wordeh ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiiile of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, ... , veroordeelt eiser
in de kosten.
26 jcmi 1973. - 2e kamer. - Voorzitter en Verslaggever, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Charles,
advocaat-generaal.- Pleiter, de H. Houtekier.

2e

KAMER.

-

26 juni 1973.

VONNISSEN
EN
ARRESTEN.
STRAFZAKEN. BURGERLIJKE PARTIJ
GESTELD BIJ MONDE VAN DEGENEN
DIE HAAR WETTELIJK TER TERECHT·
ZITTING · VERTEGENWOORDIGEN.
BURGERLIJKE PARTIJ, IN DEZELFDE
HOEDANIGHEID, BUITEN EDE TER TE·
RECHTZITTING GEHOORD. WETTE·
LIJKHEID.

Geen enkele wettelijlce bepaling verbiedt
inlichtingen te vragen aan de aanwezige
burgerlijke partij, ook al is zij gesteld
biJ. monde van degenen die haar wettelijk
ter te1·echtzitting vertegenwoordigen, daar
de geTechten steeds inlichtingen mogen
vragen aan de p1·ocesvom·ende partijen (1).

dooTdat het a.rrest is gewezen nadat,- ter
zitting van de Correctionele Rechtbank
te Dendermonde van 20 september 1971,.
Marc Vanheule, van wie het :;.ittingsblad
vermeldt dat hij geboren is op II november 1951, zonder de door voormelde
wettelijke bepalingen voorgeschreven eed
af te leggen, als getuige " ten titel van
inlichting >> werd gehoord, en doordat
het arrest zich deze nietigheid van de
procedure toeiiigent niet alleen door na
te laten dit getuigenis nit de debatten te
weren maar door dit getuigenis in acht
te nemen en het tegenover andere
verldaringen af te wegen :
'Overwegende dat nit het proces-verbaal van de terechtzitting door de
Correctionele Rechtbank te Dendermonde op 20 september 1971 gehouden,
blijkt dat de raadsman van de beklaagde,
thans eerste verweerder, zich verzet heeft
tegen het verhoor onder eed van de
getuige Marc V anheule daar deze zich
reeds burgerlijke partij had gesteld, en
dat de rechtbank vervolgens laatstvernoemde " ten titel van inlichting » heeft
verhoord;
Overwegende dat geen enkele wettekst
verbiedt aan de aanwezige burgerlijke
partij inlichtingen te vragen; dat de
gerechten inderdaa.d steeds inlichtingen
mogen vragen aan de procesvoerende
partijen;
Dat het middel naar recht fa.alt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
26 jcmi 1973. - 2e kamer. ~ Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. VeTslaggever, de
H. Chatel. - Gelijkhtidende conchtsie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Bayart en Dassesse.

(VAN REULE EN VAN DAALE
T. VANTHUYNE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 april1972 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 155, 189 en
2ll van het Wetboek van strafvordering,

(1) Raadpl. cass., 13 maart 1961 (Bull. en
PASIC., 1961, blz. 762).

2e
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26 juni 1973.

CASSATIE.
0MVANG. VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE BEKLAAG··
DE. CASSATIE VAN DE BESLISSING
OP DE STRAFVORDERING. BRENGT'
DE VERNIETIGING MEDE VAN DE NIET
DEFINITIEVE BESLISSING OP DE RECHTSVORDERING
VAN
DE
BURGERLIJKE:
PARTIJ.
NIETTEGENSTAANDE DE.
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NIET-ONTVANKELIJKHEID
VAN
DE
VOORZIENING TEGEN DEZE BESLISSING.

2°

3°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. 0ASSATIE VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT
VEROORDEELD.- BURGERREOHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZIOH NIET
OF DIE ZICH ONREGELMATIG IN CASSATIE
HEEFT VOORZIEN. GEVOLGEN VAN
DE CASSATIE TEN AANZIEN VAN DEZE
PARTIJ.
CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN.- 0ASSATIE VAN DE BESLISSING
WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD. REGELMATIGE VOORZIENING VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE
P ARTIJ.
CAS SATIE
BRENGT DE VERNIETIGING MEDE VAN
DE BESCHIKKING M.B.T. DEZE PARTIJ,
OOK AL WORDT DE CASSATIE VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
OVER EEN MIDDEL VAN AMBTSWEGE
UITGESPROKEN.

1° De cassatie, op de voorziening van de
beldaagde, van de beslissing op de stmjvordering b1·engt de vernietiging mede
van de niet dejinitieve beslissing op de
rechtsvordering van de burge1'liJ"ke partij
die er het gevolg van is, hoewel de
voorziening tegen deze tweede beslissing
vooralsnog niet ontvankelijk is (1).

2° W anneer de beslissing tot veroordeling
van de beklaagde op zijn voorzien1:ng
vernietigd wordt en de burgerrechtelijk
aanspmkelijke partij zich niet of zich
onregelmatig in cassatie heejt voorzien,
verliest de beslissing wam·bij deze partij
burgerrechtelijk aanspmkelijk wordt verklaard voor de veroordeling van de
beklaagde haar bestaansreden (2).
3° Wanneer de burge1-rechteli)?c aansprakelijke pa1·tij zich onregelmatig in cassatie
heejt voorzien, brengt de cassatie van
de beslissing waarbiJ. de beklaagde op de
bttrgerlijke rechtsvordering wordt veroordeeld, de vernietiging mede van de
beschikking m.b.t. deze parti;j, ook al is
de cassatie van de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering enkel het
gevolg van de cassatie van de beslissing
op de strajvordering, die over een middel
van ambtswege is uitgesproken (3).

(1)
(2)
(3)
(Arr.

Cass., 15 mei 1973, supra, biz. 885.
Cass., 18 juni 1973, sttpm, biz. 1018.
Cass., 22 december 1970 en 14 juni 1971
cass., 1971, biz. 411 en 1019).

CASSATIE,

1973. -

34

(VAN RENTERGHEM F. EN A.,
T. FOUQUART G.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 november 1972 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
I. W at betreft de voorziening van de
eerste eiser, beklaagde :
a) In zover zij gericht is tegen de
beslissing op de strafvordering :

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

doordat het vonnis in zijn redengeving
vaststelt dat de eerste eiser de voordelen
van de wet betreffende de opschorting,
het uitstel en de probatie kan genieten
doch in zijn beschikkend gedeelte geen
uitstel verleent :
Overwegende dat het vonnis releveert
" dat beklaagde nog geen veroordeling
heeft ondergaan tot een criminele straf
of tot een hoofdgevangenisstraf van meer
dan zes maanden; dat de omstandigheden van de zaak daarenboven de reclassering van de beklaagde Iaten verhopen
in de hiernabepaalde voorwaarden van
uitstel der tenuitvoerlegging van de
straf,;
Dat het verder verklaart recht te
spreken bij toepassing onder meer van
de artikelen « 1, 8, 20, 21 van de wet van
29 juni 1964";
Dat het evenwel geen uitstel van de
uitvoering van enig bestanddeel van de
uitgesproken straffen toekent ;
Dat het middel gegrond is ;
b) In zover zij gericht is tegen de
beslissing op de door verweerder ingestelcle burgerlijke rechtsvorclering :

Overwegende dat het vonnis, dat geen
uitspraak doet inzake bevoegclheid, zich
ertoe beperkt een deskundigenonderzoek
te bevelen;
Overwegende dat de vernietiging van
de veroordelende beslissing op de strafvordering de vernietiging meebrengt van
de niet-definitieve beslissing die op de
rechtsvordering van de burgerlijke partij
is gewezen;
II. W at de voorziening van de tweede
eiser betreft, voor de eerste eiser civiel-

-

1058

rechtelijk aansprakelijk verklaarde partij :

NOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. GEFAILLEERDE VENNOOTSCHAP. VEROORDELING VAN
DE ZAAKVOERDER VAN DE VENNOOT·
SCRAP, ORGAAN HIERVAN, WEGENS
FElTEN DIE BANKBREUK OPLEVEREN
EN DOOR HEM GEPLEEGD ZIJN IN RET
BEHEER VAN DE VENNOOTSCHAP, WETTELIJKHEID.

a) In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering:

Overwegende dat uit geen stuk, waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
eiser zijn voorziening aan het openbaar
ministerie heeft doen betekenen ;
Dat nochtans de vernietiging van de
beslissing die eerste eiser veroordeelt
noodzakelijk tot gevolg heeft dat de
beslissing die tweede eiser civielrechtelijk
aansprakelijk verklaart voor deze veroordeling zonder voorwerp wordt ;
b) In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de door verweerder
ingestelde civielrechtelijke vordering :

Overwegende dat eiser regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld, zodat de
vernietiging van de beslissing op de
civielrechtelijke vordering tegen eerste
eiser, beklaagde, de vernietiging meebrengt van het beschikkende gedeelte dat
tweede eiser betreft ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het tweede middel, dat geen
ruimere cassatie ·kan meebrengen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat
van clit arrest melding zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde
beslissi:ng; laat de kosten ten laste van
de Staat ; verwijst de zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Leuven, zitting houdende in hoger beroep.
26 juni I973. - ze kamer. Voo1·zittet·, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Van Leckwijck.- Gelijkluidende conclusie, 'de H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Weyten (van de balie te
Brussel).

2e KAli'J:ER. -

4° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. - CASSATIEBEROEP VAN DE VEROORDEELDE.
VEROORDELING TOT EEN ENKELE
STRAF. - MID DEL HIERUIT AFGELEID
DAT VERSCHEIDENE STRAFFEN HADDEN
MOETEN UITGESPROKEN WORDEN. ONTBREKEN VAN BELANG.- NIET ONTVANKELIJK l\HDDEL.
I 0 De 1·echter is niet Ve17Jlicht anders te

antwo01·den op een bij conclusie voorged1·agen middel, dat gegrond is op een
door zijn beslissing verworpen Jeitelijke
omstandigheid (I). (Grondwet, art. 97.)

zo

De zaakvoe1·der van een personenvennootschap met beperkte aanspmkelijkheid die in staat van jaillissement
verkeert, wo1·dt wettelijk schuldig verklaanl adn banlcb1·ettk, wanneer hij als
orgaan van de vennootschap feiten, die
banlcbreuk opleveren, heejt gepleegd in
verband met het beheer van deze vennootschap (2). (S.W., art. 489; W.K.,
art. 573 tot 575.)

3o W anneer we gens verscheidene misdrijven

26 juni 1973.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN AR.RESTEN.- STRAFZAKEN.IN CONCLUSIE AANGEVOERD MIDDEL
GEGROND OP EEN DOOR DE RECHTER
VERWORPEN FEITELIJKE OMSTANDIGHEID, GEEN VERPLICHTING MEER
EROP TE ANTWOORDEN.

zo

3° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. - EEN
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN. -MID DEL
DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP
EEN DEZER MISDRIJVEN. STRAF
WETTELIJK GERECHTVAARDIGD DOOR
EEN ANDER MISDRIJF. - NrET ONTVANKELIJK MIDDEL.

BANKBREUK. -

PERSONENVEN-

een enlcele straf is uitgesproken, is niet
ontvankelijk, wegens het ontb1·elcen van
belang, de eis tot vernietiging van de
beslissing op de strajvordering, gegrond
op een middel dat enkel betrelcking heejt
op een dezer rnisdrijven, hoewel de
uitgesproken straj wettelijlc gerechtvam·digd bliJft do01· een ander rnisdrijj (3).
(Sv., art. 411 en 4I4.)

(1)
1968,
(2)
(3)

Cass., 4 september 1967 (Arr. cass.,
biz. 10).
Cass., 13 maart 1973, supra, biz. 693.
Cass., 21 mei 1973, supra, biz. 921.
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4° De belclaagde die tot een enlcele straf is
veroordeeld, is wegens het ontbrelcen van
belang niet ontvanlcelijlc om een rriiddel
hieruit aj te leiden dat de jeitenrechteT
verscheidene strajjen had moeten uitsprelcen (1).
(SAELENS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 januari 1973 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ; ·
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 446, 577,
2°, 579 van de wet van 18 april 1851 op
het faillissement, de bankbreuk en het
uitstel van betaling, vormend boek III
van het Wetboek van koophandel,
489 van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet,
doo1·dat het arrest de door het hof van
beroep beperkte telastlegging 0-1, zijnde,
als zaakvoerder van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijld.teid
« Soudex "• gefailleerde handelsvennootschap, zich schuldig gemaakt te hebben
aan bedrieglijke bankbreuk door verschillende goederen ter globale waarde
van 219.455 frank, die een gedeelte van
het actief van de gefailleercle pcrsonenvennootschap met bepcrkte aansprakelijkheid zijn, verduisterd of .verborgen te
hebben, ten laste van eiser bewezen
verklaart en hem ook uit dien hoofde
veroordeelt om de reden dat « beklaagde
Saelens, alhoewel hij uit de op 31 mei
1968 opgemaakte situatie had vastgesteld
dat de personenvennootschap 1net beperkte aansprakelijld1eid " Soudex >> in
een zeer kritische toestand verkeerde
en hij niet onwetend kon zijn dat het verlies op 31 juli 1968 reeds !".012.429 frank
beliep, op deze laatste datum nochtans
voor 219.455 frank goederen aan de
massa heeft onttrokken ; da.t beklaagde,
desbetreffend onderhoord, toegeeft dat
de inventaris van deze goederen door
hem werd opgesteld ; dat hij die goederen i~. zijn 15arage heeft opgestapeld,
nadat. htj ze, 1~1 debet, op zijn lopende
rekemng met de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijld1eid " Soudex " had opgenomen ; dat hij deze
(1) Cass., 5 oktober 1959 (Bull. en PAeiC.,
1970, biz. 154) en 23 januari 1973, sup7"c!,
biz. 531.

goederen voor eigen rekening gekocht
heeft ; dat deze lopende rekening tussen beldaagde en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
« Soudex " niet als ernstig kan weerhouden worden, daar het een rekening i;n debet en credit .betreft; dat
zelfs m de veronderstelhng van het
bestaan en~r ~opende ~ekening de verkoop
nog vermet1gbaar ts overeenkomstig
artikel 446 van het Wetboek van koophandel, daar Saelens op de hoogte was
van de staking van betaling van " Soudex " en de verrichting nadeel aan de
massa berokkende ; " dat de beklaao·de
Saelens aldus een gedeelte van het actief
van de in staat van staking van betaling
zijnde personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid " Soudex " verduisterd heeft om het te zijnen voordele
te verkopen ; dat deze feiten bewezen
werden door het onderzoek voor het hof
van beroep gedaan "•
teTwijl1 ° .het arrest niet antwoordt op
de conch1ste van eiser, waarin deze
staande hield dat " het bedrag van
219.455 frank vertegenwoordigt de goederen.teruggenomen door concluant persoonhJk mt het magazijn van de vcnnootschap. Deze goederen ·werden verrekend
tege~1 de oorspronkelijke aankoopprijs
en met tegen een verminderde prijs, noch
tegen een spotprijs, daarin inbegrepen
aile l~osten. Concluant was in lopende
rekenmg 1net de vennootschap " t'loudex "·
BIJ de terugname door concluant van de
goederen ter waarde van 219.455 frank,
werd hij voor een zelfde bedrag in
zijn lopende rekening gedebiteerd. Er
kan dus h!er ook geen sprake zijn van
verduistering, het is te zeggen van het
wegnemen of het laten of doen wegnemen
van een deel van het actief van de
vennootschap, zonder enige tegenwaarde
?f tegenprestatie, daar de tegenwaarde
Jmst bestoncl in de inschrijving van de
voile waarde (aankoopwaarde) van de
goederen op het debet van de lopende
rekemng van concluant. Er is inderdaad
een inschrijving of remise geweest op de
lopende rekening die concluant bij de
vennootschap « Soudex " had " (schending van artikel 97 van de Gronclwet) ;
2° eiser de door hem teruggenomen en
gekochte goederen voor hun volleclige
waarcle op zijn rekening bij de vennootschap gedebiteercl had en clus cleze
goederen niet vercluisterd had, en het te
dien opzichte onverschillig is of deze
verhandeling op handelsrechtelijk gebied
al dan niet op vordering van de curator
zou kumlen vernietigd worden (schen34.
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ding van de artikelen 446, 577, 2°, 579
van het Handelswetboek en 489 van
het Gerechtelijk Wetboek) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat de lopende rekening welke
eiser beweerde te hebben bestaan tussen
hem en de vmmootschap « Soudex ,,
waarvan hij de zaakvoerder was, « niet
als ernstig kan weerhouden worden, daar
het een rekening in debet. en credit
betreft ,, het arrest geen nader antwoord
diende te verstrekken op de conclusie
van eiser, welke uitsluitend op het
bestaan van een lopende rekening gestecmd was ;
vVat liet tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser, hoewel hij de zeer kritieke
toestand van de vennootschap kende en
niet onwetend kon zijn dat het verlies
reeds 1.012.429 frank beliep, nochtans
voor 219.45S frank goederen aan de massa
heeft onttrokken ; dat hij deze goederen
in zijn garage heeft opgestapeld orn ze
nadien te zijnen voordele te verkopen ;
dat, zo eiser beweert de waarde van deze
goederen in debet op zijn lopende rekening 1net de vennootschap te hebben
opgenomen, het bestaan van dergelijke
rekening niet als ernstig kan weerhouden
worden, daar het een rekening in debet
en credit betreft ;
Overwegende dat, na aldus te hebben
vastgesteld dat goederen van de vennootschap aan de massa werden onttrokken zonder dat deze de tegenwaarde
ervan heeft genoten, het arrest wettelijk
beslist dat eiser, als. orgaan van de
vennootschap en in verband met het
beheer ervan, een gedeelte van de activa
van de vennootschap heeft verduisterd ;
Dat het middel niet kan worden aangenmnen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet S73, S0 , S74, 4°, 6°, van de wet
van 18 april L8S1 op het faillissernent, de
bankbreuk en het uitstel van betaling,
vorm.end boek III van het W etboek van
koophandel,
doonlctt het arrest de telastlegging D
van eenvoudige bankbreuk ten laste van
eiser bewezen vcrklaart en hem ook uit
dien hoofde veroordeelt om de reden dat
het « vaststaat dat beklaagde Saelens,
als zaakvoerder van de personenvennootschap . met _beperkte aansprakelijkheid
« Soudex ,, na het staken der betalingen,

einde juli 1968, de naamloze vennootschap Commercy voor een bedrag van
1.319.400 frank begunstigd heeft ten
nadele van de rnassa der schuldeisers ;
dat beklaagde in deze oinstandigheden
vruchteloos voorhoudt dat hij de vennootschap wenste te ontlastim en de
handelssituatie wou ,saneren ; dat beklaagde Saelens trouwens op de onregelmatigheid van de transactie gewezen
werd door zijn medezaakvoerder Lis ;
dat bewezen is dat de verklaring van
staking van betaling gedaan werd buiten
de termijn voorgeschreven door artikel 440 van het Wetboek van lwophandel ; dat de omstandigheden door
Saelens in zijn besluiten aangehaald hem
niet mochten beletten de nodige formaliteiten te vervuilen; dat vaststaat dat
de gefa,illeerde personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid een onjuiste of onvoiledige boekhouding heeft
gehouden ; dat de wettelijk opgelegde
koopmansboeken, zijnde het dagboek en
het inventarisboek, niet geparafeerd noch
geviseerd werden door een rechter der
handelsrechtbank ; dat het bestaande
dagboek en het grootboek pas ingeschreven werden in mei 1968 waar de maatschappij in novem.ber 1967 werd opgericht ; dat · deze nalatigheid en het
gebrek aan toezicht bij het houden van
de boekhouding volstaan om de toepassing van de strafwet te staven ,,

ter·wijl 1° eiser in zijn conclusie staaude
hield dat hij de inbetalinggeving van
1.319.400 frank aan de naamloze vennootschap '' Com1nercy" geenszins gedaan had met de bedoeling deze schuldeiser te bevoordelen en derhalve, bij
gebrek aan zulk inzicht, het misclrijf
van eenvoudige bankbreuk niet bestond ;
en het arrest deze conclusie niet beantwoordt (schending van artikel S73, S0 ,
van de wet van 18 april 18S1 en 97 van de
Grondwet); 2° het arrest onvoldoende
de conclusie van eiser beantwoordt waar
deze, wat betreft de laattijdige verklaring
van staking van betaling, staande hield
dat hij " beslist was de verklaring van
staking van betaling te doen reeds veel
vroeger, 1na,ar zijn 1nedezaakvoerder
had er niet in toegestemd. Toen coneluant tenslotte aileen deze verklaring
ter griffie van de rechtbank van lwophandel heeft afgelegd, werd deze eerste
niet aanvaard en pas daags nadien
aangenomen; de laatste 1naanden voor
de verklaring van de staking van betaling,
moest concluant aileen instaan voor de
zaken van de vennootschap, daar zijn
medezaakvoerder zich teruggetrokken

1061
had, geen enkele activiteit meer wilde
·uitoefenen en verklaard had zijn ontslag
te hebben gegeven. De rechtbank zal
zeker deze omstandigheden - mede de
verzachtende omstandigheden hierna uiteengezet in acht nemen bij het
beoordelen van de zwaarwichtigheid van
deze laattijdige verklaring en het eventueel al of niet toepassen ten deze van
de strafwet ; er client opgmnerkt te wor. den dat deze laattijdige verldaring geen
invloed heeft gehad op de staat van faillissement zelf en deze zeker niet verergerd
heeft " (schending van artikel 97 van de
Grondwet en 574, 4o, van het Handelswetboek) ; 3° het arrest onvoldoende
de conclusie van eiser beantwoordt
waarin deze staande hield dat de vorm
van de boekhouding niet wettelijk voorgeschreven is en dat de boekhouding van
de vennootschap, zoals ze door eiser
gehouden werd, tach alle elementen,
nauwkeurig en juist, heeft verzameld. en
ingeschreven en .hem derhalve geen fout
kon verweten worden (schending van
artikel 97 van de Grondwet en 574, 6°,
van het Handelswetboek) :
Overwegende dat eiser wegens de
vermengde feiten van de telastleggingen A, B-1 (beperkt) en D-1, 2 en 3 tot
een enkele straf werd veroordeeld ; dat,
nu de uitgesproken straf wettelijk gerechtvaardigd is voor de telastleggingen A en B (beperkt), het middel, dat
uitsluitend gericht is tegen de beslissing
over de telastlegging D, bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 65, 193, 196,
197, 489 van het Strafwetboek, 573,
5°, 574, 4° en 6o, en 577, 2°, van de wet
van 18 april 1851 op het faillissement, de
bankbreuk en het uitstel van betaling,
vormend hoek III van het W etboek van
koophandel,
do01·dat het arrest, na. de ten laste van
eiser gelegde telastleggingen A, B -I
beperkt tot 219.455 frank, D-1, 2 en 3
bewezen te hebbeh verklaard, beslist dat
deze feiten " een collectief misdrijf uitmaken ; dat zij door een enkele straf
dienen beteugeld » en uit dien hoofde
eiser veroordeelt tot een gevangenisstraf
van een maand en een geldboete van
100 frank,
tenvi]"l er geen eenheid van feit bestaat
tussen enerzijds het plegen van valsheid
bij de stichtingsakte van 20 november
1967 van de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid " Soudex "
en het _gebruik ervan door het inge-

schreven en volgestort kapitaal van
250.000 frank niet ter beschikking te
stellen van de vennootsclmp en anderzijds
einde 1968 de bedrieglijke bankbreuk
door het terugnemen van 219.455 frank
en de eenvoudige bankbreuk door het
bevoordelen van een bepaalde schuldeiser, het niet tijdig verklaren van de
staking der betaling en het niet houden
der handelsboeken (schending van alle
ingeroepen beschikkingen) :
Overwegende dat het middel, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantiiile of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
26 juni 1973. - 2e kamer. - Voo1'zitter en Vm·slaggeve1·, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnmnend voorzitter.
Gelijkl~tidende concl~tsie, de H. Charles,
advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. Houtekier.

2e_

KAMER.

26 juni 1973.
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CASSATIEMIDDELEN.

STRAFZA-

KEN. VoORZIENING IN CASSATIE
TEGEN EEN BESLISSING VAN DE COMMISSIE
TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ" "\VAARBIJ" DE INVRIJ"HEIDSTELLING OP PROEF WORDT GEWEIGERD. MID DEL DAT KRITIEK
OEFENT OP EEN FEITELI,JKE BEOORDELING VAN DE COMMISSIE. NIET
ONTVANKELIJ"K MIDDEL.

Niet ontvankelijk is het middel dat k1·itiek
oefent op een jeiteliJ'ke beoordeling van
de comrnissie tot beschenning van de
maatschappiJ' waarbij een verzoek tot
invrijheidstelling op pmef wordt verworpen (1). (Grondwet, art. 95.)
. (GALLON.)
ARREST.

RET HOF;

Gelet op de bestreden

(1) Raaclpl. cass., 19 december 1972 (A1-r.

cass., 1973, blz. 409).
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beslissing, op 5 april 1973 gewezen door
de comn>issie tot bescherming van de
maatschappij, ingesteld bij de gevangenis
te Antwerpen;
Over het middel hieruit afgeleid dat
eisers vraag tot invrijheidstelling op proef
verworpen werd niettegenstaande de
tegenexpertises van de geneesheren
Pairon en Van de Mosselaar :
Overwegende dat de beslissing vaststelt dat eiser weliswaar de gm1stige
adviezen voorlegt van twee door hmn
aangestelde dokters, maar dat deze
tegengesproken worden, niet aileen door
het verslag van de geneesheer van de
instelling te Merksplas, die hern regelmatig onder controle had, doch ook door
eisers gedragingen ter gelegenheid van
zijn verplaatsing van nit de psychiatrische annexe van de celgevangenis te
Antwerpen naar de gevangenis te Turnhont, afdeling sociaal verweer, en dat het,
derhalve aangewezen is eisers internering
te behouden ;
·
Overwegende dat het middel er op
neerkon>t do soevereiiio beoordeling van
de bewijselementen door de cmnmissie
te betwisten; dat het derhalve niet
ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nagoleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
On> ,die redenen, en zonder acht te
slaan op de memorie door oiser ter griffie
van het Hof neergelegd op 8 juni 1973,
dit is na het verstrijken van de termijn
bepaald door artikel420bis, 2 8 lid, van het
Wetboek van strafvordering, verwerpt
de voorziening.
26 juni 1973. - 2 8 kmner. Yoo1·-.
zitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Ye1·slaggeve1·, de
H. V ersee. Geliflcltticlende conclttsie,
de H. Krings, advocaat-generaal.

(1) Raadpl. inzcnderhcid Hand. Kame~·,
1961-1962, 3 juli 1962, blz. 10-11, en 12 juli
1962, blz. 38, alsmede : Gech·. St. Kamer,
1950-1951, nr. 260, blz. 4 en 6; id., 1951-1952,
nr. 581, blz. 9 ;. Gedr. St. Senaat, 1953-1954,
nr. 192, blz. 12; Hand. Senaat, 1953-1954,
23 februari 1954, blz. 823 ; Gcdr. St. Kamer,
1953-1954, nr. 347, l;>lz, 13; Hand. Kame1·,

3° KAMER. -

27 juni 1973.

HUUR vAN WERK. - ARBEIDSOVEREENKOMST.- ARBEIDSOVEREENKOl\iST
VOOR BEDIENDEN.- KwiJTING VOOR
SALDO VAN REKENING. KWIJTING
AFGELEVERD NA HET EINDE VAN DE
ARBEIDSOVEREENKOl\iST.
ARTIKEL 23 VAN DE WETTEN BETREFFENDE
HET BEDIENDENCONTRACT TOEPASSELIJK.

A1·tilcel 23 van cle wetten bet1·ejfende
het bediendencontmct, gecoonlineeTd op
20 juli 1 955, ltticlens hetwellc de lcwijting
voo1· saldo van 1·elcening doo1· de bediende
ajgelevenl op het ogenblilc dat het
cont1·act een eincle neemt, voo1· de
bediende niet betelcent clat hif ajziet van
zifn 1·echten, vinclt oolc toepassing op de
lcwifting die betrelclcing !weft op de
ajTelcening welke ingevolge de beeincliging van de aTbeidsovereenlcomst wordt
OJJgemaalct, maw· doo1' de becliende wordt
af gelevenl nadat de ovm·eenlcomst 1·eeds
beiiindigd is ( 1).
(Til\iMERl\iANS, T. VAN SCHRAEYBROECK.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 febrnari 1972 door het
Arbeiclshof te Brnssel gewezen ;
Over het tweede 1niddel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 23 van de bij
koninklijk besluit van 20 juli 1955
geco6rdineerde wetten betreffende het
bediendencontract, 1134, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
cloonlat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat eiser op 4juni 1968 verweerster onmiddellijk ontslagen had, hem
nochtans veroordeelt om. haar de som
van 26.640 frank te betalen om de
volgende redenen : verweerster « heeft
zich op 23 m1gustus 1968, hetzij na het
einde van de overeenkomst, schriftelijk
akkoord verklaard " voor slot van reke1953-1054, 2 maart 1954, blz. 42; Gedr.
St. Senaat, 1964-1965, nr. 115, blz. 61;
Repe1·toi1·e prat-ique du droit belge, Compl. III,
v° Conh·at de tJ·avail et contrat d'emploi, nr. 775;

Algernene P1·alctische Rechtsverzameling ;
STEYAER'l',
A1·beiclsovereenkomst (handarbeiders}, nr. 547.
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ning" over een bedrag van 43.627 frank,
som die zij ontvangen heeft. Zij stipt
terecht aan dat zij die afrekening over
wei nader omschrevenposten, onder meer
een waarborg van .25.000 frank, noodzakelijkerwijze na bet einde van de
overeenkomst heeft moeten onderschrijven, vermits er eerst een inventaris moest
opgemaakt worden, maar dat zij op geen
enkel ogenblik haar recht op een opzeggingsvergoeding verzaakt heeft. Timmermans betwist in conclusie noch ter
zitting dat bewuste inventaris diende te
worden opgemaakt, alvorens er enige
afrekening kon geschieden "'
terwijl, eerste onderdeel, het door verweerster op 23 augustus 1968 ondertekende akkoord voor slot van aile rekening tussen partijen gesloten werd na
het einde van de arbeidsovereenkomst
voor bedienden en derhalve volledige
uitwerking heeft, ongeacht of er na het
einde van het contract al dan niet nog
een inventaris moest opgesteld worden
(schending van de artikelen 1134 van het
Burgerlijk Wetboek en .23 van de bij
koninklijk besluit van 20 juli 1955 geco6rdineerde wetten) ;
tweede onderdeel, de bewoordingen van
het tussen partijen gesloten akkoord
algemeen zijn en op aile rekeningen slaan,
zodat deze eveneens de gebeurlijke opzeggingsvergoeding omvatten (schending
van de· a.rtikelen 1319, 1320 en 132.2 van
het Burgerlijk W etboek) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 23 van de op
. 20 juli 1955 gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract bepaalt :
« de kwijting voor saldo van rekening
door de bediende afgeleverd op het
ogenblik dat het contract een einde
neemt, betekent voor de bediende niet
dat hij afziet van zijn rechten " ;
Overwegende dat de woorden « op het
ogenblik dat bet contract een einde
neemt >> erop wijzen dat de bepaling
aileen toepasselijk is op de afrekenirig die
bij het beeindigen van de overeenkomst
wordt opgemaakt, maar niet als voorwaarde van toepasse!ijld1eid· stellen dat
het afleveren van de kwijting noodzakelijk moet geschieden op het ogenblik zelf,
waarop de overeenkomst een einde
neemt;
Dat deze interpretatie bevestigd <vordt
door de parlementaire voorbereiding van
de wet van ll maart 1954, die de betrokken bepaling in de wet op de arbeidsovereenkomst voor bedienden heeft ingevoegd, alsmede door de parlementaire

voorbereiding van de wet van 10 december 196.2, die een zelfde bepaling in
artikel 24bis van de wet van 10 maart
1900 op de arbeidsovereenkomst heeft
ingevoegd, en van artikel 12 van de wet
van 1.2 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers,
waarin deze bepaling eveneens voorkomt ; dat deze interpretatie overigens
tot uitdrukking komt in de Franse versie
van evenvermeld artikel .24bis waarin de
woorden « au moment ou le contrat
prend fin >> vervangen zijn door de
woorden ,(des le moment ou le contrat
prend fin >> en in de N ederlandse versie
van artikel 1.2 van de wet van 12 april
1965, waarin de woorden « op het ogenblik dat het contract een einde neemt >>
vervangen zijn door de woorden « bij het
einde van de dienstbetrekking >> ;
Dat artikel 23 van de genoemde
gecoordirieerde wetten derhalve ook toepassing vindt op de kwijting die betrekking heeft op de afrekening welke
ingevolge de beeindiging van de arbeidsovereenkomst wordt opgemaakt, maar
door de bediende wordt afgeleverd nadat
de overeenkomst reeds beeindigd is ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu de rechter wettig
beslist dat de afgeleverde .kwijting geen
verzaking van bet recht op opzegp"ingsvergoeding inhield, het zonder belang is
dat die kwijting betrekking had op aile
rekeningen met inbegrip van de eventuele
opzeggingsvergoeding ;
Dat bet middel niet kan worden aangenomen;
On'l die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
.27 jcmi 1973. - 3e kamer. Voorzitte1· en VeTslaggevm·, de H. Gerniers,
raaclsheer waarnemencl voorzitter.
Gel~jklttidende conchtsie, de H. Lenaerts,
aclvocaat-generaal.- Pleite1·, de H. Houtekier.

1e
1°

KAMtrR,

-

28 juni 1973.

OPENBARE ORDE.
REGELS
INZAKE SOHADELOOSSTELLING WEGENS
BUURSOHAPSSTOORNISSEN. REGELS
DIE DE OPENBARE ORDE NIET RAKEN.

.2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - REGELS IN34 ..
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"'"

ZAKE SCHADELOOSSTELLING WEGENS
BUURSCHA:PSSTOORNISSEN. REGELS
DIE DE OPENBARE ORDE NIET RAKEN.

voor de partijen die hij in tttssenlcomst
wil oproepen (4).

3°

CASSATIEMIDDELEN. BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL GEGROND
OP WETTELIJKE REGELS DIE NOCH VAN
.OPENBARE ORDE NOCH DWINGEND ZIJN.
MIDDEL NIET VOORGELEGD AAN DE
FEITENRECHTER EN WAAROVER HIJ
OP EIGEN INITIATIEF
NIET HEEFT
BESLIST.- NIEUW MIDDEL.

(MAATSCHA:PPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER
TE
BRUSSEL,
T.
BLANCHE Y. EN S., IN AANWEZIGHEID
VAN BRAET EN VAN DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP « CONSORTIUM DES PARKINGS )),)

4°

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). BUURSCHAPSSTOORNISSEN. ScHADE BEROKKEND
AAN EEN GEBUUR. SCHADE DIE DE
GEWONE BURENHINDER OVERTREFT.VASTSTELLING VAN DE FEITENRECHTER.

so

TUSSENKOMST. BURGERLIJKE
ZAKEN. CASSATIEGEDING. VORDERING TOT BINDENDVERKLARING VAN
HET ARREST INGESTELD DOOR DE ElSER
TOT CASSATIE.- 0NTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE.

1 ° en 2 ° De r·egels inzalce schadeloosstelling

wegens butwschapsstooTnissen zijn noch
van openbar·e onle noch dwingend (1).

3° Niettw en der·halve niet ontvankelijk, tot

staving van een voor·ziening in btw·ger·lijke zalcen, is het middel gegr·ond op
wettelijke bepalingen die noch van openbar·e onle noch dwingend zijn, dat niet
aan de Jeitenr·echteT is vooTgelegd en
waar·oveT hij niet op eigen initiatiej niet
heeft beslist (2).
4° De Jeitenr·echteT die, op gmnd van de
dwuT der· weTlcen, de omvang en het
bestendig karalcter· er'Van, de pmktische
onmogelijlcheid om toegang te hebben
tot de veThtmnle panden, de zwar·e hinder·
die hier'ttit is ontstaan en het deflnitiej
veTlies van een cliiinteel, de genotsdeTving van een gehttttr•d goecl als deflnitiej
beschouwt, stelt daanloor· zelj de aanwezigheid vast van hinder·, die de
gr·ens van de gewone bttttr·schapsstoor·nissen over·scl111'iJ'dt (3).
S0 De door· de eiseT tot cassatie ingestelde

vonler·ing tot bindendver·lclaring van het
arr·est is niet ontvanlcelijlc, wanneeT deze
niet doet bliJ'lcen dat hiJ. belang er·bij
heeft het arTest bindend te doen ver·lclar·en

ARREST

(vertaling).

RET HOF ; Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 mei 1971 in hoger beroep
gewezen door. de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, 11, 97, 112
van de Grondwet, S44 en 1370 van het
Burgerlijk Wetboek, alsmede uit het
beginsel van de gelijkheid voor de
eigendomslasten,
doonlat, nadat eiseres en de verweerster
Consortimn des Parkings openbare werken hadden laten verrichten in de
nabijheid van het gebouw dat door de
verweersters Yvonne en Si1none Blanche
aan de verweerder Braet was verhuurd,
het vonnis eiseres en de verweerster
Consortitrm des Parkings veroordeelt om
de verweersters Yvonne en Si1none
Blanche schadeloos te stellen voor een
vermindering en derving van huurgeld,
op grond dat « de hoofdvordering die op
basis van artikel 1722 van het Burgerlijk W etboek werd ingesteld, ... gestetmd
is op het juridische verlies van het
verhuurde goed wegens een vree1nde
oorzaak, in dit geval wegens niet-fou- ,
tieve butuschapsstoornissen, die te wijten
zijn aan de in vrijwaring opgeroepen
partijen, die het evenwicht tussen de
gelijke rechten van de eigenaars hebben
verbroken ; ... · dat de eigenaars van het
goed, ten nade1e van wie het evenwicht
werd verbroken en die als gevolg van die
evenwichtsverbreking schade hebben geleden, wegens de toepassing door hun
huurder van artikel 1722 van het Burgerlijk Wetboek, ontvankelijk zijn de evenwichtsverstoorders in vrij·1,varing op te
roepen en hm1 veroordeling te vorderen
tot betaling van een rechtrrmtige en
passende compensatie ter herstelling van
het verbroken evenwicht "•

(1) Men raaclpiege cass., 29 september 1972,
supra, biz. 121 en noot 1.

(2) Cass., 22 maart en 10 mei 1973, BU1Jra,
biz. 730 en 858.

(3) Men raadpiege cass., 21 feb1·uari 1963
(Bull. en PASIO,, 1963, I, 687).
(4) Cass., 8 februari 1973, supr·a, biz. 572.
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terwijl, eerste onderdeel, in geval van
evenwichtsverbreking tussen de respectieve rechten van naburen-eigenaars de
verschuldigde compensatie niet moet
worden betaald door om het even wie dit
evenwicht heeft verbroken, maar wei
door de eigenaar van het onroerend goed
die schade heeft ondergaan en ten deze
het vonnis niet of althans niet ondubbelzinnig vaststelt dat' eiseres eigenares is
van het of de onroerende goederen waar
onder- of bovengrondse werlmn werden
uitgevoerd (schending van aile voormelde bepalingen alsmede van het beginsci van de gelijkheid voor de eigendomslasten);
en terwijl, tweede onderdeel, in geval van
evenwichtsverbreking tussen de respectieve rechten van naburige eigenaars
slechts een compensatie is verschuldigd,
wanneer een hinder wordt berokkend die
de grens van de gewone buurschapsstoornissen overschrijdt en het vonnis niet
vaststelt dat zulks ten deze het geval zou
zijn (schending van alle voornoemde
bepalingen alsmede van het beginsel van
de gelijkheid voor de eigendomslasten)
W a,t het eerste onderdeel betreft ':
Overwegende dat dit onderdeel van
het middel erop wij,'lt dat met betreldcing
tot degene, op wiens goed de schadelijke
werken werden uitgevoerd, de hoedanigheid van eigenaar niet werd vastgesteld ;
Dat eiseres in haar conclusie aanvoerde dat het toepassen van het beginsel
van de gelijld1eid tegenover de buurschapsstoornissen veronderstelde dat de
benadeelde de hoedanigheid van eigenaar
bezat;
Dat, vermits de regels inzake schadeloossteiling wegens l;murschapsstoornissen
noch van openbare orde noch dwingend
zijn, het middel nieuw en derha.lve niet
ontvankelijk is ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, door te wijzen op de
duur der werken, de omvan:g en het
bestendig karakter ervan, de praktische
onmogelijld1eid om toegang te hebben
tot de verhuurde panden, de zware hinder
die hieruit is ontstaan en het definitief
verlies van de clienteel die naar een
ander is gegaan, het vonnis, mn tot een
definitieve genotsderving te besluiten, de
aanwezigheid van hinder vaststelt, die
de grens van de gewone buurschapsstoornissen overschrijdt ;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 6, ll, 97
en 112 van de Grondwet, 544 en 1370
van het Burgerlijk W etboek en van het
beginsel van de gelijkheid voor de eigendomslasten,
doordat, hoewel eiseres bij conclusie
had betoogd « dat het zogenaamde
beginsel van de gelijkheid van de eigenaars weliswaar denkbaar was, wanneer
het geding gaat tussen een private
eigenaar en een andere eigenaar, die
werken uitvoert in zijn eigen belang, om
de waarde van zijn goed te verhogen,
dit beginsel echter volkomen te onpas
schijnt zodra een openbare macht hierbij
betrokken is en de door de aangelanden
aangevoerde schade het gevolg is van
werken van algemeen belang, waarvan
de tijdelijke hinder door latere voordelen
wordt gecompenseerd; ... dat eveneens
moet rekening worden gehouden met de
mate, waarin zij die thans in de steden
gebouwen betrekken, in de ene of de
andere vorm naast hun waning de aanwezigheid moeten dulden van belangrijke werken, dat het hiyr gaat om een
onvermijdelijk gevolg van de evolutie
van het huidige Ieven en van de onvermijdelijke beperking van de vrije uitoefening van het eigendomsrecht ,, het
vonnis, om eiseres te veroordelen tot de
vergoeding van de vertveersters Yvonne
en SinJ.one Blanche, verklaart " dat niets
de eerste rechter belet het bedrag van
die compensatie te bepalen onder verwijzing naar het bedrag van de huurgelden
die laatstgenoemden als verhuursters
hebben gederfd als gevolg van evenwichtsverbreking tussen de gelijke rechten van de eigenaars, daar de toegekende
vergoeding eenvoudig het verbroken
evenwicht herstelt n,
tenvijl de rechter aldus geen antwoord
geeft op voornomnde conclusie van
eiseres (schending van artikel 97 van de
Grondwet) en in ieder geval zijn beslissing
niet wettelijk met redenen cimkleedt,
vermits in geval van evenwichtsverbreking tussen de rechten van de naburige
eigenaars bij de vaststelling van de als
cmupensatie verschuldigde vergoeding
eventueel rekening moet worden gehouden met de bijzondere voordelen die de
schadelijke werken voor het gebouw
hebben opgeleverd (schending van aile
voornoemde wetsbepalingen, behoudens
artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat eiseres een nieuw
middel aanvoert in de vorm van een grief
tegen het vonnis ;
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Dat eiseres inderdaad bij conclusie
aanvoerde dat het beginsel van de gelijkheid tegenover de nabuurschapsstoornissen Iliet mocht worden toegepast, wanneer een van de bij de zaak betrokken
eigenaars een open bare 1nacht was, en
erop wees dat eventuele latere voordelen
slechts het gevolg zijn van een dergelijke
toestand;
Dat het micldel niet ontvankelijk is ;
En overwegende da t de vordering tot
verbindendverklaring van het arrest,
welke vordering door eiseres tegen Pierre
Braet en de vennootschap Consortium
des Parkings werd ingesteld, niet ontvankelijk is, daar eiseres dienaangaande
van generlei belang doet blijken ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening alsmede de vordering tot verbindendverklaring van het arrest; veroordeelt eiseres in de kosten.
28 juni 1973. 1 6 kamer. Voorzitte1·, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Vm·slaggeve1·, de
H. Ligot. Gelipchtidende conclusie,
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat- ·
generaal.
Pleiters, de HH. Fally en
Philips.

1e KAMER. -

28 juni 1973.

1° CASSATIEMIDDELEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL WAARBIJ DE
SCHENDING VAN EEN WETTELIJKE
BEPALING WORDT AANGEVOERD, ZONDER NADER TE BEPALEN WAARIN
DEZE SCHENDING BESTAAT. NIET
ONTVANKELIJK MIDDEL.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. - CONCLUSIE. - BESLISSING
DIE DE FEITELIJKE GEGEVENS WAAROP
ZIJ IS GEGROND, NAUWKEURIG VERMELDT. BESLISSING DIE ALDUS
ANTWOORDT OP DE CONCLUSIE WAARBIJ
ANDERE OF TEGENSTRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS WORDEN UITEENGEZET. REGELMATIG MET REDENEN
OMKLEDE BESLISSING.
1° Niet ontvankelijk is hei rniddel waa1·biJ.
de schending van een wettelijlce bepaling
wordt aangevoerd, zonder nader te
bepalen waarin deze schending bestaat (I). (G.W., art. 1080.)

2° Regelrnatig rnet redenen ornkleed is de
beslissing die, rechtdoende op de b~•~·ger
lijlce rechtsvordering, de feiteliJ"ke gegevens waamp zij is gegrond hatHvkettrig verrneldt en antwooi"dt op de conclusie
waarin ande1·e of tegenstrijdige jeitelijke
gegevens ·wm·den uiteengezet (2). (Grondwet, art. 97.)
(BAUMERS EN BIERLAIRE, T. RENARD.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op ll mei 1971 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel afgeleid nit de schending van artikel 97 van de Grondwet en
voor zover als nodig van de artikelen 17
en 25. van .het kmiinklijk besluit van
8 april 1954 l~oudende het algemeen
reglement op de I politie van het wegverkeer (van kracht op het ogenblik der
feiten),
doordat, mn het vonnis van eerste '
aanleg te wijzigen, de thans eisende
partijen te veroordelen tot de betaling
van schadevergoeding en hun eigen
rechtsvordering af te wijzen, het bestreden arrest enkel overweegt " dat eiseres
een rijfout heeft begaan door het voertuig
van Renard links in te halen, op het
ogenblik dat deze reeds door middel van
zijn richtingslichten zijn voornemen had
te kennen gegeven om links af te slaan
en zich naar links had begeven op een
rijbaan met dubbel richtingsverkeer "•
zonde1· te antwoonlen op de uitvoerige
conclusie waarin de eisers voor hun eigen
rekening de argwnen"tatie van de eerste
rechter hebben overgenmnen en aanvoerden op grond van de gegevens van het
strafdossier dat de bewegingen van het
door verweerder bestuurde voertuig saInenhingen en de eerste van de achtereenvolgende bewegingen van een
rechtsmnkeert1naneuver opleverden en
dientengevolge zich beriepen op de verplichting tot voorrangverlening, die aan
verweerder was opgelegd bij artikel 1 7
van het koninklijk besluit vari 8 april
1954, om eruit ·af te leiden dat laatstge-

(1) Cass., 17 november 1972, Mtpm, biz. 273.
(2) Cass., 27 juni 1972 (An·. cas,9., 1972,
biz. 1031); vgl. cass., 4 juni 1973, supm,
biz. 965.
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het ongeval en aileen de gevolgen ervan
moest dragen, zodat het onmogelijk is
uit te maken of het betoog van de eisers
werd afgewezen omdat het door het hof
van beroep werd beschouwd als zijnde in
strijd met de feiten of omdat het, ten
onrechte, naar recht ongegrond werd
geacht, en het arrest dus niet met
i·edenen is omkleed :
Overwegende dat, in zover het middel
betrekking heeft op de artikelen 17 en
25 van het koninklijk besluit van 8 april
1954, clit niet ontvankelijk is, vermits
het niet aangeeft hoe die bepalingen
werclen geschonden ;
Overwegende dat de eisers tegen het
arrest inbrengen dat het geen antwoord
zou hebben gegeven op hun conclusie,
volgens welke verweerder, om terug te
rijden vanwaar hij kwam, met zijn voertuig opeenvolgende bewegingen zou hebben uitgevoercl, die een maneuver opleverden in de zin van artikel 17 van het
wegverkeersreglement en bij eiseres de
indruk hadden opgewekt dat hij haar liet
doorgaan;
Overwegende dat het arrest twee
rijfouten ten laste van eiseres legt : de
eerste, haar voertuig te hebben bestuurd
met een overdreven snelheid, die niet
aan de omstandigheden was aangepast,
en de andere, verweerder links te hebben
ingehaald op het ogenblik dat deze zijn
voornemen reeds had te kennen gegeven
om links af te slaan en zich reeds naar
links van de rijbaan had begeven ;
Dat het arrest vaststelt dat verweerders nmneuver er niet in bestond rechtsmnkeert te maken, maar van richting te
veranderen om naar links af te slaan, na
zijn richtingslichten in werking te hebben
gesteld, zich naar links te hebben
begeven en zich ervan te hebben vergewist dat hij dit maneuver kon uitvoeren
zonder enig gevaar voor de andere weggebruikers ;
Overwegende dat, door aldus de feitelijke gegevens te vermelden, op grond
waarvan het heeft beslist dat de algehele
aansprakelijkheid voor het ongeval aan
eiseres is te wijten, het arrest een antwoord heeft gegeven op de conclusie
waarin de cisers andere feitelijke gegevens hadden uiteengezet ;
Dat het middel niet kan worden aangenmnen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kost-en.
28 juni 1973,

~

1e kamer. -

Voor-

zitter, Baron Richard, raaclsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Ligot. Geliy"kluiclencle conclusie,
de H. Paul_ Mahaux, eerste advocaatgeneraal.- Pleiters, de HH. VanRyn en
Fally.
·

1e
1°

KAMER.

-

28 juni 1973.

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. HANDELSVENNOOTSCHAP. BALANS. SALDO DAT NIET NOODZAKELIJK OVEREENSTEMT MET HET VOOR
DE AANSLAG AANGENOMEN BALDO.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAlVIING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. HANDELSVENNOOTSCHAP.
BEWIJSKRACHT VAN DE BALANS.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. HANDELSVENNOOTSCHAP.
0NJUISTE BAI,ANS.- BEWIJS.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBDEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 169, 3°. ROERENDE VOORHEFFING. DIVIDEND
TOEGEKEND AAN DE AANDEELHOUDERS
VAN EEN NAAMI,OZE VENNOOTSCHAP-. VERHOGING VAN DE RESERVES VAN
DE VENNOOTSCHAP. DIVIDEND OPGENOMEN OP DE WINSTEN OVER HET
LOPENDE JAAR EN NIET OP DE VOORHEEN GERESERVEERDE WINSTEN. GEEN VRIJSTELLING VAN DE ROERENDE
VOORHEFFING.

5o VENNOOTSOHAP.

VENNOOTVERMINDESCRAP OP AANDELEN.
RING VAN HET VOLLEDIG VOLSTORTE
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.- 0VERDRACHT, OP HET ACTIEF VAN DE BALANS, VAN HET DEEL VAN HET -KAPITAAL DAT DEZE VERMINDERING HEEFT
ONDERGAAN. UITKERING
EEN
DIVIDEND AAN DE AANDEELHOUDERS
DOOR MIDDEL VAN EEN OPNEMING OP
DIT VERl\'lOGEN. BES.LISSING DIE
DE AFSTAND VAN HET RECHT VAN DE
AANDEELHOUDERS OP DE TERUGGAVE
VAN DEZE INBRENGEN EN EEN MINDERWAARDE VAN DE SCHULD VAN DE
VENNOOTSCHAP JEGENS ZICHZELF IMPLICEERT.

VAN

1° H et salclo van cle door een hanclelsvennootschap ajgesloten balans stemt voor
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eenzelfde dienstjaa1· niet noodzalcelijk
overeen met het door de administratie
der directe belastingen aangenomen
saldo (1).
2° De door de algemene vm·gade1·ing der
aandeelhoude1·s of elm· vennoten goedgelcettrde balans van een handelsvennootschap bindt de vennootschap ten aanzien
van de jiscus zolang de onjuistheid ervan
niet bewezen is (2).
3° Het jeit dat het dienstjam· van een
handelsvennootschap met een tentgvorderbam· jiscaal ve1·lies ajgesloten wordt,
hetgeen de ontheffing ten gevolge heeft
van de vennootscha]Jsbelasting die op
basis van de doo1· de vennootschap
ajgesloten balans is gevestigd, bewijst
op zichzelj niet dat de balm~s m.b.t. de
gecoordinee?'de wetten op de handelsvennootschappen onjuist is.
4° In geval van vedwging van de gereseTvee?·de winsten van een naamloze vennootschap, wo1·dt het dividend, dat aan
de aandeelhmtdm·s op basis van een
]Jositieve balmM is toegelcencl, ee1·st
opgenomen op de winsten ove1· het
lopende jam· en niet op cle voor"lwen
gereserveercle winsten en is derhalve niet
vrijgesteld van de 1·oerende voorheffing
met toepassing van aTtilcel 169, 3°, van
het W etboelc van de inlcomstenbelastingen en de a1·tilcelen 70 tot 72 van het
lconinlclijlc beslttit te1· 1titvom·ing van dit
wetboelc, dam· deze V1'1(jstelling afhangt
van een opneming op de vom·heen
ge1·eserveerde winsten, d.w.z. van een
vermindm·ing van deze winsten (3).
5° W annee1· het volledig volgestoTt lcapitaal
van een vennootschap op aandelen is
verminde1·d en het bedrag van deze verminclering ove1·gedragen is op het actiej
van de balans, implicee1·t de beslissing
van de algemene vergadering van de aandeelho1tders een dividend aan de aandeelhouders uit te lceren, doo1· middel van
een opneming op dit ve1·mogen, de
ajstand van het- recht van de aandeel(1) Men raadplege J. KIRKPATRICK, L'imposition des societes belges par actions, 1968,
nr. g5 ; CLAEYS Boin\AERT, Principes de
l'irnposition des societes en Belgique, 1970,
blz. 104, en Belastingen lnlcomstenbelastingen van de rechtspe1·sonen (Alg. Prakt.
Rechtsverz.}, nr. 17.
(2) Men raadplege cass., 24 mei 1955 (Bull.
en PASIC., 1955, I, 1046); 29 mei 1956 (ibid.,
1956, I, 10g9); 1g september 1966 (.Arr. cass ..
1967, blz. 55) alsmede de conclusie van

houde1·s op de te1'1tggave van deze
inbrengen en een rninderwaarde van de
schuld van de vennootschap jegens zichzelf (4).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « SIMAK n,
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 april 1972 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat eiseres, die van
vennootschapsbelasting ontheven werd,
daar zij geen enkele belastbare winst
heeft gemaakt over het boekjaar 1967,
aanvoert dat het dividend dat zij e-an
haar aandeelhouders in 1968 voor genoemd boekjaar heeft toegekend, 1noet
worden beschouwd als voortkomende uit
vroegere definitief belaste inkomsten ;
dat zij derhalve de niet;gverk]a.ring
vordert van de roerende voorheffing, die
zij tengevolge van die dividenduitkering
heeft betaald alsmede van de aanvullende
aanslag op die voorheffing, die door de
directeur der directe belastingen werd
beslist;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1315, 1349 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek, 169, 3°,
en 245 van het W etboek van de inkomstenbelastingen, gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 februari 1964 tot
<'oordinatie van de· wetsbepalingen betreffende de inkomstenbelastingen, 70-A,
71-A en 7.2 van het koninklijk besluit
van 4 maart 1965 tot uitvoering van
genomnd Wetboek van de inkomstenbelastingen, 780 van het. Gerechtelijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
doonlat, eerste onderdeel, onder overweging dat volgens het verslag van de
raad van beheer van eiseres op de alge-

Procureur-generaal Ganshof van der Mccrsch,
toen advocaat-generaal, v66r cass., g1 mei
1949 (Bttll. en PASIC., 1949, I, 407 en volg.,
inz. 41g).
(g) Men raadplege cass., 11 oktober 194g
(Bull. en PAsrc., 1943, I, g85). Artikel 169,
go, van het vVetboek van de inkomstenbelastingen werd vervangen door artikel 64, go,
van de wet van 25 juni 197g.
(4) Men raadplege cass., 24 mei 1955 (Bull.
en PAsrc., 1955, I, 1046).
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mene vergadering van 15 mei 1968 de
balans van het boekjaar van 1967 afgesloten wordt met een bedrijfswinst van
1.186.700 frank en dat het nettQ dividend
voor aandeelhonders in 1968 op
687.500 frank wordt vastgesteld, het
bestreden arrest erop wijst dat « verzoekster door de vermeldingen in haar balans
van 31 december 1967 ten opzichte van
de fiscns gebonden is "•
tm·wijl het vermoeden van jnistheid
dat wordt toegekend aan de koopmansboeken geen onweerlegbaar vermoeden
is en het niet verboden is dit vermoeden
door tegenbewijs te ontzennwen (schending van de in het middel vermel de
wetsbepalingen van het Bnrgerlijk Wetboek inzake het bewijs, alsmede van
artikel 245 van het W etboek van de
inkomstenbelastingen),
en, door erop te wijzen « dat bij
de vaststelling van de in de vennootschapsbelasting belastbare winst beslist
werd dat het boekjaar 1967 van verzoekster met een terngvo:tderbaar fiscaal
verlies afgesloten werd "• het arrest tegenstrijdig is en aldns niet als regelmatig
gegrond lmn worden beschonwd (schending van de artikelen 97 van de Grandwet en . 780 van het Gerechtelijk Wethoek);
tweede ondeTdeel, het arrest stelt dat
op grand va,n de verhoging door verzoekster van haar reserves op het einde
van het boekjaar 1967 niet kan worden
beslist dat het aa,n haar aandeelhouders
uitgekeerde dividend voortkomt nit
vroegere definitief belaste inkomsten,
zelfs indien vaststaat dat in die reserves
onder de rnbriek « reservefonds voor
waarde:flnctnatie van de effectenportefenille " een gedeelte is begrepen van het
maatschappelijk kapitaal van verzoekster, waarop bij beslissing van de bnitengewone algemene vergadering van 15 juni
1967 een vermindering werd toegepast »,
«

teTwijl op grand aileen van reserveverhoging niet kan worden beweerd dat
het boekjaar 1967 zon zijn afgesloten met
een winst, waarvan de aanwezigheid zon
beletten te beslissen dat het kwestienze
dividend afkomstig is crit.vroegere definitief belaste inkomsten, daar het arrest
overigens vaststelt dat onder de zogezegde verhoogde reserves onder de
rubriek « reservefonds ... » een gedeelte
van het maatschappelijk kapitaal van
eiseres voorkomt en bewezen acht dat
met betrekking tot de vennootschapsbelasting het boekjaar 1967 van eiseres
met een fiscaal verlies yverd afgesloten,

zodat het arrest aldus artikel 169, 3D, van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen alsmede de artikelen 70-A, 71-A en
72 van het uitvoeringsbeslnit van genoemd W etboek heeft geschonden en
met tegenstrijdige redenen is omldeed
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 780 van het Gerechtelijk
Wetboek);
deTde ondeTdeel, uitgaande van het
onjniste beginsel dat eiseres wegens de
vermeldingen in haar balans van 31 december 1967 ten opzichte van de fiscus
gebonden is en dat zij op grond van de
verhoging op het einde van het boekjaar
1967 van has,r reserves niet mag beslissen
dat het aan haar aandeelhouders toegekende dividend voortkomt uit vroegere
definitief belaste inkomsten, het arrest,
niettegenstaande de wettige verplichting hiertoe, niet nagaat of het kwestieuze dividend in werkelijkheid overeenkomstig de artikelen 169, 3D, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen en
de artikelen 70 tot 72 van het uitvoeringsbesluit ervan niet wettelijk moest
worden beschouwd als zijnde opgenomen
nit vroegere definitief belaste inkomsten,
waarvan het het bestaan niet ontkent,
zodat het arrest aldns voornoemde
wetsbepalingen en bovendien, wegens
ontstentenis van passende redengeving
ter wettelijke rechtvaardiging overeenkomstig de wet van zijn besclrikkende
gedeelte, de artikelen 97 van de Grandwet en 780 van het Gerechtelijk Wetboek
heeft geschonden :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de bepalingen van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen inzake grondslag van de vennootschs.ps belasting verschillende wij zigingen
aanbrengen aan de balans, zoals zij wordt
voorgeschreven bij artikel 77 van de
gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, waaruit volgt dat voor
eenzelfde boekjaar het balanssaldo niet
noodzakelijk overeenstemt met het fiscaal saldo, zodat het ene negatief en het
andere positief kan zijn, of omgekeerd ;
Overwegende dat nit de regelmatig
aan het Hof voorgelegde stnkken blijkt
da,t de door het arrest vastgestelde reserveverhoging voortkomt uit de overdracht
naar « een reservefonds voor waarde:fluctuatie van de effectenportefenille »
van het ssldo van de vermindering,
op 15 jnni 1967 door de algemene vergadering van aandeelhouders · beslist,
van het kapitaal dat gevormd is door volledig gestorte, op zichzelf niet belastbare
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gelclen, alsmede door reeds belaste reserves en vroeger vrijgestelcle meenvaarden
die in het oorspronkelijk kapitaal waren
opgenomen ; dat die overdracht, wegens
de niet-belastbaarheid van haar elementen, de positieve balans van het boekjaar
1967 van eiseres zodanig heeft bei:nvloecl,
dat hierdoor een terugvorderbaar fiscaal
verlies is ontstaan ;
Dat clientengevolge, enerzijds, door
erop te wijzen clat clit verlies in verhonding stond met de regels eigen aan de·
vennootschapsbelasting, het arrest wettelijk hecft vastgesteld dat eiseres, die in
principe door de vermeldingen van haar
ba.lans gebonden was, door het aangevoerde fiscaal verlies de onjuistheid van
deze balans niet heeft bewezen; dat
anderzijds de in dit onderdeel bekritiseerde overwegingen niet tegenstrijdig
zijn;
Dat het eerste onclerdeel van het'
middel feitelijke grondslag mist ;
Wat het tweede en het clerde onderdeel
san1.en betreft :

onderdeel de ondnb belzinnige beslissing
heeft gerechtvaardigd, volgens welke niet
bewezen was dat het door eiseres toegekende dividend voortkwam nit definitief
belaste inkomsten, en dientengevolge het
hoger beroep ongegrond heeft verklaard ;
Dat die onderdelen van het middel
niet kunnen worden aangenmnen ;
01n die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
28 juni 1973. 1e kamer. Voorzittm· en Vm·slaggeve1·, Baron Richard,
raadsheer waarnmnend voorzitter.
GeliJ"lcltticlende conclusie, de H. Paul
Mahaux, eerste advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. de Longueville en Fally
(de eerste van de balie te Brussel).

1 e KAMER. - 29 juni 1973,
Overwegcnde dat het arrest, zonder
dienaangaande. bekritiseerd te worden,
CASSATIEMIDDELEN.
BURGEReen verhoging door eiseres van haar
LIJKE ZAKEN. MIDDEL HIERUIT
reserves bij het afsluiten van lmar boekAFGELEID DAT DE RECHTER ONTVANjaar 1967 vaststelt;
KELIJK HEEFT VERKLAARD DE DOOR
Overwegendo clat bniten het ten deze
EEN LASTHEBBER NAMENS MEDE:itlGEvreemde geval, bepaald bij de artikeNAARS VAN EEN ONROEREND. GOED
len 169, 3°, van het Wetboek van de
INGESTELDE VORDERING. ZELFDE
inkomstenbelastingen en 70 tot 72 van
RECHTSVORDERING DIE OOK DOOR DE
het nitvoeringsbesluit van dit wetboek,
JHEDEEIGENAARS
ZELF
WERD
INGEwaarin op bet einde van het belastbaar
STELD. MIDDEL ZONDER BEJ,ANG.
tijdperk een vermindering van het totaal
NrET-ONTVANKELIJKHEID.
van de reserves wordt vastgesteld, het
aan de aandeelhouders toegekende diviW egens het ontb1·elcen van belang is niet
dend eerst wordt aangerokend op de
ontvankel~fk het micldel hieruit afgeleicl
winsten of baten van het lopend jaar ;
dat de rechter onwettelijlc beslist heejt dat
Overwegende dat de opnemingen op
de door een lasthebbe1' namens meclehet gedeelte van het volledig gestorte
eigenaa?'s van een onToeTencl goecl ingekapitaal dat word overgedragen op het
stelde voTdM"ing ontvanlcelij lc was, tenvijl
actief van de balans dergelijke ·winston
clezelfcle vorclering bij hetzeljcle exploot
of baton zijn ; dat immers de beslissing
cloo1· de mecleeigenaa1·s ingesteld, ontvan de algemene ,,ergadering van de
vankelijlc wenl veTlclam·cl.
aandeelhouders op 15 mei 1968, waarbij
de met winst afgesloten balans wercl
goedgekeurd, de nitkering van een divi(VIGNERON, T. DAEl\iS
dend werd beslist en die opnemingen
EN CONSOORTEN.)
werden bepaald, impliceert dat. de aandeelhonders afstand doen van hun recht
op restitutio van die inbrengen, waardoor .
ARREST.
aldus in de rekening een vermindering
van de schuld van eiseres te haren
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
opzichte wordt nitgedrukt ;
vonnis, op 14 maart 1972 in hoger beroep
Dat het arrest aldus, zonder zich tegen gewezen door de Rechtbank van eerste
te spreken, zoals nit het antwoord op het aanleg te Antwerpen ;
eerste onderdeel van het middel blijk't,
Over het tweede middel, afgeleid 1,1it
door de overwegingen van het tweede
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de schending van de m~tikelen 864 van het
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, om de
door -verweerder Damns als 1naridataris
van de medeeigenaars ingestelde verdering ontvankelijk te verklaren, hoewel
eiseres had Iaten gelden dat zij gedagvaard werd ten verzoeke van medeeigenaars die op dat ogenblik overleden
waren en dat verzui1nd werd te dagvaarden ten verzoeke van een persoon
welke medeeigenaar is, ovenveegt « dat
clit middel van onontvankelijkheid niet
ingeroepen werd voor de eerste rechter
zodat, in de veronderstelling dat clit
middel zou gegrond zijn, quocl non, deze
nietigheid in eider geval gedekt is omdat
het midclel niet opgeworpen wercl v66r
enig ancler miclclel (artikel 864, § 2, van
het Gerechtelijk Wetboek) »,

tot betaling van voormelde som « aan de
verweerclers » ;
Overwegende dat, nu het dispositief
waarbij eiseres wordt veroordeeld op
vorclering van de 34 medeeigenaars,
hanclelencle in persoonlijke naam, niet
worclt aangevochten, het miclclel wegens
gemis van belang niet ontvankelijk is ;

Over het eerste miclclel, afgeleicl uit de
schencling van de artikelen ll34, 1319
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek door
miskenning van de bewijskracht van de
alde van 28 november 1954 van notaris
Albert Van W'inckel houclencle algemeen
reglmnent van 1necleeigendmn van het
gebomv gelegen Mechelsesteenweg 198
te Antwerpen,
cloorclat, om de regelmatigheid van de
aanstelling van verweerder Damns als
syndicus en de regelmatigheid van alle
andere door de vergaderingen van Inedete1·wijl, ee1·ste onclenleel, de vraag of eigenaars van 16 mei 1963 en 16 septemeen eiser de noclige hoeclanigheicl bezit ber 1966 en de daaropvolgende vergadeom een vorclering in te stellen niet een ringen genomen beslissingen te bevestiexceptie van nietigheicl is wegens een gen, hoewel eiseres had Iaten gelden clat
verzuimde of oni·egelmatig verrichte aile vergaderingen onregelmatig waren
vorm en bijgevolg in elke stand van het omdat de oproepingen niet gebeurd
gecling mag worden opgeworpen (schen- waren overeenkomstig de door artikel 15
cling van artikel 864 van het Gerechtelijk van het alge1neen reglement van Inecle.eigendom voorgeschreven formaliteiten,
Wetboek);
het bestreden vonnis overweegt « clat
tweecle onclercleel, de overweging clat het voornoemd artikel bepaalt clat de conmicldel niet gegrond is geen passend vocaties voor de algemene vergadering
antwoord kan vonnen op het middel per gewone brief zullen verstuurd enjof
« clat het niet opgaat te dagvaarden ten
per drager afgeleverd worden »,
verzoeke van· personen die zogezegd
te1·wijl het algemeen reglentent van
eigenaars zijn terwijl bepaalcle onder hen medeeigendom in zijn artikel 15 bepa::llt
reeds meer clan vijf jaar overleclen zijn » dat " les convocations a l'assemblee
en in geen geval laat inzien of de rechters generale doivent se faire par lettre
daarmee hebben willen beslissen clat het recommandee a la poste ou par lettre
middel feitelijke grondslag miste clan ordinaire contre, recepisse signe par le
we! op een verkeerde rechtsopvatting destinataire sur un etat acl hoc » :
berustte, zodat het vonnis niet naar
Overwegende dat het vonnis voormelcl
behoren met redenen is omkleecl (schending van artikel 97 van de Grondwet) : artikyl 15 enkel aanvoert in antwoord op
de stelling van eiseres luiclens welke,
Overwegende dat het vormis, door aan vermits eiseres geen convocatie had ontte stippen clat het door eiseres voor de vangen, de algemene vergaclering van
rechtbank opgeworpen micldel niet ont- 16 september 1966, betreffende de uitvankelijk is omclat het niet voor de voering van de litigieuze schilclerwerken,
eerste rechter was opgeworpen, bedoeld geen gelclige beslissing heeft kunnen
midclel beantwoordt en aan het vereiste nemen;
van artikel 97 van de Grondwet voldoet ;
Overwegencle clat het vonnis het verOverwegende dat de vordering strek- schuldigcl zijn van de litigieuze schilclerkende tot betaling van 8.251 frank werd werken niet slechts steunt op de in het
ingesteld en door Daems in hoedanigheicl m.icldel bekritiseercle reclen, maar ook op
van 1nandataris van de medeeigenaars, de beschouwing clat de eise:res en haar
en door diezelfde Damns en de 33 andere echtgenoot « kennis hebben gekregen van
mecleeigenaars, handelend in persoon- de notulen van cleze algemene vergaclelijke naam;
ring en blijkbaar niet hebben geprotesOverwegende dat het vonnis eiseres op teercl wegens het niet-ontvangen van een
de aldus ingestelde vordering veroordeelt convocatie >> ;
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Overwegende dat de bestreden beslis- sing dienvolgens, al was de grief gegrond,
niettemin wettelijk gerechtvaardigd is ;
Dat het middel, bij gebrek aan belang,
niet ontvankelijk is ;
'
Om die redenen, verwerpt de voorzie-.
ning ; veroordeelt eiseres in de kosten.

29 jtmi 1973. 1e kamer. Voo1'zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnen1end voorzitter. V m·slaggever, de
H. de Vreese. - Gel~fklttidende conclusie,
de H.

Dumon, advocaat-generaal. -

Pleiters, de HH. van Heeke en Bayart.

1e KAMER. -

die een stad rnet dezelfde naarn is
- geworden, de rechten en verplichtingen
van de twee andere gerneenten ovm·neernt,
is niet ontvanlceli}k de voo1·ziening in
cassatie die tegen de gemeente SintGillis-bi}-DendeTrnonde is gericht en
niet tegen de stad Denderrnonde, ntt
genoernd aTtilcel 2 v661· de betekening van
deze voorziening in wm·lcing was getreden (1).

2° T¥annem· biJ' een wegve1·lcee1'STeglement
fouten begaan zi}n doo1· de bestttttrde1·
van een voe1·tttig en door een derde, lean
de Techter het ontbrelcen van een om·zalceli}lc ve1·band tttssen de fmtt van deze
derde en de schade ten gevolge van het
ongeval niet ajleiden uit het jeit alleen
dat de schade zich niet zou · hebben
voo1'gedaan zonde1· de jmtt van de
besttnH·de1· (2). (B.W., art. 1382.)

29 juni 1973,

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. BURGERLIJKE' ZAKEN.- VOORZIENING
TEGEN EEN GEMEENTE GERICHT. KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 DECEMBER
1970 BEKRACHTIGD BIJ DE WET VAN
9 APRIL 1971. - SAMENVOEGING VAN
DIE GEMEENTE EN TWEE ANDERE
GEMEENTEN.
DE RECHTEN EN
VERPLICHTINGEN VAN DE TWEE GEMEENTEN WORDEN DOOR DE ANDERE
GEMEENTE OVERGENOMEN. BETEKENING VAN DE VOORZIENING NA
DE INWERKINGTREDING VAN DE BEPALING VAN HET KONINKLIJK BESLIDT
INZAKE DE OVERNEMING VAN DIE
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN. - NIET
ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).
WEGVERKEERSONGEVAL. -- FoUTEN DOOR DE
BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG EN
DOOR EEN DERDE BEGAAN. GEEN
OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE
FOUT VAN. DEZE DERDE EN DE SCHADE.
- V ALT NIET AF TE LEIDEN UIT HET
.FElT ALLEEN DAT HET ONGEVAL ZICH
ZONDER DE FOUT VAN DE BESTUURDER NIET ZOU HEBBEN VOORGEDAAN.

1° DaaT het koninlcli}k beslttit van 8 decernbe1' 1970, belcmchtigd bi} de wet van
9 apTil1971, beslist heeft dat de gerneenten Denderrnonde, Appels en SintGillis-biJ'-Denderrnonde worden sarnengevoegd en in aTtilcel 2 ervan bepaald
wordt dat de gerneente Dendermonde,

(BUGGENHOUT L., VEIREMAN, DE VISSCHER EN BUGGENHOUT J. EN M.,
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
OPENBARE vVERKEN, GEMEENTE SINTGILLIS-BIJ-DENDERMONDE EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « INTERNATIONAL
BRAKE AND RECTIFIER COMPANY)),)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 december 1971 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
I. In zover de voorziening is gericht
tegen de Gemeente Sint-Gillis-bij -Dendermonde:
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door de stad Dendermonde tegen
de voorziening opgeworpen en hieruit
afgeleid dat de voorziening niet tegen
haar is ingesteld maar tegen de gemeente
Sint-Gillis-bij-Dendermonde welke overigens op 20 april 1972 heeft opgehouden
als publiekrechtelijke rechtspersoon, houder van rechtcn en verplichtingen, te bestaan:
Overwegende dat de voorziening werd
ingesteld tegen de gemeente Sint-Gillis-bijDendermonde, doch werd betekend aan
de stad Dendermonde " zich bevindende
(1) Raaclpl. cass., 24 februari 1067 (.117'7'.
cass., 1967, blz. 807) en 0 september 1971
(ib·icl., 1972, blz. 29).
(2) Cass., 16 november 1972, 9 april en
11 mei 1973, sttpra, blz. 268, 792 en 861.

--~~-----~----------
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in de rechten en plichten van voormelde
gemeente ";
Overwegende dat, bij koninklijk besluit·
van 8 december 1970, bekrachtigd door
artikel 7 van de wet van 9 april 1971, de
gemeenten Dendermonde, Appels en
Sint-Gillis-bij-Dendormonde worden samengevoegd ;
Dat artikel 2 van voormeld koninklijk
besluit bepaalt dat de nieuwe gemeente,
die ertoe gemachtigd is de titel van stad
te voeren, alle bezittingen, l'echten,
]aston en verplichtingen van de samengevoegde gemeenten overnemnt; ·
Overwegende dat, luidens artikel 16
van hetzelfde koninklijk besluit, voormeld artikel 2 in working treedt op de dag
waarop de gemeenteraad van de nieuwe
gemeente is ge1nstalleerd ;
Dat uit de overgelegde stukken blijkt
dat doze installa.tie op 20 april 1972 heeft
plaatsgehad;
Overwegencle clat de voorziening op
25 mei 1.972 word betekend ;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheicl moet worden ingewilligd ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de Belgische Staat en tegen de
naamloze vennootschap " International
Brake and Rectifier Cy " :
Over hot middel afgeleicl uit de schending van de artikelen 1382 van hot
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doordat hot bestreden arrest de verdering tot schaclevergoedii1g van de eisers,
rechthebbenden van hot slachtoffer van
het kwestieus ongeval, tegen de verweerclers ongegrond verldaart om de reden
clat de slechte regeling van de verkeerslichten, waarvan niet worclt ontkend clat
verweercler « aan wie de >veg toebehoort »
er aansprakelijk voor is, « eon onbetwistbaar gevaar schept voor de fietsers maar
clat niet bewezen is clat hot ongeval precies daarcloor word veroorzaakt, nu er
integencleel aanwijzingen bestaan dat hot
slachtoffer zelf onvoorzichtigheclen heeft
bedreven die oorzakelijk verband houclen
met het ongeval >>,
terwijl, eerste ·onderdeel, hot tegenstrijdig is de beslissing te staven op eon geheel
van « onvoorzichtigheclen » door hot
slachtoffer bedreven, naclat de rechter
expliciet had vastgestelcl, dat, « gelet » op
hot broos karakter van alle uit getuigenissen getrokken deducties, de getuigenissen en de beschouwingen die er uit
konden afgeleid worden zeker niet als
een bewijs van font van het slachtoffer
golden»;

tweede onderdeel, hot eveneens tegenstrijdig is enerzijds vast te stollen dat
de regeling van de verkeerslichten " eon
gevaarlijke toestand schept », maar bepaald « voor de fietsers », en anderzijds
gewag te maken van een " zogezegcle
slechto regeling van dezelfdo lichten » ;
denle onderdeel, hot tegenstrijdig is, en
eveneens strijdig met de door artikel 1382
van hot Burgerlijk W etboek bepaalde
rechtsregelen over de font en, de aansprakelijkheid, enerzijcls vast te stollen dat de regeling. van de verkeerslichten onbetwistbaar eon gevaarlijke
toestancl geschapen had en anclerzijcls te
beslissen clat de fout van verweercler, die
vom; de rogeling aansprakelijk was, eon
loutere veronderstelling was, en bijgevolg
niet bewezen was ;
vie1·de onderdeel, de rechter hot causaal
verband tussen de gevaarlijke regeling
van de verkoerslichten en hot ongeval
slechtsJmn uitsluiten inclien hij vaststelcle
clat die regeling geen enkel verband
houclt met hot ongeval en in niets tot hot
ontstaan van hot ongeval heeft bijgeclragen, en hij clit niet vaststelcle, en hot
niet volstaat op trouwens onduidelijke
wijze vast te stollen clat die slechte
regeling hot ongeval niet « precies veroorzaakt » heeft, en dat er " aanwijzingen" bestaan dat onvoorzichtigheden
van hot slachtoffer hot ongeval veroorzaakt hebben ;
viJfde onderdeel, uit de feitelijke vaststellingen zelf van hot arrest, en meer
bepaald uit de vaststelling dat de slechte
regeling van de verkeerslichten een
onbetwistbaar gevaarlijke toestancl geschapen had voor de fietsers en dat, op
een paar seconden na, de fietser de
overgang voor voetgangers niet kon
voorbijrijden voorclat die overgang door
een groen licht toegelaten was, cluiclelijk
en logischerwijze blijkt dat, zoncler die
gevaarlijke toestancl, h'et. ongeval zich /
niet zon hebben voorgedaan ; door
het cansaal verbancl te ontkenlJ,en de
rechter flagrant artikel 1382 van het
Burgerlijk W etboek schenclt, vermits
krachtens clit artikel als oorzaak van een
schade client beschonwcl te worden eon
feit of een claad zonder welke de schade
zich niet zon hebben voorgedaan, of
minstens niet in clezelfde omstancligheclen
en met clezelfde omvang ;
zesde onderdeel, hot arrest, door de
afwezigheicl van causaal verbancl tnssen
de gevaarlijke regeling van de verkeerslichten en hot ongeval af te leiclen nit de
<< aanwijzingen " nopens de font van hot
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slachtoffer die oorzakelijk verband zou
gehad hebben met het ongeval, de door
artikel 1382 van het Burgerlijk Wethoek bepaalde rechtsregel schendt, waarbij gesteld wordt dat de font van
het slachtoffer geenszins het bewijs
bijbrengt dat er geer• fouten van andere
personen aan:wezig zijn, in causaal verband met de schade ; het alleszins
onlogisch is verweerder van zijn aansprakelijkheid wegens de gevaarlijke regeling
te ontlasten oin de reden dat het slachtoffer zelf een font zou begaan hebben die
hern verantwoordelijk zou gesteld hebben
voor het ongeval; de beslissing erop
neerk01nt het begrip van de gedeelde en
dus gedeeltelijke aansprakelijkheid tussen de daders van verschillende fouten
eenvoudigweg te negeren, zulks in strijd
ITiet de door artikeJ I382 van het Burgerlijk vVetboek bepaalde rechtsregels ;
zevende onde1·deel, het minstens tegenstrijdig en onlogisch is uit de eenvoudige
« gissing " dat « het slachtoff'er het
licht is voorbijgereden precies toen het
op oranje was overgeslagen ;, af te leiden
dat die gissing, al bewees zij « zeker niet "
een font van het slachtoffer, toch « volstond om. aan te tonen dat het causaal
verband tussen de zogezegde slechte
regeling van de lichten en het ongeval
onbewezen zo niet onwaarschijnlijk is "•
vermits er inderdaad geen enkel verband
bestaat tussen de gedraging van een
bepaalde persoon en het feit dat de
gedraging van een ander persoon een
ongeval niet 1ninstens gedeeltelijk zou
veroorzaakt hebben :
vVat het vierde, vijfde,
zevende onderdeel betreft :

zesde

en

Overwegende dat het hof van beroep
zijn beslissing, waarbij de vordering van
de eisers wordt afgewezen, op de beschouwing stetmt dat er aanwijzingen zijn,
zoniet een bewijs, van door het slacht.offer zelf begane onvoorzichtigheden,
waardoor het hof ertoe gebracht werd te
oordelen dat er geen oorzakelijk verband
bewezen is tnssen de gevaarlijke regeling
van de verkeerslichten en het ongeval ;
Overwegende dat nit het arrest niet
kan afgeleid worden dat zonder de fout
die de verweerders verweten wordt en
welke het geenszins uitslnit, het ongeval
zich niettemin zou hebben voorgedaan;
dat het arrest dienvolgens niet wettelijk
gerechtvaardigd is en het middel gegrond
voorkom.t;
Om die redener, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet

nopens de vordering door de eisers tegen
de Belgische Staat en de naamloze
vennootschap « International Brake and
Rectifier Cy " ingesteld en over de
andere kosten .dan die welke de vordering
tegen de gemeente Sint-Gillis-bij -Dendermonde betreffen; 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 erover door de feitenrechter zou
worden beslist, behalve de kosten die de
voorziening tegen de gerneente SintGillis-Denderinonde betreffen, welke ten
laste van de eisers gelegd worden ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
29 jtmi I973. I e kmner. Vom·zitteT, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggevm·, de
H. de Vreese.- GeliJklttidende conclusie,
de H. Dumon,

advocaat-generaaL

Pleitm·s, de HH. Struye en DeBruyn.

2° KAMER. -

29 juni 1973.

I 0 UITLEVERING.- GERECRT WAARAAN OPGEDRAGEN 'VORDT RET DOOR
DE BEVOEGDE VREEJVIDE OVERREID
VERLEENDE BEVEL TOT AANROUDING
UITVOERBAAR TE VERKLAREN. - Qp.
DRACRT.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. STRAFZAKEN.
UITLEVERING.
GERECRT WAARAAN OPGEDRAGEN
WORDT RET DOOR DE BEVOEGDE
VREEMDE OVERREID VERLEENDE BEVEL
TOT AANROUDING UITVOERBAAR TE
VERKLAREN. VRAAG OMTRENT DE
NATIONALITEIT INCIDENTEEL VOOR DIT
GERECHT OPGEWORPEN. VOORAl!'GAANDE VRAAG, DOCH GEEN PRE,TUDICIEEL GESCHILPUNT. - BEVOEGDHEID
VAN DIT GERECHT.
3°

UITLEVERING.
BEVEL TOT
UITLEVERING DOOR DE BEVOEGDE
VREEMDE OVERHEID VERLEEND.
ExEQUATUR.- VooRWAARDE BETREFFENDE HET VREEJ\fDELINGSCHAP. BEWIJS DAT OP HET OPENBAAR JVIINISTERIE RUST.- BEGRIP.

I 0 Het gerecht waaraan opgedmgen wordt
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het door de bevoegde vreemde overheid
verleende bevel tot aanhouding ttitvoerbam· te ver·klaren, dient na te gaan of
alle vooTwaaTden vooT de ttitlevm·ing
ver·mtld z~jn en met name of de persoon,
om wiens ttitleve1'i~1g wo1·dt verzocht, de
staat van vreemdeling bezit.

2° Het geTecht waaman opgedTagen woTdt
het door de bevoegde vreemde overheid
verleende bevel tot aanhouding ttitvoeTbaaT te ve1·lclaren is bevoegd om de
voo?·afgaande en incidenteel opgew01·pen
vmag, die geen p1·ejttdicieel geschilpunt
omtTent de nationaliteit is, te beslechten (1).
3° Wanneer hij, om wiens uitlevering
wordt veTzocht, van Belgische nationaliteit beweeTt te zijn vooT het geTecht
waaTaan opgedmgen wordt het dooT de
bevoegde vTeemde oveTheid tegen hem
verleende bevel tot aanhouding uitvoerbaa?· te veTklm·en, client het openbaaT
ministeTie te bewijzen dat, in de stand
van de pmcechwe, de bet1·olclcene de
voonvam·den bet?·effende het vTeemdelingschap ve?'Vttlt om zijn ttitleve?'ing
te lctmnen ovenvegen en dat de tegenoveTgestelde bewe·ring niet wam·schiJ'nlijlc
genoeg is om de ttitleveTingspToced1tre
bij haa1· aanvang te stuiten (2).
(HECHT.)
ARREST

(veTtaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 april1973 gewezen door het
Hof van beroep te Luik, ka1ner van
inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het bestreden arrest
de beschikkingen bevestigt, die op 16 en
23 maart 1973 met toepassing van de
artikelen 3 en 11 van de wet van 15 maart
1874 op de uitleveringen door de raadkainer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Aarlen werden gewezen, de
eerste, waarbij het door de onderzoeksrechter te Laon (Frankrijk) tegen eiser
verleende bevel tot aanhouding uitvoer(1) Raaclpl. cass., 18 juli 1854 (B.,ll. en
PAsrc., 1854, I, 383); vgl. cass., 27 september
1932 (ibid., 1932; I, 249); 9 maart 1936 (ibid.,
1936, I, 185); 8 augustus 1946 (ibid., 1946, I,
307); 22 september 1947 (ibid., 1947, I, 366)
en 22 juli Hl55 (ibid., 1955, I, 1265) en cle
noten 2 en 3 op blz. 1265 tot 1267.
(2) Raaclpl. cass., 22 juli 1960 (B.,ll. en
PASIC., 1960, I, 1263).

baar wordt verklaard, de tweede, waarin
de overgave van de in beslag genomen
voorwerpen in zake laatstgenoemde aan
de Franse rechterlijke overheid wordt
bevolen;
Overwegende dat eiser aanvoerde dat
de geboorteakte van zijn vader verkeerd
werd opgesteld, dat zijn vader in werkelijkheid de wettige zoon van een Belg
was en dat hij zelf aldus de staat van
Belg had ; dat hij dientengevolge betoogde dat de uitleveringsprocedure nietig was en dat hij terstond in vrijheid
moest worden gesteld ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 319 tot 326 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het bestreden arrest het middel
heeft verworpen, waarin eiser aanvoerde
dat hij Belg is als zoon van Hecht Jean
geboren te Sully-sur-Loire, tijdens de
oorlog 1914-1918, uit Hecht Marie,
alsdan wettige echtgenote van de genaamde Andre Joseph, van Belgische
nationaliteit, en dat derhalve m.oesten
worden teniet gedaan de beschikkingen
van de raadkamer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Aarlen van 16 en
23 maart 1973, waarbij het door de onderzoeksrechter te Laon (Frankrijk) tegen.
eiser verleende bevel tot aanhoucling
uitvoerbaar werd verklaard en de overgave van de in beslag genomen voorwerpen in zake laatstgenoemde aan de
Franse rechterlijke overheid werd bevolen, op grand dat het bewijs van eisers
bewering niet is geleverd en dat overigens,
in de onderstelling zelfs dat zijn bewering
bewezen zou worden, eisers vader, gelet
op de artikelen 319 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek, tach zou moeten
worden beschouwd als de natuurlijke
zoon van Ma.ria Hecht, dat, al zou zij
zelfs wettig zijn, zijn afstamming bij
ontstentenis van verbetering van de
akten van de burgerlijke stand slechts
zou kunnen worden bewezen volgens de
regels voorgeschreven bij die artikelen en
dat aileen de burgerlijke rechtbanken
bevoegd zijn om hierom.trent uitspraak
te doen,
tenvijl de artikelen 319 tot 325 van het
Burgerlijk Wetboek aan eiser geen verbod oplegden om aan te voeren dat zijn
vader de wettige zoon was van de
genaamde Andre Joseph, niettegenstaande zulks strijdig is met wat is vermeld in
de geboorteakte van eisers vader,
terwijl luidens artikel 326 van het
Burgerlijk Wetboek de burgerlijke recht-
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banken aileen bevoegd waren om uitspraak te doen over het door ei~er ingestelde geschil omtrent mroepmg van
sta.at en derhalve de kamer van inbeschuldigingsteiling niet bevoegd was om
daarover uitspraak te doen,
terwijl, door enerzijds vast te stellen
dat de burgerlijke rechtbanken aileen
bevoegd waren om uitspraak te doen op
eisers inroeping van staat, en door niettemin te beslissen dat het bewijs van
eisers aanvoering niet geleverd was, het
arrest van de ka1ner van inbeschuldigingstelling tegenstrijdig is, wat gelijkstaat
met het ontbreken van de bij artikel 97
van de Grondwet vereiste motivering :

weging maakt, die vreemd is aan het
geschil waarover de kamer van inbeschuldigingsteiling diende uitspraak te
doen ; dat die overweging derhalve de
wettelijkheid van de bestreden beslissing
niet be!nvloedt ;
Dat het m.iddel niet kan worden
aangenmnen ;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 5 van de
wet van 15 n1.aart 1874 op de uitleveringen en 1315 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het bestreden arrest het middel
heeft verworpen, waarin eiser aanvoerde
Overwegende dat, overeenkomstig arti- dat hij Belg is, als zoon van Hecht Jean,
kel 15 van de wet van 17 april 1878 geboren te Sully-sur-Loire, tijdens de
houdende de voorafgaancle titel van het oorlog 1914-1918, uit Hecht Maria,
W etboek van strafirorclering, waarva.n alsdan wettige echtgenote van de gegeen enkele afwijking worclt vastgesteld naamde Andre Joseph, van Belgisch e
bij de wet op de uitleveringen, het ge- nationaliteit, en dat derhalve moesten
recht waaraan wordt opgedragen het worden teniet gedaan de bovenbedoelde
door de bevoegde vreemde overheid beschikkingen door de raadkamer van
verleende bevel tot aanhouding uitvoer- de Rechtbank van eerste aanleg te
baar te verklaren, moet nagaan of aile Aarlen op 16 en 23 rnaart 1973 gewezen
voorwaarden voor de uitlevering vervuld op grond dat is gebleken uit het uittrekzijn en met name of de persoon, 01n wiens sel uit het register der geboorteakten,
11itlevering wordt verzocht, de staat van dat op 27 juli 1955 door de burgemeester
te Sully-sur-Loire werd afgeleverd, dat
vreemdeling bezit ;
Dat het onderzoek naar afsta1nming eisers vader op 5 december 1917 in die
slechts buiten de bevoegdheid van de stad werd geboren van Maria Hecht,
strafgerechten valt in geval van een woonachtig te Isle-sur-Marne, zonder
rechtsvordering wegens verduistering van nadere bijzonderheden, dat, anderzijds,
staat ; dat zulks ten deze niet het geval al zou vaststaan clat een genaa1ncle
is, ver1nits het gaat om eisers staat ·nate Marie Hecht (ditmaal niet meer Maria),
gaan 1net het oog, -niet on1. deze te wijzi- eveneens woonachtig te Isle-sur-Marne,
gen, 1naar om het al dan niet bestaan van op 20 deceinber 1911 te Lamorteau een
een uitleveringsvoorwaarde vast te stol- huwelijk had aangegaan met een heer
Andre Joseph en dat de echtgenoten
len;
Dat het punt betreffende de nationa- Andre-Hecht, steeds in het huwelijk
liteit, dat door eiser is voorgedragen, vei'bonden op de geboortedag van eisers
!outer een voorafgaand en niet een vader, Belg waren, daaruit echter niet
prejudicieel geschilpunt is, zodat de nooclzakelijk zou volgen dat er identiteit
raadkamer en, in hoger beroep, de ka1ner bestaat tussen Maria Hecht, moeder van
van inbeschuldigingstelling bevoegd wa- eisers vader, en M_arie Hecht, echtgenote
ren om over dit geschil van burgerlijk Andre, en dat eisers bewering volgens
welke de geboorteakte van zijn vader
recht te beslissen;
Overwegende dat, zo, na te hebben verkeerd zou zijn opgesteld, " onder die
erkend dat eiser van Franse nationaliteit mnstandigheden, niet is bewezen ,,
te?'WiJ'l de artikelen I en 5 van voorwas en diens bewering te hebben afgewezen, volgens ·welke de geboorteakte noemde wet van 15 maart 1874 op de
van zijn vader verkeerd werd opgesteld, uitleveringen op eiser slechts van toehet arrest verder erop wijst dat overigens, passing konden zijn op voorwaarcle dat
in de ondersteiling zelfs dat zijn bewering bewezen was clat hij vreemdeling was en,
juist zou zijn, eisers vader, bij ontstente- vermits het bestreden arrest nict heeft
nis van verbetering van zijl:t geboorte- vastgesteld dat eisers bewering geen
akte, de natuurlijke zoon van Maria enkel gegeven bevatte, dat van de
Hecht zou blijven, vermits dergelijke · waarschijnlijkheid ervan liet blijken, de
wijziging slechts door de burgerlijke last om bet bewijs te leveren van hetgeen
rechtbanken kan worden bevolen, het hij beweerde niet op eiser rustte maar
arrest zodoende een hypothetische over- dat, overeenkomstig artikell315 van het
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Burgerlijk W etboek, het openbaar ministerie diende te bewijzen dat eiser vreemdeling was :

lclaard omdat het te laat is gedaan, zijn
de middelen die enlcel betrelclcing hebben
op het vooronderzoelc, de venvijzingsbeschilclcing, de rechtspleging voor de
jeitenrechte1·s, het be1·oepen vonnis en het
verstelcarrest (1).

Overwegende dat uit de officiele Franse
akten die bij de procesakten zijn gevoegd,
blijkt en dat het arrest trouwens releveert
dat niet betwist wordt dat, zoals de zaak 2° Niet ontvanlcelijlc is het middel waarvan
nu staat, eisers vader en derhalve eiser
de onnauwlceurigheid het Hoj in de
onmogelijkheid stelt de aangevoe1·de
zelf de Franse nationaliteit bezitten ;
Dat het arrest aldus impliciet bem~wetteliJ"lcheid te onderscheiden (2).
schouwt dat het openbaar ministerie het
op hem rustende bewijs heeft geleverd dat de voorwaarde betreffende het
(HEIJENS.)
vreemdelingschap, die om eisers uitlevering te overwegen is vereist, is vervuld, en
ARREST.
dat daarentegen eisers bewering betref- ·
fende de afstamming van zijn vader niet
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
waarschijnlijk genoeg was om de uitlev~
ringsrechtspleging bij haar aanvang te arrest, op 20 november 1972 door het
Hof van beroep te Luik gewezen ;
stuiten;
Overwegende dat de voorziening uitDat het middel feitelijke grondslag
sluitend gericht is tegen het arrest van
mist;
En overwegende dat de substantiiile of 30 november 1972 dat eisers verzet tegen
op straffe van nietighe.id voorgeschreven het verstekarrest, gewezen op 21 februari
rechtsvormen werden nageleefd en dat 1972, niet ontvankelijk verldaart;
Overwegende dat, behoudens de hierde beslissing overeenkomstig de wet is ;
navermelde, de overige in de memorie
Om die redenen, verwerpt de voorzie- aangevoerde grieven enkel betreldcing
hebben op het vooronderzoek, de bening ; veroordeelt eiser in de kosten.
schikking van de raadkamer, de rechtspleging
voor de feitenrechters, het beroe29 juni 1973. - 2e kamer. - Voorzittm·, de H. Trousse, raadsheer waar- pen vonnis en het verstekarrest, zodat
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, de zij niet ontvankehjk zijn ;
H. Legros. Gelijlclnidende conclusie,
de li. Delange, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Bayart.

VACANTIEKAMER. -

20 juli 1973.

1° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - CASSATIEVOORZIENING TEGEN EEN ARREST WAARBIJ EEN VERZET
NIET ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD. MIDDELEN DIE ENKEL
BETREKKING HEBBEN OP DE VERWIJZINGSBESCHIKKING, DE RECHTSPLEGING
VOOR DE FEITENRECHTERS, HET BEROEPEN VONNIS EN RET VERSTEKARREST.
:__ NIET ONTVANKELIJKE MIDDELEN.
2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - 0NNAUWKEURIG MIDDEL. NIET ON'J'VANKELIJK l\IIIDDEL.
1° Niet ontvanlcelijlc tot staving van een
voo1·ziening tegen een arrest, waarbij
een ve1·zet niet ontvanlcelijlc wordt ver-

Over de eerste- twee middelen, hientit
afgeleid,
het em·ste, dat het Hof van beroep te
Luik onbevoegd was om over de tegen
eiser ingestelde strafvordering uitspraak
te doen;
het tweede, dat het arrest nietig is :
Overwegende dat de middelen niet
ontvankelijk zijn, daar zij niet aanduiden
waaruit de onbevoegdheid zou voortvloeien en waarin de nietigheid zou
bestaan;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 187 van het Wethoek van strafvordering,
doordat het arrest het verzet niet ontvankelijk verklaart,
terwijl eiser voor het eerst op 7 november 1972 kennis kreeg van het verstek(1) Raadpi. cass., 11 en 18 april 1972 (A1"1·.

cass., 1972, biz. 746 en 780) en 20 maart 1973,
supra, biz. 715.
(2) Cass., 15 februari 1971 (A1·1·. cass., 1971,
biz. 570).

-
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arrest en zijn verzet op IO november I972
liet betekenen :

(REUSE EN DEHAES.)

Overwegende dat het arrest releveert :
dat het verstekarrest op 7 maart I972
betekend werd aan eiser « sprekende m.et
zijn echtgenote » ; dat eiser op 24 maart
I972 kennis gekregen heeft van voornoen1.d arrest en van de betokening ervan,
zoals blijkt uit de verklaring van politieagent Scheunnans « aan wie verdachte
verklaard heeft niet te willen tekenen
voor ontvangst.van voornoemd exploot »;
Dat het arrest op grand van deze
vaststellingen wettelijk kon beslissen dat
hyt verzet laattijdig was;
Dat het middel niet lmn worden aangenomen;
En overwegenc\e dat de substantiiile of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de ·wet is;

ARREST.

01n die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
20 juli I973. Vacantiekamer.
Vo01·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnmnend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Van Leckwijck. - Gelijlchtidende
conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.

VACANTIEKAMER. -

VOORZIENING

IN

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 maart I97 3 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat het arrest, bij bevcstiging van het beroepen vonnis,
zich ertoe beperkt te zeggen voor recht
dat de beslissing over een incident samen
met het vonnis over de grand van de
zaak zal uitgesproken worden; dat dit
arrest geen einde stelt aan de vervolgingen en geen uitspraak doet inzake
bevoegdheid; dat de aldus v66r de eindbeslissing ingestelde voorzieningen met
toepassing van artikel 4I6 van het
W etboek van strafvord.ering voorbarig
en derhalve niet ontvankelijk zijn ;
On1 die redenen, verwerpt de voorzieninge11 ; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
20 juli I973. Vacantiekamer. Voor·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnen1encl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Versee. - Gelijlchtidende conclusie,
de H. Colard, ad.vocaat-generaal.

.YACANTIEKAMER. -

20 juli 1973.
CASSATIE.

I o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). GE'iN-

TERMIJN.- STRAFZAKEN. -ARREST
VOLGENS
HETWELK
DE
BESLISSING
OVER EEN INCIDENT SAMEN MET HET
VONNIS OVER DE GROND· VAN DE ·ZAAK
ZAL UITGESPROKEN {vORDEN.- VOORZIENING VOOR DE EINDBESLISSING.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvanlcehjlc is de voo1·ziening v66T de
einclbeslissing ingesteld tegen een w·rest
clat, · zondeT ovm· een bevoegdheiclsgeschil
te beslissen, enlcel zegt dat de beslissing
ove1· een incident samen met het vonnis
ove1· de g1'0nd van de zaalc zal uitgesp1'0lcen wo1·den (I). (Sv., art. 4I6.)

(1) Cass., 21 november 1955 (Bttll. on
PAsrc., 1956, I, 270}; raadpl. cass., 6 maart
en 15 mei 1973, sttpm, biz. 660 en 878.

20 juli 1973.

TERNEERDE GEPLAATST IN EEN INRICHTING TOT BESCHERJ\HNG VAN DE.
JVIAATSCHAPPIJ.
COMMISSIE
TOT
BESCHERJVIING VAN DE MAATSCHAPPIJ
NIET VERPLICHT HEM OP TE ROEPEN
OM VOOR DE COMJVIISSIE TE VERSCHIJNEN BINNEN ZES MAANDEN NA DE
BESLISSING W AARBIJ HIJ VAN ZIJN
VRIJHEID IS BEROOFD OF VAN DIE
WAARBIJ
ZIJN
INTERNERING
J,VERD
GELAST.

zo

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. BESLISSING VAN DE COJ\il\HSSIE
TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ W AARBIJ HET VERZOEK
TOT
INVRIJHEIDSTELLING
VAN
EEN
GEINTERNEERDE WORDT AFGEWEZEN.
MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT DE
ElSER NIET 10NDERZOCHT WERD DOOR
DE GENEESHEER-PSYCHIATER VAN DE

__ [

-
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INRICHTING WAAR HIJ GEINTERNEERD
IS. - MIDDEL VOOR HET EERST VOOR
HET HoF VOORGEDRAGEN. NrETONTVANKELIJKHEID.
1° Geen bepaling van de wet tot besche1'ming van de maatschappij verplicht de
commissie tot bescherming van de maatschappij, die de in1·ichting heeft aangewezen waarin de interne1·ing moet
plaatshebben, de geinte1·1werde op te
1·oepen om voor deze commissie te
verschiJ'nen binnen zes maanden vanaf
de beslissing wam·bij h~i van zijn vrijheid is be1'0ojd of van die waw·bij zijn
internm·ing werd gelast.

2° Het middel, dat gericht is tegen een
beslissing van de commissie tot beschm·ming van de maatschapp~j waa1·biJ. het
verzoek tot invr~jheidstelling van een
geinterneerde wordt ajgewezen, en hientit
ajgeleid dat de eiser niet onde1·zoclit we1·d
doo1· de geneesheer-psychiate1· van de
inrichting wam· h~i geinterneenl is, kan
niet voor het eerst voor het Hof worden
vo01·gedmgen (1).

waarbij hij gei'nterneerd werd diende
geeerbiedigd te worden :
Overwegende dat de wet van 9 -april
1930 tot bescherming van de maatscbappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers geen termijn bepaalt binnen
welke de gei:nterneerde noodzakelijkerwijze opnieuw client te verscbijnen voor
de commissie die de inrichting aanwees
-waarin de internerjng plaatsvindt;
Dat bet m.iddel naar recbt faalt;
Over bet tweede middel, hieruit afgeleid dat eiser nooit onderzocht werd door
de geneesbeer-psychiater van de strafinrichting te Merksplas, die niettemin
over hem een verslag opstelde :

(VAN HEERS.)

Overwegende dat uit geen enkel processtuk waarop bet Hof vermag acbt te
slaan, blijkt dat bet middel aan de commissie werd voorgelegd; dat bet niet
voor bet eerst voor bet Hof kan worden
voorgedragen en derbalve niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiii!e
of op straffe van nietigbeid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;

ARREST.

Om die redenen, verwerpt de voorziening.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 10 mei 1973 gewezen door
de Commissie tot bescherming van de
maatschappij, ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Vorst;

20 juli 1973. Vacantiekamer. Voorzitte1·, Ridder Rutsaert, raadsbeer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Versee. - Gelijkluidende conchtsie,
de H. Colard, advocaat-generaal.

Over bet eerste middel, afgeleid uit de
nietigbeid van de bestreden beslissing,
doo1·dat eiser, die op 24 mei 1972 werd
aangebouden, op 22 jlmi 1972 door
beslissing van de raadkamer van de
Correctionele Rechtbank te Brussel werd
gei:nterneerd en op 7 september 1972 werd
geplaatst in de inrichting tot bescherming
van de maatschappij tE) Merksplas, dit
bij beslissing van de commissie tot
bescberming van de maatscbappij ingesteld bij de psychiatrische afdeling van
de gevangenis te V orst, voor laatstgenoerride commissie niet opnieuw is verschenen binnen de zes maanden,
terwijl een· ter1nijn van zes maanden na
zijn vrijheidsberoving of na de beslissing

(1) Raadpl. cass., 24 oktober 1972, supra,

blz. l!JS.

VACANTIEKAMER. -

20 juli 1973.

1o VOORZIENING IN CASSATIE. -PERSONEN BEVOEGD Ol\'I ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN. RECHTSBIJSTAND.
BESLISSING OVER EEN
VERZOEK OM RECHTSBIJSTAND.
PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF
VAN BEROEP ALLEEN BEVOEGD OM
ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN TEGEN
EEN DERGELIJKE BESLISSING.

2° RECHTSBIJSTAND. - BESLISSING
OVER EEN VERZOEK OM RECHTSBIJSTAND. - PROCUREUR-GENERAAL BIJ
HET HOF VAN BEROEP ALLEEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN TEGEN EEN DERGELIJKE BESLISSING.

-
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1o en 2° Alleen de JJ1'0Ctt1'ettr-genm·aal bij

het hof van beroep is bevoegcl om zich in
cassatie te voorzien tegen de beslissingen
ove1· verzoeken om rechtsbijstancl in de
gevallen bij de wet bepaalcl (1). (G.W.,
art. 688 en 690.)
{VELAERS.)

VACANTIEKAMER.-

1°

BEWIJS. STRAFZAKEN. DESKUNDIGENVERSLAG. BEWIJSWAARDE.
SOEVEREINE
BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER.

2°

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). INTER·
NERING. BEKLAAGDE DIE AL DAN
NIET IN EEN ERNSTIGE STAAT VA-N
GEESTESSTOORNIS VERKEERT DIE HEM
ONGESCHIKT MAAK'J' TOT HET OONTROLEREN VAN ZIJN DADEN. SOEVE·
REINE BEOORDELING DOOR DE FElTENREOHTER.

3°

GERECHTSKOSTEN.
STRAFZAKEN.- CASSATIEGEDING.- VOORZIENING TEGEN EEN BESLISSING INZAKE
DE TENUITVOERLEGGING VAN DE WET
TOT BESCHERMING
VAN DE MAATSCHAPPIJ, GEEN BELASTBARE KOS·
TEN.

ARREST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 12 juni 1973 gewezen door het
Hof van beroep te Luik, kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Overwegende dat het, arrest zich ertoe
beperkt te beslissen dat het verzoek van
eiser, strekkende tot het bekomen van de
rechtsbijstand OITl fotocopie van stukken
van een dossier be bekomen, niet gegrond
is;
Overwegende dat uit de artikelen 688
en 690 van het Gerechtelijk Wetboek,
welke de rechtsmiddelen vom·zien in
zake beslissingen betreffende de rechtsbijstand, blijkt dat in dergelijke zaken
aileen door de procureut-generaal bij
het hof van beroep en aileen in bepaalde
gevailen voorziening in cassatie kan
worden ingesteld ;
Dat de voorziening van eiser derhalve
niet ontvankelijk is ;

OnT die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
20 juli 1973. Vacantiekamer.
Voorzittm·, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Van Leckwijck. - Gelijlcl·uiclencle
conclttsie, de H. Colard, advocaat-generaal.

(1) Ret> Gerechtelijk Wetboek neemt de
bepaling niet over van artikel 20, lid 3, van de
wet van 29 juni 1929 betre:ff'ende de rechtsbijstand, waaruit bleek dat de beslissingen· over
de rechtsbijstand in strafzaken voor generlsi
beroep vatbaar zijn (cass., 28 maart 1956,
(Bull. en PAsiC., 1956, !, 805).
De artikelen 664 en voigende van het
Gerechtelijk vVetboek nemen de meeste
bepalingen van genoemde wet over. De
voornaamste wijziging betreft het recht van
hoger beroep, dat aan de partijen en het openbaar ministerie is verleend.
vVat de cassatievoorziening betreft, deze

22 augustUS 1973.

I 0 De feitem·echte1' beoonleelt soevm·ein de

bewiJ'swaa1·cle van een cleslctmcligenve1'slag, in zoverre h~j de bewijslcracht
e1·van niet mislcent (2).
2 ° De .feitem·echte?' beoo1·cleelt. soeverein of
de beklaagcle al clan niet in een en~stige
staat van geestesstoo1·nis of van zwakzinnigheicl verlcee1·t die hem ongeschilct
maalct tot het contmle1·en ·van ziJ·n
claclen (3). (Wet tot bescherming van
de maatschappij, art. 1.)
3° De voo1·ziening in cassatie tegen een

beslissing inzake de tenuitvoerlegg·ing
van de wet tot besche1"ming van de maatschappij brengt geen belastba1·e lcosten
mecle (4). (Wetb. registratie-, hypotheek- en griffierechten, art. 162, 6°bis,
2791, 1°, en 280, 1°.) (Impliciete oplossing.)

mogelijkheid is, r.oais in het onderhavige
arrest wordt beslist, voorbehouden voor de
Procureur-generaal bij het hof van beroep,
enkel en aileen in de gevallen bij de wet
bepaaid. (Cfr. Gedr. St. Senaat, zitting
1964-1965, nr. 170, versiag van De Baeck,
blz. 120; zie ook R. VAN LENNEP, Rechle1•lijlc
Wetboelc, biz. 873 en vlg.).
(2) Cass., 13 januari 1969 (Ar1·. cass., 1969,
biz. 464).
.
(3) Cass., 21 november·19.72, supra, blz. 290.
(4) Cass., 3 april 1973, supra, blz. 776.

1081 (BEUVENS.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 mei 1973 gewezen door het
Hof van beroep te Luik, kamer van
inbeschuldigingstelling ;

redengeving eisers conclusie passencl
beantwoorclt ;
Dat dit ondercleel v~n het midclel feitelijke gronclslag mist ;
Met betrekking tot het tweecle en het
dercle onclercleel :

Overwegencle dat de feitenrechter soeverein in feite beoordeelt enerzijcls de
bewijswaarcle van een cleskuncligenverOver het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1 van de wet van slag en anclerzijds of de verdachte al clan
niet verkeert in een staat van geestes1 juli 1964 en 97 van de Grondwet,
doo1·dat, eerste onde1·deel, het hof van stoornis of van krankzinnigheicl, die hem
ongeschikt maakt tot het controleren van
beroep geen antwoord geeft op de conzijn claclen ;
clusie, waarin eiser verzocht om de
Overwegencle overigens clat door erop.
aanwijzing van een. deslmndigencollege,
om uit te maken of hij bij de uitspraak · te wijzen clat eiser aan een psychiatrische
aandoening « lijdt », het hof van beroep
van het arrest in een staat van krankzinnigheid ofwel in een zware staat van vaststelt dat « die aancloening », volgens
het verslag van de gerechtelijke desgeestesstoornis of -zwald1eid verkeerde,
die hem ongeschikt maakten tot het kunclige « een staat van geestesstoornis
van het karakterieel type die hem ongecontroleren van zijn daden ;
schikt maakt tot het controleren van
tweecle onderdeel, het arrest ten on- zijn daclen », zich niet heeft gewijzigd;
rechte vaststelt dat het verslag van de
Dat die onclerclelen van het miclclel niet
gerechtelijk deskundige omstandig en
nauwkeurig opgesteld en gemotiveerd is kunnen worden aangenomen ; ·
En overwegende dat de substantiele of
en, op basis van .dit verslag aileen, eisers
op straffe van nietigheicl voorgeschreven
internering beveelt,
rechtsvormen werclen nageleefd en dat
te1·wiy'l ·de deskundige ·eiser niet op- de beslissing overeenkomstig de wet is ;
nieuw heeft onderzocht ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziedercle onde1·deel, door vast te stellen dat
eiser is aangetast door een psychiatrische ning.
aandoening, al gaat het om een niet
gekenmerkte aandoening, het hof van
22 augustus 1973. - Vacantiekamer.
beroep twee geestesgesteldheden van Voorzitter, de H. Louveaux, voorziteiser verwart, met name zijn huidige ter. Ve1·slaggever, de H. Closon. geestesgesteldheid en deze op het ogenGeliy'lcltticlencle conclusie, de H. Detourblik der feiten,
nay, advocaat-generaal. - Pleiters, de
tenvijl blijkt uit het oordeel van eisers HH. Capelle en Gailliet (van de balie te
Luik).
geneesheer dat, zo eerstgenoemde op
intellectueel vlak psychopatische tekenen
vertoont, het hier gaat om neigingen die
worden bei'nvloed door emotionele conflicten, aan de hand van het onderzoek
van die geneesheer niet kon worden
bewezen dat eiser leed aan een gekenmerkte psychiatrische aandoening en 6p VACANTIEKAMER. - 22 augustus 1973.
zijn minst tussen de twee rapporten van
de gerechtelijke deskundige en het oor1° SOEVEREINE ' BEOORDELING
deel van eisers geneesheer een uitdrukDOOR DE FEITENRECHTER. kelijke tegenstrijdigheid bestond, met
STRAFZAKEN. NooDzAAK OF GEname met betrekking tot eisers geestesPASTHEID VAN EEN ONDERZOEKSMAATtoestand op het ogenblik dat het arrest
REGEL. - SOEVEREINE BEOORDELING.
wercl uitgesproken :
2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFMet betrekking tot het eerste onclerZAKEN,
MIDDEL DAT SLECHTS
cleel :
BETREKKING HEEFT OP DE RECHTSPLEGING VOOR DE EERSTE RECHTEE. MID DEL VREEMD AAN DE BEVOEGDHEID
EN NIET AAN DE RECHTER IN HOGER
Overwegende dat het arrest· door cleze'

BEROEP VOORGELEGD.
VANKELIJKHEID.

1082-

NIET·ONT-

I 0 De jeitenrechter beoordeelt soeverein de

noodzaalc of de gepastheid van een aanvullende onderzoelcsmaatregel, zoals een
deslcundigenonderzoelc (1).
2° Niet ontvanlcelijlc is het middel dat

vreemd is aan de bevoegdheicl en slechts
bet1·elcking heeft op de rechtspleging voor
de eerste rechte1· (2).
(DE MEERSJVIAN.)

Met de notitie overeenstem1nencl arrest.
22 augustus 1973. Vacantiekamer.
- VoorzitteT, de H. Louveaux, voorzitter.
- Verslaggeve1·, de H. Capelle.- Gelijlcluidende conclusie, de H. Detournay,
a.dvocaat-generaal.

Overwegende dat uit geen enkel stuk,
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat het college van burgemeester
en schepenen van de stad Brussel, dat
verklaart eiseres te vertegenwoordigen,
gemachtigd werd door de gemeenteraacl,
hetzij namens de stacl een voorziening in
te stellen, hetzij het geding in cassatie
voort te zetten op een voorziening te
bewarenden titel ingesteld ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
22 augustus 1973 .. - Vacantiekamer.
- Vom·zitter, de H. Louveaux, voorzitter.
- Vm·slaggever, de H. Capelle. - Gelijkl1tidende conclusie, de H. Detournay,
advocaat-generaal.

VACANTIEKAJVIER.VACANTIEKAMER.-

VOORZIENING

22 augustus 1973.

IN

CASSATIE.

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.BDRGERLIJKE RECHTSVORDERING. GEMEENTE, EISERES. VOORZIENING
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN. GEEN RECHTVAAR·
DIGING VOOR EEN ll'lACHTIGING VAN DE
GEMEENTERAAD. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Indien het college van buTgemeester en
schepeiten namens de gemeente een
vonlering teT m·ijwm·ing mag instellen,
moet de. ald~ts ingestelde voo1·ziening
niet ontvanlcelijlc worden verlclaard,
wanneer geen machtiging van de gemeentemad regelmatig vooT het Hoj wo1·dt
ove1·gelegcl (3). (Gen1.eentewet, art. 90-9°
en 10°, en 148.)

VOORZIENING

22 augustus 1973.

IN

CASSATIE.

VORM.- STRAFZAKEN.- BRIEF VAN
DE ElSER. BRIEF DIE GEEN ENKELE
GRIEF TEGEN DE BESTREDEN BESLISSING AANVOERT. GEEN ll'lEMORIE
TOT STAVING VAN DE VOORZIENING.

Geen memorie tot staving van een voorziening in stmjzalcen is de bTiej die geen
enlcele gl'i~f tegen de bestTeden beslissing
aanvoe1·t (4).
(GURLIACCIO.)

Met de notitie overeenstemmencl arrest.
22 augustus 1973. - Vacantiekamer.
- VooTz·itter, de H. Louveaux, voorzitter.
- Ve1·slaggever, de H. Closon.- Gel·ijlcZ1tidencle conclttsie, de H. Dptournay,
aclvocaat-generaal.

(STAD BRUSSEL, T. DETIENNE.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 februari 1973 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel;

(1) Cass., 20 maart 1073, sttpl'a, biz. 715.
(2) Cass., 16 november 1971 (A1·1·. cass.,
1972, biz. 269).
(3) Cass., 14 novembm· 1972, sttpm, biz. 258.
(4) Cass., 16 maart 1970 (A1·r. cass., 1!170,
blz. 679).

1083VACANTIEKAMER. -

22 augustUS 1973.

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). CoMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ DIE UITSPRAAK MOET
DOEN OVER EEN AANVRAAG TOT INVRIJHEIDSTELLING VAN DE GEINTERNEERDE. ADVOCAAT VAN DE GEINTERNEERDE TIJDIG OP DE HOOGTE
GEBRACHT VAN DE ZITTING VAN DE
COMMISSIE. ADVOCAAT AFWEZIG OP
DEZE ZITTING ZONDER RECHTVAARDIGING VOOR EEN ivETTIG BELETSEL. 00MMISSIE DIE DE ZAAK ONDERZOEKT
EN OVmJR DE AANVRAAG UITSPRAAK
DOET NA VERHOOR VAN DE GEINTERNEERDE.- VVETTELIJKHEID.

W anneer de advocaat van de ge~nternee1·de
tiJdig kennis heejt gek1·egen van de
zitting waaTop de commissie tot bescherming van de maatschappiJ uitspTaak
moet doen over de aanvraag tot invTiJheidstelling van de ge~ntenweTde, veThindeTt de ajwezigheid van deze advocaat,
zonde1· rechtvaaTdiging voor een wettig
beletsel, niet de zaak te onde1·zoeken en
uitspTaak te doen na de ge~nte1·neeTde
te hebben gehoo1·d (1). (Wet tot bescherming van de maatschappij, art. 16
en 18.)
(HEERWEGH.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 21 juni 1973 gewezen door
de commissie tot bescherming van de
maatschappij ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te

(1) Ra.adpl. cass., 4 december 1972, supra,
biz. 333.

Vorst, waarbij eisers vordering tot invrijheidstelling wordt afgewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 16, 18 en 28 van
de wet tot bescherming van de maatschappij,
doordat de bestreden beslissing gewezen
werd, zonder dat eiser gedurende het
debat voor de conunissie bijgestaan werd
door een advocaat :
Overwegende dat de beslissing vaststelt dat eiser meester Van Meulder,
ingeschreven bij de balie te Brussel,
als advocaat had en dat die, al werd
hij regelmatig opgeroepen, niet is verschenen en evenmin de redenen van
zijn a.fwezigheid heeft opgegeven; dat de
commissie tot bescherming van de maatschappij derhalve heeft beslist verder de
zaak te onderzoeken, niettegenstaande
de afwezigheid van die advocaat ;
Overwegende dat, vermits aan de
advocaat van de geinterneerde bijtijds
kem1is werd gegeven van de terechtzitting, waarop de zaak door de commissie tot bescherming van de maatschappij zou worden onderzocht, diens
afwezigheid, behalve indien gerechtvaardigd door een wettig beletsel, de commissie niet verhindert de zaak te onderzoeken en uitspraak te doen, na de
geinterneerde te hebben gehoord ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen:
En overwegende dat de substantiiile of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
22 augustus 1973. - Vacantiekamer.
- VoorzitteT, de H. Louveaux, voorzitter.
- Ve1·slaggever, de H. Sury. - GeliJkluidende conclusie, de H. Detournay •
advocaat-generaal.

ETADL!SSEMENTS EMILE BRUYLANT,

n. v.

Regentschapsstraat 67, 1000 Brussel
Een dir.-gen. : ANGtLB VAN SPRBNGBL,
Victor Rousseaulaan 256, 1190 Brussel
Handelsregister Brussel, 10357.

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
VAN DE ARRESTEN
OPGENOMEN IN DE VERZAMELING

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE

JAARGANG 1973

Alfabetische lijst van de titelwoorden waaronder de korte
inhoudsopgaven gerangschikt zijn (1).
A
Aansprakelijkheid (buiten
overeenkomst).
Advocaat.
Arbeidsbescherming.
Arbeidsongeval.
Arbitrage.
Architect (tucht en bescherming van de titel).
Automobielen,
autobussen, autocars en taxi's.

B
Bankbreuk.
Bedrog omtrent de verkochte zaak.
Belediging en smaad.
Beroepsvereniging.
Berusting.
Bescherming van de maat-schappij (Wet tot).
Betekening van exploten.
Betichting van valsheid.

Bevoegdheid en aanleg.
Bewijs.
Bezit.
Bloedproef.
Bossen.
Burgerlijke rechtsvordering.

c
Cassatie.
Cassatiemiddelen.
Cheque.
Commissieloon.

Dronkenschap.
Drukpersmisdrijf.

E
Echtscheiding en scheiding van tafel en bed.
Eigenlijke rechtspraak.
Elektrische energie.

F
Faillissement,
gerechte- lijk akkoord en faillissementsakkoord.

D
Dading.
Dagvaarding.
Deelneming aan misdrijven.
Derdenverzet.
Deskundigenonderzoek.
Dienstplicht.
Douane en accijnzen.

\

G

Gemeente.
Gemeentelijke en provinciale belastingen. _
Gemeenteverordening.
Geneeskunst.
Gerechtskosten;
Grondwet.'

(1) N. B. Onder elke korte inhoudsopgave worden de datum van het arrest en de
bladzijde, waar het in de verzameling gedrukt staat, vermeld.
CASSATIE,

1973. -
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H
Handelsbeurs.
Herziening.
Hof van assisen.
Hoger beroep.
Hoofdelijkheid.
Huur van goederen.
Huur van werk.
Huwelijkscontract.

I
Inkomstenbelastingen.
Interesten.
Internationale verdragen.

J
Jacht.
J eugdbescherming.

K
Koop.
Koophandel.

L
Landloperij.
Lijfsdwang.

M
Machtiging door de man.
Mandeligheid.
Met het zegel gelijkgestelde taksen.
Minderj arigheid.
Misbruik van vertrouwen.
Misdrijf..

N
Nieuwe eis.

0
Onderwijs.
Onopzettelijk toebrengen
van verwondingen en
onopzettelijk doden.
Onrechtmatige mededinging.
Onteigening ten algemenen nutte.

Oorlog.
Openbaar ministerie .
. Openbare instelling.
Openbare orde.
Openbare schennis van de
goede zeden.
Oplichting.
Opzettelijk
toebrengen
van verwondingen en
opzettelijk doden.
Overeenkomst.
Overspel en onderhoud
van bijzit.

p
Paritair comite.
Pensioenen.
Politiek misdrijf.

R
Rechtbanken.
Rechten van de verdediging.
Rechterlijk gewijsde.
Rechterlijke macht.
Rechterlijke organisatie.
Rechterlijke tucht.
Rechtsbeginselen (Algemene).
Rechtsbij stand.
Rech tsvordering.
Redenen van de vonnissen
en arresten.
Regeling van rechtsgebied.
Registratie (Recht van).
Rekening-courant.

s
Samenhang.
Samenloop van misdrijven.
Schenkingen en testamenten.
Schip-Scheepvaart.
Sociale zekerheid.
Soevereine
beoordeling
door de feitenrechter.
Spelen en weddenschappen.
Spoorwegen
(Nationale
maatschappij der).
Staat.
Stedebouw.

Straf.
Strafvordering.

T
Taal (Gebruik van de
Duitse).
Taal (Gebruik van de Nederlandse en de Franse).
Telegraaf en telefoon.
Terugvordering.
Terugvordering ·van het
onverschuldigd betaalde.
Tussenkomst.

u
Uitlevering.

v
Vals getuigenis.
Valsheid en gebruik van
valse stukken.
Veldwetboek.
Vennootschappen.
Verdeling.
Verhaal op de rechter.
Verjaring.
Verkeersbelasting op motorrijtuigen.
Verlating van familie.
Veroordeling met uitstel
en opschorting van de
veroordeling.
Verwijzing na cassatie.
Verwijzing van een rechtbank naar een andere.
Verzekeringen.
Verzet.
Voedingswaren.
Volkstelling.
Vonnissen en arresten.
Voorlopige hechtenis.
Voorrechten en hypotheken.
Voorziening in cassatie.

w
Waren en goederen (Misbruik in de handel van).
Wegen.
Wegverkeer.
Wetten en besluiten.
Wisselagent.

.-.. -~

A
AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST).

(BUITEN

1. - Onrechtmatige daad. - Te vergoeden schade. Begrip. Ontneming van een voordeeL dat vaststaat
maar toegekend is uit weLwiHendheid.
Ontneming die kan bestaan in een
te vergoeden schade. - Krachtens arti-

kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
is hij die een onrechtmatige daad pleegt
verplicht elke door zijn schuld veroor=
zaakte schade te vergoeden, in zover
zij vaststaat en niet bestaat in de ontneming van een ongeoorloofd voordeel;
deze schade kan bestaan in de ontneming van een voordeel dat uit welwillendheid is toegekend, maar dat voor
de eiser van de vergoeding duurzaam
was.
4 september 1972.
1
2. - Schade. - PLannen waarvoor
de tussenkomst va-n een architect wetteHjk vereist wordt, door een architect
opgemaakt tijdens de schorsing, die
hem aLs tuchtmaatregeL is opgeLegd. · MogeLijk nadeeL voor de wetteHjk
erkende beroep'svereniging van architecten van de provincie. ,...-- Dat een

architect tijdens de periode dat hij met
schorsing is gestraft, plannen opmaakt
waarvoor de tussenkomst van een architecht wettelijk vereist wordt, kan een
nadeel berokkenen aan de wettelijk
erkende beroepsvereniging van architecten van de provincie, zelfs indien
deze vereniging niet al deze architecten
groepeert.
12 september 1972.
47
3. -Schade uit hoofde van een misdrijf. - VerHes van een kans waarop
het sLachtoffer kon rekenen. - Het rna- ·

teriele nadeel waarvan de wettelijk
erkende beroepsvereniging van architecten van de provincie herstel kan
vorderen, kan bestaan in het verlies

van de kans waarop zij kon rekenen
dat, indien de met schorsing gestrafte
architect de plannen niet had opgemaakt waarvoor de tussenkomst van
een architect wettelijk vereist wordt,
het clienteel die door de beklaagde
onrechtmatige afgewend werd, zich
althans gedeetelijk zou gericht hebben
tot architecten, die bij de vereniging
waren aangesloten.
12 september 1972.
47
4. - AangesteLde.- Begrip.- Vervoer van werknemers tijdens de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst. Bestuurder van het voertuig in dienst
van een andere werkgever dan die van
de vervoerde werknemers. - Omstandigheid die de bestuurder niet nood~
zakeHjk onder het gezag, de Leiding en
het toezicht van de werkgever van die
werknemers steU. - Uit de omstandig-

heid dat de bestuurder van een voertuig werknemers van een andere dan
zijn werkgever vervoert en deze werknemers tijdens het vervoer onder het
gezag, de leiding en bet toezicht van
van hun werkgever staan, volgt niet
noodzakelijk dat de bestuurder tijdelijk
onder het gezag de leiding en het toezicht van de werkgever van . de vervoerde werknemers staat en derhalve
diens aangestelde is. (B.W., art 1384.)
19 september 1972.
72
5. - BurgerHjk Wetboek, artikeL 1382
en 1383. - BepaLingen die de openbare
orde niet raken. - De bepalirigen van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de aquilische aansprakelijkheid raken de openbare orde niet.
29 september 1972.
121
'6. Overeenkomst die afwijkt van
de bepaHngen van de artikelen 1382
en 1383 vanhet BurgerLijk Wetboek.Geldigheid. Voorwaarde. Een

I

1088

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST).

overeenkomst kan op geldige wijze
afwijken van de bepalingen van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek betreffende de aquilische aansprakelijkheid, voor zover zij de pleger
van een schadelijke daad niet vrijstelt
van zijn opzettelijke fout.
29 september 1972.
121
7. - Schade veroorzaakt door het
gebrek van een zaak. - Aansprakelijk~
heid van de bewaarder. Aard van
het. gebrek. Bewijs moet ·door · het
slachtoffer worden geleverd . . _:___ De

rechter die de oorzaak te beoordelen
heeft van een ongeval tijdens hetwelk
de schoen van een persoon op de roltrap geklemd geraakt, kan, door uitschakeling van de andere oorzaken,
wettelijk beslissen dat het gebrek van
de zaak, i.e. van de roltrap, de oorzaak
van het ongeval is. (B.W., art. 1384,
lid 1.)
138
6 oktober 1972.
8. - Rechtsvordering tot schadevergoeding wegens morele schade. - DoeL
~

Daar de rechtsvordering tot schadevergoeding wegens morele schade niet
tot doel heeft de partij, die voor de
schade aansprakelijk werd gesteld, een
private straf op te leggen, kan de vergoeding niet evenredig zijn aan de
zwaarwichtigheid van de feiten; deze
vergoeding heeft tot doel de pijn, de
smart of enig ander moreel leed te lenigen en in die mate de schade te herstellen. (B.W., art. 1382 en 1383.)
10 oktober 1972.
146
9.
Aansprakelijkheid van de
opdrachtgever. Verhouding van ondergeschiktheid. - Begrip. - De ver-

houding van ondergeschiktheid die het
begrip aangestelde veronderstelt, bestaat zodra een persoon zijn gezag of
zijn toezicht in feite kan uitoefenen
op de daden van een andere.
16 oktober 1972.
165
10. - Aansprakelijkheid van
drachtgever. - Schade door de
stelde veroorzaakt tijdens zijn
ning. Begrip. Opdat de

de opaange-

bedieschade
veroorzaakt werd tijdens de bediening
van de aangestelde, wordt niet vereist
dat de onrechtmatige en schadeverwekkende daad tot de bediening van
de aangestelde behoort; het volstaat dat
deze daad verricht werd tijdens deze

bediening en, ook al is het onrechtstreeks en occasioneel, ermee verband
houdt.
16 oktober 1972.
165
11. - Buurschapsstoornis.
Aansprakelijkheid van de eigenaar van het
erf vanwaar de hinder komt. - Voorwaarden. - Opdat de buurschapsstoor-

nis aanleiding kan geven tot een vergoeding, is het niet nodig · dat zij te
wijten is aan het onroerend goed vanwaar de hinder komt, of dat zij bestaat
in de materH!le beschadiging van het
naburig goed; het volstaat dat de stoornis wegens het gebruik van het eerstgenoemd goed, zelfs zonder dat ·er. een
fout wordt begaan, de gewone burenhinder overschrijdt. (B.W., art. 544.)
19 oktober 1972.
178
1.2. Aansprakelijkheid van de
bewaarder voor het gebrek van de
zaak onder zijn bewaring. - Aansprakelijkheid van de bewaarder tenzij hij
het vermoeden van schuld weerlegt.

- Hij die een zaak onder zijn bewaring
heeft is aansprakelijk voor de schade
die door het gebrek van deze zaak
wordt veroor24aakt, behalve dat hij het
vermoeden van schuld kan weerleggen
door te bewijzen. dat de schade aan een
vreemde oorzaak te wijten is. (B.W.,
art. 1384, lid 1.)
9 november 1972.
243
1

13. Aansprakelijkheid van de
bewaarder voor het gebrek van de
zaak onder zijn bewaring.- Geen vrijstelling van aansprakelijkheid voor de
uitvoerende macht. Geen enkele

grondwettelijke of wettelijke bepaling
en geen enkel algemeen rechtsbeginsel
onttrekken de uitvoerende macht in de
uitoefening van haar taak aan de uit
artikel 1384, lid 1, van het Burgerlijk
Wetboek voortvloeiende verplichting de
schade te vergoeden, die door haar
schuld aan een ander wordt veroorzaakt door een gebrekkige zaak onder
bewaring te houden.
9 november· 1972.
243
14. Aansprakelijkheid van de
bewaarder voor het gebrek van de zaak
onder zijn bewaring. - Aansprakelijkheid waarop inbreuk kan worden
gemaakt door een staat van overmacht,
wanneer Belgie in een oorlog is gewik-
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keld .. --,-. Wanneer Belgie in een oorlog
is gewikkeld kan op de aansprakelijkheidsregels van artikel 1384, lid 1,
v;;~n bet Burgelijk Wetboek inbreuk
worden gemaakt door omstandigheden
die publiekrechtelijke overmacht opleveren.
243
9 november 1972.
1·5. VerkeersongevaL.
Fout
begaan door beide in het ongeval
betrokken bestuurders. Ontbreken
van oorzakelijk verband tussen de fout
van een van deze bestuurders en de
schade. - Kan niet worden afgeleid
uit het feit alleen dat de schade zich
niet zou hebben voorgedaan zonder de
fout van de andere bestuurder. - Wan~
neer bij een verkeersongeval door beide
in het ongeval betrokken bestuurders
een fout is begaan, kan de rechter 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 feit
alleen dat de schade zich niet zou hebben voorgedaan zonder de fout van de
andere bestuurder. (B.W., art. 1382.)
268
16 november 1972.

Uitvoering van de werken
waarvan sprake in een besluit tot onteigening ten algemenen nutte, v66r de
inbezitstelling. - Wederrechtelijke inoezitneming die, op grond van het
gemeen recht, aanleiding geeft tot vergoeding. - In geval van uitvoering van
de werken waarvan sprake in een
besluit tot onteigening ten algemenen
nutte, v66r de inbezitstelling, heeft de
eigenaar van bet onteigende goed het
recht om, op grond van bet gemeen
recht, vergoeding te vragen voor de
schade die hij tengevolge van de wederrechtelijke inbezitneming van het goed
zou hebben geleden. (B.W., art. 1382
en 1383.)
24 november 1972.
300
16. -

1'7. Oorzakelijk ve1·band tussen
misdrijf en schade.- Soevereine beoordeling. - De feitenrechter beoordeelt
soeverein in feite of er al dan niet eeri
oorzakelijk verband bestaat tussen een
misdrijf en schade. (B.W., art. 1382.)
27 november 1972.
306

18. - Schade veroorzaakt door de
respectieve fouten van verschillende

10~9

personen. - Allen jegens het slachtofjer gehouden tot volledige vergoeding
van de schade. - Wanneer. de scha:de
te wijten is aan de respectieve fouten
van verschillende personen, is ieder.van
hen jegens bet slachtoffer geP,ouden tot
volledige vergoeding van .de schade.
(B.W., art. 1382.)
·
14 december 1972.
382
19. Openbaar bestuur. - Verkeerde inlichtingen verstrekt door het
met de toepassing van een wet belaste
bestuur. - Aansprakelijkheid van het
bestuur. - Voorwaarden. - De vergissing in de uitlegging van een wet
door bet met de toepassing van die wet
belaste bestuur is op zichzelf geen
quasi-delictuele fout; deze vergissing is
evenwel een fout die de aansprakelijkheid meebrengt van bet bestuur dat
iemand verkeerde inlichtingen verstrekt
over zijn rechten, wanneer deze verkeerde uitlegging werd gegeyen zonder
voldoende onderzoek of zonder de o!lzekerheid van de vermelde oplossing te
laten blijken. (B.W., art. 1382 en 1383.)
4 januari 1973.
452
20.
Vergoedingsinteresten.
'
Rentevoet. Wettelijke bepalingen
bet1·efjende d.e wettelijke rentevoet ni~t
toepasselijk. - Soevereine beoordeling
door de feitenrechter. -· De vergoedingsinteresten op de wegens een aquilische fout verschuldigde schadevergoeding houden verband met de omvang
van de schade en maken deel uit van
de vergoeding; de wettelijke bepalingen betreffende de wettelijke rentevoet
zijn hl.erop niet van toepassing;. en de
vaststelling van hun rentevoet hangt af
van de soevereine beoordeling door de
fei tenrechter.
8 januari 1973.
470
21. Doding. - Schade die voor
het minderjarig kind van het slachtoffer voortvloeit uit het verlies van
diens bedrijfsinkomsten. - Begrip. Ret minderjarig kind wiens vader het
slachtoffer van een doding is, ondergaat
persoonlijk een stoffelijk nadeel wegens
bet verlies van de bedrijfsinkomsten
van de vader, in zoverre deze een deel
van deze inkomsten aan het onderhoud
en de opvoeding van het kind besteedde.
(B.W., art. 1382 en 1383.)
539
26 januari 1973.
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22.
Raming van de schade: Latere gebeurtenissen vreemd aan het
misdrijf en· de schade. - Gegeve'ns die
niet in · aanmerking komen voor de
beoordeling van de te vergoeden schade.
Om de schade te beoordelen, die
moet worden vergoed ten gevolge van
een misdrijf, dient geen rekening te
worden gehouden met latere gebeurtenissen, die aan de schuld en aan de
schade zelf vreemd zijn en die de
toestand van het slachtoffer zouden verbeterd of verergerd hebbe.n.
608
19 februari 1973.

ting. - De rechter die vaststelt dat de
rijbaan voldoende breed en vrij was
zodat twee autorijtuigen gemakkelijk
konden kruisen, dat een bestuurder iri
een bocht behoorlijk rechts hield, en
dat uit geen gegeven kon worden afgeleid dat zijn snelheid overdreven was,
kan wettelijk beslissen dat deze bestuurder niet verantwoordelijk is voor de
botsing met een voertuig komende uit
tegenovergestelde richting en dat hij
geen enkele fout heeft begaan. (B.W.,
1382.)
9 april 1973.
790

23. - Doding. - Schade die voor
de rechtverkrijgenden van het slacht-

2·6. - Verkeersongeval.
Botsing.
- Rechter die vaststeU dat elke be.stuurder een foutief maneuver heeft
uitgevoerd. - Vonnis dat beslist dat de
botsing enkel veroorzaakt is door de
fout van de eerste bestuurder. - VaststeHingen van het vonnis waaruit kan
worden afgeleid dat het ongeval zich
zou voorgedaan hebben zonder de fout
van de tweede bestuurder. Geen
tegenstrijdigheid. - Niet tegenstrijdig
is het vonnis, dat na te hebben vastgesteld dat elke bij een botsing betrokken bestuurder een foutief maneuver
heeft uitgevoerd, beslist dat de botsing
enkel veroorzaakt is door de fout van
de bestuurders, wanneer uit de vaststellingen van het vonnis kan worden afgeleid dat het ongeval zich zonder de fout
van de tweede bestuurder zou hebben
voorgedaan. (Grondwet, art. 97; B.W.,
art. 1382.)
9 april 1973.
792

offer voortvloeit uit het verlies van zijn
bedrijfsinkomsten. - Bereken{ng van
deze schade. - Basis. - Bruto-inkomsten.- Voorwaarde.- Indien de berekening van de schade, die voor de rechtverkrijgenden van het slachtoffer van
een dodelijk ongeval voortvloeit uit het
verlies van zijn bedrijfsinkomsten, geschiedt op basis van het brutoloon van
het slachtoffer, zonder aftrek van de
lasten ervan, kan het gedeelte van deze
inkomsten waaruit de rechtverkrijgenden een voordeel trokken, daarvoor
enkel in aanmerking komen, indien de
feitenrechter vaststelt dat het bedrag
van de lasten die zij op de hun toe te
kennen vergoeding te dragen hebben,
even groot is als dat van de lasten die
het loon van het slachtoffer bezwaarden.
(B.W., art. 1382 en 1383.)
674
9 maart 1973.
24. Aansprakelijkheid voor de
daad van de zaak die men onder zijn
bewaring heeft. Toepassingsvoorwaarde.- De aansprakelijkheid van de
bewaarder van een levenloze zaak
hangt af van het bestaan van een
gebrek van deze zaak, dat in oorzakelijk verband staat met de schade. (B.W.,
art. 1384, lid 1.)
22 maart 1973.
729

2'5. - VerkeersongevaL- Kruising.
- Rechter die vaststelt dat de rijbaan
voldoende breed was zodat twee at(torijtuigen gemakkelijk konden kruisen,
dat een bestuurder behoorlijk rechts
hield en dat de snelheid niet overdreven
was. - Rechter die beslist dat deze
bestuurder niet verantwoordelijk is
voor de botsing met een voertuig
komende uit de tegenovergestelde rich-

27 . .Omvang van de schade. Beoordeling door de feitenrechter. De feitenrechter beoordeelt soeverein
in feite de omvang van de door een
onrechtmatige daad veroorzaakte schade.
18 april 1973.
823

.2·8.- Wegen.- Veiligheidsverplichting die op de openbare besturen rust.
- Rijwielpad. - Gevaar ten gevolge
van zichtbare of te voorziene natuurelementen die het gewettigd vertrouwen van de wielrijder niet kunnen
bedriegen. - Arrest dat de aansprakelijkheid van de openbare besturen verwerpt. - Wettelijkheid. - Uit het feit
dat het gevaar, dat op het ogenblik van
een- verkeersongeval werd opgeleverd
door een rijwielpad, voortsproot uit
zichtbare of te voorziene natuurelementen die het gewettigd vertrouwen
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van de wielrijder niet' konden bedriegen, kan de feitenrechter niet wettelijk
afh~iden dat de openbare besturen niet
aquilisch aansprakelijk zijn. (B.W.,
art. 1382, 1383 en 1384.)
828
26 april 1973.
29. ,ScheepsongevaL
Fouten
gepleegd door de schipper en door een
derde. - Ontbreken van een oorzakelijk verband tussen de fouten van de
schipper en de schade. - Ontbreken
van oorzakelijk verband kan niet enkel
worden afgeleid uit het feit dat het
ongeval zich zonder de fout van de
derde niet zou hebben voorgedaan. -

Wanneer bij een scheepsongeval door
de schipper en door een der:de fouten
zijn begaan, kan de rechter zonder
tegenstrijdigheid bet ontbreken van oorzakelijk verband tussen de fouten van
de schipper en de schade ten gevolge
van bet ongeval niet afleiden uit de
enkeie omstandigheid dat de schade
zich niet zou hebben voorgedaan zonder de fout van de derde.
11 mei 1973.
861
30. Verkeersongeval waardoor
aan de wegen van de Staat schade iverd
berokkend.- Herstelling van de schade
door een aannemer voor rekening van
de Staat.- Werken die aanleiding hebben gegeven tot betaling van de belasting over de toegevoegde waarde. Recht van de Staat op de terugbetaling
van het bedrag van deze belasting
door de dader van het ongevaL -Wan~

neer de schade aan de wegen van de
·staat voor diens rekening door een aannemer van werken hersteld is en deze
werken aanleiding hebben gegeven tot
betaling, door bet ministerie van openbare werken, van de belasting over de
toegevoegde waarde, kan de Staat van
de dader van bet ongeval de terugbetaling vorderen van bet bedrag van
deze belasting, hoewel bet bedrag ten
voordele is gekomen van de Staat, nl.
van bet ministerie van financien. (B.W.,
art. 1382 en 1383; Wetb. van de belasting over de toegevoegde waarde, art. 2,
6, 45 en 75.)
949
29 mei 1973.

31. Aansprakelijkheid voor de
daad- van zaken die men onder zijn
bewaring heeft. ___:_ Artikel 1384, lid 1,
van het Burgerlijk Wet.boek.- Toepas.singsgebied. - Het feit dat buiten een
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gebrek vari de zaak een persoonlijke
fout van de bewaarder van de zaak tot
de scbade heeft bijgedragen, is geen
beletsel voor de toepassing van arti~
kel 1384, lid 1, van bet Burgelijk Wethoek.
1 juni 1973.
957
32. Oorzakelijk verband tussen
fout en schade. - Begrip. - De feiten-

rechter die erop wijst dat de scbade,
zoals zij zich heeft voorgedaan, zonder
de fout niet zou ontstaan zijn, stelt
wettelijk bet oorzakelijk verband vast
waardoor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de dader van deze fout
wordt gerecbtvaardigd. (B.W., art. 1382
en 1383.)
18 juni 1973.

1015

33. - Regels inzake schadeloosstelling wegens buurschapsstoornissen. Regels die de openbare orde niet raken.

- De regels inzake scbadeloosstelling
wegens buurschapsstoornissen zijn nocb
van openbare orde noch dwingend.
28 juni 1973.
1063
-34.
Buurschapsstoornissen.
Schade berokkend aan een gebuur. Schade die de gewone burenhinder
overtreft. - Vaststelling van de feitenrechter. De feitenrecbter die, op
grand van de duur der werken, de
omvang en bet bestendig karakter
ervan, de praktische onmogelijkheid om
toegang te bebben tot de verhuurde
panden, de zware hinder die bieruit is
ontstaan en bet definitief verlies van
een clienteel, de genotsderving van een
gehuurd goed als definitief bescbouwt,
stelt daardoor zelf de aanwezigheid vast
van hinder, die de grens van de gewone
buurschapsstoornissen overscbrijdt. 28 juni 1973.

1063

:3·5. - WegverkeersongevaL - Fouten door de bestuurder van een voertuig en door een derde begaan. - Geen
oorzakelijk verband tussen de fout van
deze derde en de schade. - Valt niet
af te leiden uit het feit alleen dat het
ongeval zich zonder de fout van de
bestuurder niet zou hebben voorgedaan.

- Wanneer bij een wegverkeersongeval fouten begaan zijn door de bestuurder van een voertuig en door een derde,
kan de rechter bet ontbreken van een
oorzakelijk verband tussen de fout van
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deze derde en de schade ten gevolge
van het ongeval niet afleiden uit het feit
aileen dat de schade zich niet zou hebben voorgedaan zonder de fout van de
bestuurder. (B.W., art. 1382.)
29 juni 1973.
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ADVOCAAT.
1. -- Tuchtraden van beroep van de
Orde van advocaten. -- Openbaarheid
van de vonnissen voorgeschreven bij
artikeL 757 van het Gerechtelijk Wetboek. -- Wettelijke bepaling niet van
toepassing.-- De in artikel 757 van het
Gerechtelijk Wetboek gestelde regel,
volgens welke de vonnissen openbaar
zijn, is niet te verenigen met het rechtsbeginsel dat voor het onderzoek en de
berechting van de tuchtzaken betreffende advocaten bescheidenheid moet worden in acht genomen en hij is derhalve
niet van toepassing op de tuchtrechtelijke beslissingen van de tuchtraden
van beroep van de Orde van advocaten. (G.W., art. 2 en 757.)
22 september 1972.
89

2. -- Tuchtraden van beroep van de
Orde van advocaten. -- Gerechtelijk
Wetboek, artikel 476. -- Debatten in
openbare terechtzitting wanneer de
verdachte advocaat dit vraagt.
Draagwijdte van deze wettelijke bepaling. -- Artikel 476 van het Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk «de
deb.atten voor de tuchtraad van beroep
in openbare zitting enkel plaatshebben
wanneer de verdachte advocaat dit
vraagt "• voert, in dit bijzonder geval,
een uitzondering in op het aldus gehuldigde beginsel dat de debatten en de
beslissingen betreffende de tucht van
de balieleden niet openbaar zijn.
22 september 1972.
89
3. - Tuchtraden van beroep van de
Orde van advocaten. -- Samenstelling
van het college. -- Regelmatigheid. -Vaststelling. -- Bij gebreke van voldoende vaststellingen in de beslissing
van een tuchtraad van beroep van de
Orde van advocaten en in de processenverbaal van de terechtzitting, kan de
regelmatigheid van de samenstelling
van dit college blijken uit wettelijke
bescheiden, zoals de lijst van advocaten
opgemaakt ter uitvoering van arti-

kel 473, lid 5, van het Gerechtelijk
Wetboek.
22 september 1972.
89

ARBEIDSBESCHERMING.
1. -- Comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen. -- Verkiezing van de personeelsafgevaardigden. -- Voordracht van de
kandidatenlij'sten. -- Recht van de
werkgever om een vordering in te stellen. -- Draagwijdte. -- De werkgever
kan · een vordering instellen tegen de
voordracht van de kandidatenlijsten
met het oog op de verkiezing van de
afgevaardigden van het personeel bij
het comite voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing van de werkplaatsen,
zelfs indien geen werknemer of geen
representatieve werknemersorganisatie
een klacht tegen de voordracht van de
kandidaten heeft ingediend. (Wet van
10 juni 1952, art. 1, § 4, h, lid 2, 3° .)
13 december 1972.
376

2. -- Comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen. -- Oprichting. -- Begrip « gemiddeld aantal gewoonlijk tewerkgestelde
werknemers "· -- Wanneer geen wetsof reglementsbepaling de wijze van berekening van het gemiddeld aantal gewoonlijk tewerkgestelde werknemers
bepaalt, kan de rechter wettelijk beslissen dat niet gewoonlijk een gemiddelde
van ten minste 50 werknerrters worden
tewerkgesteld en derhalve geen comite
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen moet worden opgericht in een onderrieming, waar
de personeelsbezetting bestendig en
voortdurend daalt en minder dan
50 werknemers bedraagt op het ogenblik
dat de verkiezingen van de werknemersafgevaardigden in het comite moeten worden gehouden alsmede op het
einde van bet voorgaande jaar. (Wet
van 10 j~ni 1952, art. 1, § 4, b, lid 1.)
13 december 1972.
379
3. -- Comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen
van een onderneming.-- Onderneming.
-- Begrip. -- De onderneming waarin
een comite voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing der werkplaatsen moet
worden opgericht, waartoe een werk-
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nemer moet behoren ·om bij dit eomite
afgevaardigde van het personeel te zijn
en, eventueel, in geval van ontslag zijn
herplaatsing te vragen, is de teehnisehe
bedrijfseenheid. (Wet van 10 juni 1952,
art. 1 bis, gewijzigd bij de wetten van
16 januari 1967 en 17 februari 1971.)
4 april 1973.
779
·4. - Comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen.
- Werknemer, afgevaardigde van het
personeel bij het in een fiHaaL van een
vennootsehap opgerieht comite. - Filiaal opgeheven en· werknemer tewerkgesteLd in een ander fiHaaL - Werknemer die geen deel meer uitmaakt van
het personnel van de onderneming in
de zin van de wet.- Gevolgen. ~Wan
neer een werknemer verkozen is tot
afgevaardigde van het personeel bij het
in een filiaal van een vennootschap opgerieht comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen
en dit filiaal opgeheven wordt, maakt
hij geen deel meer uit van het personeel van de onderneming, in de zin van
de wet. Wordt hij tewerkgesteld in een
ander filiaal van dezelfde vennootschap
en vervolgens ontslagen, dan heeft hij
het reeht niet te vragen in deze onderneming te worden herplaatst. (Wet van
10 juni 1952, art. 1bis, gewijzigd bij de
wetten van 16 januari 1967 en 17 februari 1971.)
779
4 april 1973.

ARBEIDSONGEVAL.
1.
A rbeidsongeschiktheid.
Zwaar gekwetste wiens toestand de
hulp van een ander persoon behoeft. Recht op een vergoeding van meer dan
100 pet. van het basisloon. - Van het
ogenblik dat de zwaar gekwetste, getroffene van een arbeidsongeval, volstrekt de geregelde hulp van een ander
persoon behoeft, heeft hij reeht op een
vergoeding van meer dan 100 pet van
het basisloon, ongeaeht de omvang van·
de hulp die hij nodig heeft. (Geeoordineerde wetten op de vergoeding der
sehade voortspruitende uit arbeidsongevallen, art. 2, lid 7 .)
13 september 1972.
53

2.
Arbeidsongeschiktheid.
Zwaar gekwetste wiens toestand de
hulp van een ander persoon vergt.
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Vergoeding van meer dan 100 pet. van
het basisloon. - DoeL - De vergoeding van meer dan 100 pet. van het
basisloon, bepaalc:i bij artikel 2, lid 7,
van de geeoordineerde wetten· op de
vergoeding der sehade voortspruitende
uit de arbeidsongevallen, voor de zwaar
gekwetsten wier toestand volstrekt de
geregelde hulp van een ander persoon
vergt, dekt de wettelijk vermoede loonderving van de personen die hem verzorgen, ongeaeht of zij bloedverwanten,
aanverwanten of vreemdelingen zijn, al
dan niet bij hem inwonen, al dan niet
een eigen loon verdienen.
13 september 1972.
53
3.
Arbeidsongeschiktheid.
Zwaar gekwetste wiens toestand de
hulp van een ander persoon vergt.
Vergoeding van meer dan 100 pet. van
het basisloon. - Raming ex aequo et
bono. - Wettelijkheid. - De reehter
kan wettelijk ex aequo et bono het
bedrag ramen van de vergoeding van
meer dan 100 pet van het basisloon, die
versehuldigd is aan een zwaar gekwetste wiens toestand de hulp van een
ander persoon vergt. (Geeoordineerde
wetten op de vergoeding der sehade
voortspruitende uit arbeidsongevallen,
art. 2, lid 7 .)
13 september 1972.
53

4. Gecoordineerde wetten van
28 september 1931. - Begrip. - Het
arbeidsongeval, in de zin van de geeoordineerde wetten betreffende de vergoeding der sehade voortspruitende uit
arbeidsongevallen, is een plotselinge
gebeurtenis die een lichamelijk letsel
doet ontstaan en waarvan de oorzaak
of een van de oorzaken buiten het organisme van de getroffene ligt. (Geeoordineerde wetten van 28 september 1931,
art. 1.)
11 oktober 1972.
152

'5. - Oorzaak die buiten het organisme van de getroffene ligt. -------, Bewijs
rust op de getroffene op zijn rechthebbenden. - Geen wettelijk vermoeden.
- Op grond van artikel 1 van de wetten betreffende de vergoeding der
sehade voortspruitende uit arbeidsongevallen, geeoordineerd op 28 september 1931, moesten de getroffene of zijn
reehthebbenden het bewijs leveren dat
de oorzaak of een van de oorzaken van
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het
van
van
niet

ongeval buiten het organisme
de getroffene lag; het vermoeden
lid 6 van dit artikel was hier
van toepassing.
11 oktober 1972.
152

6. Ongeval dat moest te wijten
zijn aan een oorzaak die buiten het
organisme van de getrofjene ligt. Zwaartekracht. - Kracht die op zichzelf een dergelijke oorzaak niet oplevert. -De zwaartekracht is op zichzelf.
geen oorzaak die buiten het organisme
van de · getroffene ligt en die vereist
wordt voor een arbeidsongeval in de zin
van de wetten betreffende de vergoeding van de schade voortspruitende uit
arbeidsongevallen, gecoordineerd op
28 september 1931. (Impliciete oplossing.)
i1 oktober 1972.
152
'7. - Ongeval op de weg iwar en van
het werk. - Val tengevolge van een
foutief maneuver veroorzaakt door de
plaatselijke gesteldheid van de weg en
niet uitsluitend door dronkenschap. Ongeval te wijten aan eim met de weg
verbonden risico. - Uit de vaststelling
dat het foutief maneuver dat de
getroffene met zijn bromfiets heeft uitgevoerd en waardoor hij ten val is
gekomen, ook veroorzaakt is door de
plaatselijke gesteldheid van de weg en
niet uitsluitend door dronkenschap, kan
de rechter wettig afieiden dat het ongeval op de weg naar of van het werk
aan een met die weg onafscheidelijk
verbonden risico te wijten is. (B.W.,
art. 1315; besluitwet van 13 december 1945, art. 1, lid 4.)
18 oktober 1972.
177
8. - Recht van de getrofjene 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. - De
bepaling van artikel19 van de gecoordineerde wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit
arbeidsongevallen krachtens hetwelk de
getroffene en zijn rechtverkrijgenden
het recht behouden om van de voor het
ongeval aansprakelijke derde vergoeding te eisen voor de geleden schade,
raakt de openbare orde niet. (Gecoordi-

neerde wetten van 28 september 1931,
art. 19, lid 3.)
188
24 oktober 1972.
9. - Rechtsvordering krachtens indeplaatsstelling van het ondernemingshoofd of van de verzekeraar arbeidsongevallen tegen de aansprakelijke derde.
- Rechtsvordering onderworpen aan de
regels van het gemeen recht. - Het
ondernemingshoofd of de verzekeraararbeidsongevallen di.e, door zich op indeplaatsstelling te beroepen, tegen de
voor het ongeval aansprakelijke derde
de rechtsvordering uitoefent tot vergoeding , van de door een arbeidsongeval
veroorzaakte schade, oefent de rechtsvordering van het gemeen recht uit van
de getroffene zelf of van zijn rechtver~
krijgenden; zoals de regels waaraan de
laatstgenoemde rechtsvordering onderworpen is, zijn de regels betreffende de
rechtsvordering krachtens indeplaatsstelling van het ondernemingshoofd of
van de verzekeraar-arbeidsongevallen
onderworpen aan het gemeen recht; zij
raken de openbare orde niet. (Gecoordineerde wetten van 28 september 1931,
art. 13, leden 3, 8 en 9.)
24 oktober 1972.
188

10. - Verbod om de schadevergoeding van het gemeen recht met de forfaitaire vergoedingen te cumuleren. Gecoordineerde wetten betreffende de
schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, artikel 19, lid 4. - Draagwijdte van dit verbod. - Krachtens
artikel 19, vierde lid, van de gecoordineerde wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit de
arbeidsongevallen mag voor eenzelfde
schade of eenzelfde deel v2n de schade
de gemeenrechtelijke schadevergoeding
niet met de forfaibire vergoedinge:::1
van deze wetten worden gecumuleerd;
derhalve onwettelijk is de beslissing
die, wanneer een ongeval uitsluitend
aan een derde te wijten is, aan de
getroffene de volledige vergoeding toekent voor de materiele schade ten
gevolge van zijn blijvende arbeidsongeschiktheid en die de beklaagde ertoe
veroordeelt aan de verzekeraar-arbeidsongevallen de vergoedingen terug te
betalen; die hij aan de getroffene voor
dezelfde materiele schade van na de
datum van de consolidatie gestort had.
4 december 1972.
331
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11. - Ongeval op de weg naar of
van het werk. - Begrip. Onder de
weg naar of van het werk wordt verstaan de normale weg, die de arbeider
moet afieggen om zich van zijn verblijf
of van de plaats waar hij gaat eten
naar de plaats waar hij zijn werk verricht te begeven, en omgekeerd, of nog
om zich naar de plaats te begeven waar
de lonen worden uitbetaald en om ervan
terug te keren. (Besluitwet van 13 december 1945, art. 1.)
8 maart 1973.
664
12. van

Ongeval op de weg naar of
het werk. Begrip. Zo de

rechter de wettelijkheid kan aannemen
van oorzaken van omweg of van onderbreking van de yveg naar of van het
werk welke deze laatste · niet abnormaal maken, mag hij evenwel het begrip zelf van de wegen, die in de leden 2
en 3 van voormeld artikel 1 van de
besluitwet van 13 december 1945 zijn
omschreven, niet uitbreiden.
8 maart 1973.
.664
13. Ongeval op de weg naar of
van het werk. - Be9rip. - Om zich op

de weg naar of van het werk te bevinden, moet de arbeider vertrokken zijn
van de plaats waar zijn verblijf is
gevestigd. (Besluitwet van 13 december 1945, art. 1.)
8 maart 1973.
664
14. --,- Ongeval op de weg naar of
van het werk. - Begrip. - Om te oor-

delen of een ongeval kan worden beschouwd als een ongeval overkomen
op de weg naar of van het werk, is het
zonder belang dat de plaats van het
ongeval gelegen is op een normale weg,
in de zin van lid 2 van artikel 1 van de
besluitwet van 13 december 1945, welke
de getroffene zou afgelegd hebben, indien hij zich van zijn verblijf naar de
plaats waar hij zijn werk verrichtte
begeven had, wanneer uit de vaststellingen van het vonnis niet blijkt dat
hij zulks heeft gedaan, noch dat hij
een van de wegen afiegde, waarvan de
risico's door de besluitwet van 13 december 1945 beoogd en gedekt zijn.
8 maart 1973.
664
15. - Eis tot herziening van de vergoedingen. Fatale · termijn. De

termijn gesteld bij artikel 28, lid 2, van
de gecoordineerde wetten op de vergoe-
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ding der schade voortspruitende uit
arbeidsongevallen voor het instellen
van een eis tot herziening van de vergoedingen, die gegrond is op een verergering of een vermindering van gebrekkelijkheid van de getroffene of op diens
overlijden ten gevolge van het ongeval,
is een fatale termijn en het verstrijken
ervan leidt tot verval ten opzichte van
allen.
18 april 1973.
826
1·6. - Aan de getrofjene verschuldigde vergoedingen vastgesteld door een
eindvonnis of door een gehomologeerd
akkoord tussen het ondernemingshoofd
of diens verzekeraar-arbeidsongevallen.
- Later overlijden van de getroffene. Vordering tot het bekomen van een
overlevingsrente ingesteld door de echtgenoot van de getroffene. Eis tot
herziening. - Wanneer een eindvonnis

is uitgesproken of een behoorlijk gehomologeerd · akkoord is gesloten tussen
de getroffene van een arbeidsongeval
en het ondernemingshoofd of diens verzekeraar betreffende de wettelijke vergoedingen aan de getroffene en laatstgenoemde komt te sterven, kan zijn
echtgenoot de overlevingsrente van artikel 4 van de gecoordineerde wetten op
de vergoeding van de schade voortspruitende uit arbeidsongevallen slechts genieten door middel van een eis tot herziening, zoals zulks is vastgesteld bij
artikel 28, lid 2, van genoemde wetten.
18 april 1973.
826
17. - Ongeval overkomen op de weg
naar of van het werk. Ongeval te
wijten aan de schuld van het ondernemingshoofd of van een zijner aangestelden. De verzekeraar-arbeidsongevallen, die de vaste vergoedingen
aan de door het ongeval getrofjene
heeft betaald, heeft geen verhaal op het
verzekerde ondernemingshoofd. De

verzekeraar-arbeidsongevallen die de
vaste vergoedingen, bepaald bij de wetgeving op de vergoeding der schade
voortspruitende uit arbeidsongevallen,
heeft betaald' aan de getroffene van een
ongeval op de weg naar of van het
werk, dat de wijten is aan de schuld
van het ondernemingshoofd of van een
zijner aangestelden, kan op het door
hem verzekerde ondernemingshoofd het
verhaal niet uitoefenen, waarin voorzien wordt door de artikelen 22 van de
wet van 11 juni 1874 en 19, lid 8, van
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schap die voor een bepaalde .tijd is aa'l\gegaan. - Bepaling in strijd met de
dwingende bepalingen van artikel 1871
van het Burgerlijk Wetboek. - Nietigheid. - Het scheidsrechterlijk beding,
waarbij de vennoten van een handelsc
vennootschap zich ertoe verbinden eike
18. -Wet tot wijziging van de wets- vervroegde vordering tot ontbinding
bepalingen die de wijze van berekening van de vennootschap aan scheidsrechvan de aan de getroffene verschuldigde ters-goedemannen voor te leggen, heeft
vergoedingen vaststeUen .. - Wet on- tot gevolg, v66r elk geschil, het recht
middellijk van toepassing op de bere- van een vennoot om deze ontbinding te
kening van de v·ergoedingen verschul- vorderen, bij overeenkomst te beperken,
digd wegens de gevolgen van een onge- aangezien de vennoten verplicht zijn
val van v66r haar inwerkingtreding, zich, in voorkomend geval, bij een door
die na , deze datum optreden of voort- de scheidsrechters opgelegde minnelijke
duren, tenzij de vergoedingen reeds schikking neer te leggen,; een dergelijk
definitief vastgesteld zijn. - De wet beding is derhalve in strijd met de
die een wijziging brengt in de wets- dwingende bepalingen van artikel 1871
bepalingen tot vaststelling van de wijze van het Burgerlijk Wetboek en heeft
van berekening van de uit hoofde van bijgevolg geen verbindende kracht.
een arbeidsongeval verschuldigde ver- ·
2 februari 1973.
555
goedingen, is in beginsel van toepassing op de berekening van de vergoedingen verschuidigd wegens de gevolgen
van een ongeval van v66r haar inwer- ARCHITECT (TUCHT EN BESCH:ERMING VAN DE TITEL).
kingtreding, die na deze datum optreden of voortduren, tenzij op dat ogen1. - Orde van architecten. - Raad
blik de vergoeding reeds definitief is van beroep. - Vermelding, in de bevastgesteld. (B.W., art. 2.)
slissing of in de processen-verbaal van
20 juni 1973.
1028 de terechtzittingen, van de raad van de
Orde waartoe elke architect behoort,
19. Wet waarbij het maximum- die in de raad van beroep zitting heeft.
bedrag van de wedde, die in aan1!1er- - Niet verplichte vermelding. - Noch
king moet w01·den genomen voor de artikel 28 van de wet van 26 jurti 1963
berekeninrt van de aan de getrofjene tot instelling van een Orde van archiverschuldigde vergoedingen, wordt ge- tecten noch enige andere wettelijke bewijzigd. Geen wijziging van een paling verplichten in de sententie van
1·egel inzake aansprakelijkheid. - De de raad van beroep van de Orde van
wet die een wijziging brengt in het be- architecten of in de processen-verbaal
drag van de maximumwedde, die moet van de terechtzittingen waarop de zaak
worden in· aanmerking genomen voor is behandeld en berecht, de raad van
het vaststellen van de vergoedingen en de Orde te vermelden waartoe elke arrenten die aan de getroffene van een chitect behoort die in deze .raad van bearbeidsongeval zijn verschuldigd, wij- roep zitting heeft.
zigt geen regel inzake aansprakelijk23 maart 1973.
736
heid. (B.W., art. 2.)
·
:2. - Wet van 20 februari 1939, ar20 juni 1973.
1028
tikel 12.- Draagwijdte van deze bepaling.- Artikel 12 van de wet van 20 febniari
1939 op de bescherming van de
ARBITRAGE.
titel en van het beroep van architect
Scheidsrechterlijk beding. - Ontbin- staat aan de houder van een diploma
ding van een vennootschap die voor een van ingenieur toe als architect op te
bepaalde tijd is aangegaan. - Bepaling treden, doch laat noch uitrdrukkelijk
waarbij bevoegdheid wordt verleend noch impliciet de cumulatie van de beaan scheidsrechters-goede'mannen om roepen van architect en van ingenieur
kennis te nemen van een vordering tot toe.
23 maart 1973.
736
vervroegde ontbinding van een v'ennootde gecoordineerde wetten van 28 september 1931, alsmede door artikel 19,
lid 3, van laatstgenoemde wetten, zoals
dit is gewijzigd bij het enig artikel van
de wet van 11 juni 1964.
990
12 juni 1973.
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3. - Raad van de Orde van archi- · aan deze architect verweten feiten, hiertecie'lt. ~ Raad' van beroep van de Orde
aan een rechtskundige benaming te gevan' drchitecten. - Verplichting d~ be- ven en op het hager beroep recht. te
slissing onmiddellijk, bij a(kngetekende doen, terwijl hij daarbij· aan de partij
brief,· aan de partijen te betekenen. beveelt zich onverwijld over de grand

De beslissingen van de raad van beroep
van ·de Orde van architecten worden
onmiddellijk, b'ij aangetekende brief,
aan de beti:okken partijen betekend.
(Wet van 26 juni 1963, art. 25 en 32.)
29 maart 1973.
766
4. - Raad van beroep van de Orde
vqn architecten. - Verplichting de beslissing alvorens recht te doen onmiddellijk, bij aangetekende brief, aan de
partijen te betekenen. - Architect die,
zonder voorbehoud, vrijwillig is verschenen en zich over de grand van de
zaak heeft verdedigd. - Geen onregelmatigheid van de procedure. - De on-

regelmatigheid van de procedure die
hieruit kan voortvloeien dat een beslissing van de raad van beroep van de
Orde van architecten niet aan de betrokken partijen is betekend, is gedekt
door de vrijwillige verschijning, ?onder
voorbehoud, van de betrokken architect
en· door zijn verweer over de grand van
de zaak. (Wet van 26 juni 1963, art. 25
en 32.)
29 maart 1973.

766

5. - Raad van beroep van de Orde
van architecten. - Beslissing alvorens
recht te doen over haar eigen bevoegdheid, waarbij voor het overige de betrokken architect opgelegd wordt op
staande voet zich over de grand van de
zaak te verdedigen en de voorlopige
tenuitvoerlegging bevolen wordt, niettegenstaande elk rechtstniddel, zonder dat
deze beslissing, bij aangetekende brief,
aan de partijen is betekend. - Wettelijke eindbeslissing wanneer de betrokken architect vrijwillig en zonder voorbehoud is verschenen en zich over de
grand van de zaak heeft verdedigd. -

Wettelijk is de beslissing van de raad
van beroep van de Orde van architecten
die uitspraak doet over de grand van
het geschil, nadat de betrokken architect, zonder voorbehoud, vrijwillig is
verschenen en zich over de grand van
de zaak heeft verdedigd, zelfs zonder
betekening aan de partijen, bij aangetekende brief, van de beslissing alvorens
recht te doen van deze raad, dat hij het
recht heeft om kennis te nemen van de ,

van de zaak te verdedigen en de voorlopige uitvoering gelast, niettegenstaimde
elk beroep.
29 maart 1973.
766
6. -Architect in dienst van een ge·westelijke maatschappij voor de huisvesting, aangenomen door de Nationale
Maatschappij voor de Huisvesting. Architect die mag ingeschreven zijn op
een tabel van de Orde van architecten.

- De ambtenaren en beambten van de
Staat, provincies en openbare instellingen die, krachtens artikel 5 van de wet
van 20 februari 1939, buiten hun funcW~n, als architect mogen optreden in
dienst van een gewestelijke maatschappij voor de huisvesting, die door deNa·tionale Maatschappij voor de 'Huisvesting werd aangenomen, mogen worden
ingeschreven op een tabel van de Orde
van architecten. (Wet van 26 juni 1963,
art. 4.)
5 april 1973.
783

A UTOMOBIELEN, A UTOBUSSEN,
AUTOCARS EN TAXI'S.
. 1. - Vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen ·vergoeding. Overtreding van artikel 35 van het koninklijk besluit van 9 septembe1· 1967. Verjaring van de strafvordering. - De

verjaring van de strafvordering voortvloeiend uit een overtreding van arti.k;el 35 van het koninklijk besluit van
9 september 1967 houdende algemeen
reglement betreffende het vervoer van
zaken met motorvoertuigen 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 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek
van strafvordering.
4 september 1972.
7
.2. -Wet van 23 juni 1969, artikel11.
Machtiging tot stationeren. Begrip. - Een taxi die gemachtigd is om

op de openbare w~g te stationeren in
een zone bepaald door de minister die
economische zaken in zijn bevoegdheid
heeft, mag op om het even welke plaats

BANKBREUK. -

van die zone elk:e qnbezette standplaats
op de · openbare weg innemen, voor
zover die plaats voorzien is voor ten
niinste drie voertuigen. (Wet van
23 jUni 1969, art. 11.) (Impliciete oplossing.)
13 maart 1973.
690

BEDROG.

de wet van 23 juni 1969 gemachtigd
is om elke stationeerplaats vooi ten
minste drie voertuigen in te nemen,
is niet aileen de zone die is afgebakend
bij een besluit, genomen na de inwerkingtreding van deze wet door de minister die economische zaken in zij:ri
bevoegdheid heeft, ma·ar ook die waarnaar de genoemde minister met het oog
op de vaststelling van de maximaprijzen voor het vervoer per taxi verwijst
in een niet opgeheven besluit van v66r
of na deze inwerkingtreding.
·
13 maart 1973.
690

3. - Machtiging tot stationeren. Wet van 23 juni 1969, artikel 11. Zone bepaald door de minister die economische zaken in zijn · bevoegdheid
heeft. - Begrip. - De zone waarin een
taxi met toepassing van artikel 11 van

8
BANKBREUK.
1. - Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid . ...:..... Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de zaakvoerder. - De zaakvoerder van een
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid kan de strafrechtelijk
aansprakelijke dader van de bankbreuk
van de vennootschap zijn.
19 september 1972.
69

2. - 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. - De zaakvoerder van
een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan wegens
zijn activiteit als orgaan van de vennootschap veroordeeld worden als dader
van ' een eenvoudige of bedrieglijke
bankbreuk van deze laatste, ook al is
hij zelf geen handelaar.
19 september 1972.
69
3. - Personenvennootschap met beperkte aanspmkelijkheid. Gefailleerde vennootschap. Veroordeling
van de zaakvoerder van de vennoot-·
s'chap, orgaan hiervan, wegens bankbreukfeiten die door hem in het
beheer van de vennootschap zijn gepleegd. - Wettelijkheid. - De zaakvoerder van een personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid die in .
staat van faillissement verkeert, wordt
wettelijk schuldig verklaard aan bank-

breuk, wanneer hij als orgaan van de
vennootschap bankbreukfeiten heeft gepleegd in verband met het beheer van
deze vennootschap. (S.W., art. 489;
Wetb. kooph., art. 573 tot 575.)
13 maart 1973 en 26 juni 1974.
693 en i058
4. - Zaakvoerder van een personenvennootschap met .beperkte aansprakelijkheid in staat van faillissement. Vervolgingen ten laste van deze zaakvoerder wegens bedrieglijke bankbreuk.
Wetboek van koophandel, artikel 577-2° en Strafwetboek, artikel 489.
- Bewijs. - Bewijslast. - Begrip. De wettelijke bew.ijsregeling wordt niet
miskend en het bewijs van het bestaan
van het misdrijf wordt aan de verdachte niet opgelegd door het arrest dat
uit het 'feit, eensdeels, dat er activabestanddelen van een gefailleerde vennootschap verdwenen zijn en, anderdeels, dat de beklaagde, aansprakelijk
orgaan van deze vennootschap, over die
verdwijning geen verklaring kan geven,
afleidt dat deze beklaagde schuldig is
aan het misdrijf van de artikelen 577-2°
van het Wetboek van koophandel en
489 van het Strafwetboek.
693
13 maart 1973.

BEDROG OMTRENT DE VERKOCHTE
ZAAK.
1. Artikel 498 van het Stmfwetboek. - Toe te passen straf. - De
overtredingen van artikel 498 van het
Strafwetboek betreffende het bedrog
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inzake koop en verkoop worden, sinds
de inwerkingtreding van de besluitwet
van 14 mei 1946 houdende verscherping
van de controle der prijzen (art. 10),
gestraft . overeenkomstig hoofdstuk III
van de besluitwet van 22 januari 1945
betreffende bet beteugelen van elke
inbreuk op de reglementering betreffende de bevoorrading van het land.
4 september en 12 december 1972.
6 en 363

aantasting, wegens een misdrijf, van de
belangen ter bescherming waarvan ze
is opgericht en in rechte optreden ter
verdediging van de individuele rechten
die haar leden in hun hoedanigheid
van aangeslotenen bezitten. (Wet van
31 maart 1898, art. 2 en 10.)
12 september 1972.
47

2. - Deelneming. - Strafwetboek,
artikel 66. - Om een beklaagde wette-

waarvan de wettelijk erkende beroepsvereniging van architecten van de provincie herstel kan vorderen, kan bestaail
in bet verlies van de kans waarop zij
kon rekenen dat, indien de met schorJ
sing gestrafte architect de plannen niet
had opgemaakt waarvoor de tussenkomst van een architect wettelijk
vereist wordt, bet clienteel die door de
beklaagde onrechtmatig afgewend werd,
zich althans gedeeltelijk zou · gericht
hebben tot architecten, die bij de
vereniging waren aangesloten.
12 septembre 1972.
47

li.ik te kunnen veroordelen als mededader van bet misdrijf, de koper te
hebben bedrogen omtrent de identiteit
van de verkochte zaak, wordt niet
vereist dat de rechter vaststelt dat deze
beklaagde zelf met bedrieglijk opzet
en onder meer uit winstbejag heeft
gehandeld; bet volstaat dat bewezen is
dat een dader de koper heeft bedrogen
omtrent de identiteit van de verkochte
zaak door bedrieglijk een andere zaak
te leveren dan bet bepaalde voorwerp
waarop de overeenkomst slaat en dat
de. mededader aan dit misdrijf rechtstreeks heeft meegewerkt op een van
de wijzen omschreven in lid 2 en 3 van
artikel 66 van bet Strafwetboek. (S.W.,
art. 66 en 498, lid 1 en 2.)
12 december 1972.
363

BELEDIGING EN SMAAD.
Belediging bepaald bij artikel 448
van het Strafwetboek. - Veroordeling
tot een gevangenisstraf van drie maanden. '-- Onwettelijkheid. - Onwettelijk

is de veroordeling van de beklaagde tot
een gevangenisstraf van drie maanden
wegens belediging hetzij door daden
hetzij door geschriften, prenten of zinnebeelden in een van de omstandigheden in artikel 444 van bet Strafwetboek bepaald. (S.W., art. 448.)
3 oktober 1972.
130

2. Architecten.
Burgerlijke
rechtsvordering. - Grondslag. Materiele schade. - Het materiele nadeel

3. Statuten bekrachtigd en bekendgemaakt. - Nietigheid aangevoerd
door de partij tegen wie deze vereniging optreedt. - Bewijslast. - Indien

de beroepsvereniging, waarvan de statuten door de Raad van State zijn bekrachtigd en vervolgens in bet Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt zijn, rechtspersoonlijkheid heeft, hebben degenen
tegen wie deze beroepsvereniging in
rechte optreedt evenwel het recht om
zich te beroepen op haar nietigheid, die
zou voortvloeien uit de niet-inachtneming van de wettelijke voorwaarden
voor haar oprichting, onder verplichting dat zij de gegrondheid van deze
nietigheid bewijzen. (Wet van 31 maart
1898.)
13 februari 1973.

590

BERUSTING.

1. - Burgerlijke rechtsvordering. Ontvankelijkheid. Voorwaarden. -

1. - Burger!ijke zaken. Punten
die onderscheiden en onafhankeli.ik zijn
van eenzelfde rechterlijke beslissing.Vrijwillige uitvoering van een van deze
punten. - Geen berusting in de andere.

De wettelijk erkende beroepsvereniging
kan, door zich burgelijke partij te stellen, herstel vorderen van de materiele
en morele schade veroorzaakt door de

- De vrijwillige tenuitvoerlegging, zelfs
zonder voorbehoud, van een of meer
punten van een rechterlijke beslissing
brengt geen berusting mede in de an-

BEROEPSVERENIGING.
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dere punten die onderscheiden en onafhankelijk zijn van de eerste.
7 december 1972.
342
2. - Burgerlijke zaken.- Verweerder in cassatie, die m.b.t. de bestreden
bepalingen . besluit tot « bevestiging "
van de beslissing.- Gevolgen van deze
conclusie m.b.t. de andere niet bestreden bepalingen van de beslissing ten
aanzien van deze verweerder. - De
verweerder in cassatie die, op de voorziening van de tegenpartij, besluit tot
« bevestiging " van de bestreden beslissing, kan niet worden ondersteld aldus
te hebben berust in de andere niet
bestreden bepalingen van deze beslissing, die hem benadelen. (G.W., art. 1044
en 1045.)
22 juni 1973.
1037

BESCHERMING VAN DE
SCHAPPIJ (WET TOT).

MAAT-

1. - Beslissing dat een veroordeelde,
die ter beschikking van de Regering gesteld en op proef vrijgesteld is, naar
een strafinrichting terugkeert. - Voorziening in cassatie. - Niet-ontvankelijkheid. Geen cassatieberoep kan
worden ingesteld tegen de beslissing dat
een veroordeelde, die ter beschikking
van de Regering gesteld en op proef
vrijgesteld is, op bevel van het openbaar ministerie naar een strafinrichting
moet terugkeren. (Wet van 9 april 1930,
vervangen bij die van 1 juli 1964, artikel 25; Sv., art. 407; G.W.; art. 608.)
26 september 1972.
·103
2. - Invrijheidstelling op proef van
de ge'inter'neerde. Nieuwe rechter-

lijke beslissing tot internering. - Aanwijzing van de inrichting waarin deze
zal plaatshebben en. beslissing over een
nieuw verzoek tot invrijheidstelling. Territoriale bevoegdheid van de commissie die de invrijheidstelling op proef
had bevolen. - De commissie tot bescherming van de maatschappij die de
invrijheidstelling op proef van een geinterneerde heeft bevolen, blijft ratione
loci bevoegd om, ter uitvoering van een
nieuwe rechterlijke beslissing tot inter··
nering, de inrichting aan te wijzen
waarin deze zal plaatshebben en uitspraak te doen over een nieuw verzoek
tot invrijheidstelling.
9 oktober 1972.
144

3. - Internering. - Beklaagde die
al dan niet in een ernstige staat van
geestesstoornis of van zwakzinnigheid
verkeert die hem ongeschikt maakt tot
het controleren van zijn daden. - Soevereine beoordeling door de feitenrechter. - De feitenrechter beoordeelt soeverein in feite of de beklaagde al dan
niet in een ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid yerkeert
die hem ongeschikt maakt tot het controleren van zijn daden. (Wet van
9 april 1930, vervangen bij die van
1 juli 1964, art. 1 en 7.)
21 november 1972 en 22 augustus 1973.
290 en 1080
4. -Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de beschikking
van de raadkamer tot internering van
de beklaagde bevestigt. - Motivering.
· - Niet regelmatig gemotiveerd is het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de beschikking van de
raadkamer tot internering van de beklaagde bevestigt, door enkel het boger
beroep ontvankelijk, doch niet gegrond
te verklaren. (Grondwet, art. 97.).
292
21 november 1972.

5. - Wederopneming door de procureur des Konings gevorderd voor een op
proef in vrijheid gestelde ge'interneerde.
- Advocaat door de ge'interneerde gekozen of ambtshalve aangewezen, bijtijds verwittigd van de zitting van de
commissie tot bescherming van de
maatschappij. - Advocaat op deze zitting afwezig zonder een wettige reden
aan te voeren. - Ge'interneerde gehoord. - Onderzoek, buiten diens tegenwoordigheid, van medisch-psychiatrische kwesties betreffende zijn toestand.- Wettelijkheid.- Wanneer aan
de advocaat, door de gei'nterneerde gekozen of ambtshalve tot zijn bijstand
aangewezen, bijtijds kennis is gegeven
van de zitting waarop de commissie tot
bescherming van de maatschappij uitspraak moet doen ten gevolge van de
door de procureur des Konings gevorderde wederopneming van deze op proef
in vrijheid gestelde gei'nterneerde, verhindert de afwezigheid van deze advocaat, zonder door een wettig beletsel te
zijn gerechtvaardigd, de commissie niet
de zaak te onderzoeken en uitspraak te
doen, na de gei'nterneerde te hebben gehoord, zelfs indien deze advocaat de ge-

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT)

interneerde moest vertegenwoordigen
Qmdat het nadelig zou zijn in tegenwoordigheid van laatstgenoemde medisch-psychiatrische kwesties betreffende zijn toestand te onderzoeken.
(Wet van 9 april 1930, art. 16, leden 3
en 5, 20 en 28 vervangen bij artikel 1
van de wet van 1 juli 1964.)
333
4 december 1972.
6. - Commissie tot bescherming van
de maatschappij die moet beslissen ingevolge de door de procureur des Konings gevordetde wederopneming van
een op proef in vrijheid gestelde ge'interneerde. - Deze vordering is bij het
dossier gevoegd. - In de regel niet vereist. - Wanneer de comrriissie tot be-

1101

door de commissie tot bescherming. van
de maatschappij. - De commissie tot
bescherming van de maatschappij beoordeelt soeverein in feite of de geestestoestand van de gei:nterneerde vol- ·
doende verbeterd is en of de voorwaarden voor zijn reclassering vervuld zijn.
(Wet van 9 april 1930, vervangen bij die
van 1 juli 1964, art. 18.)
774
2 april 1973.

1

scherming van de maatschappij ten gevolge van de door de procureur des Konings gevorderde wederopneming van
een op proef in vrijheid gestelde gei:nterneerde uitspraak moet doen, vereist
artikel 20, lid 2, van de wet tot bescher~
ming van de maatschappij in de regel
niet dat de vordering bij het dossier
wordt gevoegd. (Impliciete oplossing.)
333
4 december 1972.
'7. - Internering van een krankzinnige of abnormale beklaagde. - Geen
voorafgaand medisch verslag vereist. Wettelijkheid. - De internering van

een krankzinnige of abnormale beklaagde, gelast overeenkomstig artikel 7
van de wet van 9 april 1930, zoals vervangen bij de wet van 1 juli 1964, moet
niet noodzakelijk voorafgegaan zijn van
een tijdens de debatten opgemaakt medisch verslag.
6 februari 1973.
567

10. - Terbeschikkingstelling van de
Regering. - Onthefjing van de gevolgen
van deze beslissing. - Arrest van het
hof van beroep. - Voorafgaand verzoekschrift aan de procureur-generaal
te richten. - Termijnen. - De recidi-

vist of gewoontemisdadiger die ter beschikking van de Regering is gesteld
kan van de gevolgen van deze beslissing
worden ontheven door het hof van beroep in wiens gebied het rechtscollege
zijn zetel heeft, dat deze beslissing heeft
uitgesproken. Daartoe moet hij een aanvraag richten tot de procureur-generaal
bij dit hof; deze. aanvraag. mag ingediend worden, naar gelang van het geval, drie of vijf jaar na het verstrijken
van de straf en vervolgens van drie tot
drie of van vijf tot vijf j aar. (Wet van
9 april1930, vervangen bij die van 1 juli
1964, art. 26.)
822
17 april 1973.
11. - Aanvraag van de veroordeelde
om van de gevolgen van deze beslissing
te worden ontheven. - Aanvang van de
termijn waarbinnen deze aanvraag mag
worden ingediend. - De termijn van

waarbij de commissie tot bescherming
van de maatschappij uitspraak doet
over het verzoek tot invrijheidstelling
van een gei:nterneerde moet niet in
openbare terechtzitting worden uitgesproken.
2 april 1973.
774

drie of vijf jaar, naar gelang van het
geval, na het verstrijken waarvan de
recidivist of de gewoontemisdadiger
mag vragen om te worden ontheven van
de gevolgen van de beslissing die hem
ter beschikking van de Regering stelt,
krachtens de artikelen 22 en 23 van de
wet van 9. april 1930, vervangen bij die
van 1 juli 1964, begint niet te lopen van
de dag af waarop de recidivist of de gewoontemisdadiger zou gei:nterneerd zijn.
voor de tenuitvoerlegging van deze beslissing, doch vanaf het verstrijken van
de andere straf dan de terbeschikkingstelling van de Regering.
17 april 1973.
822

·9. - Verbetering van de geestestoestand van de ge'interneerde en vervulli'!Lg van de voorwaarden voor zijn reclassering. - Soevereine beoordeling

12. - Beslissing van de commissie
tot bescherming van de maatschappij
over de invrijheidstelling van een ge'interneerde. - Geen vaststelling dat de

8. ~ Beslissing van de commissie tot
oescherming van de maatschappij,
crechtdoende over de invrijheidstelling
van ee·n ge'interneerde. - Beslissing die
niet in openbare terechtzitting moet
worden uitgesproken. - De beslissing
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commissie regelmatig was samengesteld, dat de procureur des Konings, de
directeur of de geneesheer van de inrichting en de ge'interneerde werden gehoord, of dat deze door zijn advocaat
regelmatig Werd vertegenwoordigd. Nietigheid van de beslissing. - Nietig

is de beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij over
de invrijheidstelling van een gei:nterneerde, wanneer noch uit deze beslissing
noch uit enig stuk waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de commissie regelmatig was samengesteld, dat de
procureur des Konings, de directeur of
de geneesheer van de inrichting en de
gei:nterneerde gehoord werden of dat
deze door zijn raadsman yverd vertegenwoordigd in een van de bij de wet be··
paalde gevallen. (Wet tot bescherming
van de maatschappij.)
29 mei 1973.
953
1,3. - Ge'interneerde geplaatst in een
inrichting tot bescherming van de maatschappij. - Commissie tot bescherming
van de maatschappij niet verplicht hem
op te roepen om voor de commissie te
verschijnen binnen zes maanden na de
beslissing waarbij hij van zijn vrijheid
is beroofd of van die waarbij zijn internering werd gelast. Geen bepaling

van de wet tot bescherming van de
maatschappij verplicht de commissie tot
bescherming van de maatschappij, die
de inrichting heeft aangewezen waarin
de internering moet plaatshebben, de
gei:nterneerde op te roepen om voor
deze commissie te verschijnen binnen
zes maanden vanaf de beslissing waarbij hij van zijn vrijheid is beroofd of
van die waarbij zijn internering werd
gelast.
20 juli 1973.
1078
14. Commissie tot beschenning
van de maatschappij die uitspraak moet
doen ·over een aanvraag tot invrijheidstelling van de ge'interneerde. - Advocaat van de ge'interneerde tijdig op de
hoogte gebracht van de zitting van d~
commissie. - Advocaat afwezig op deze
zitting zonder rechtvaardiging voor een
wettig beletsel. Commissie die de
zaak onderzoekt en over de aanvraag
uitspraak doet na verhoor van de ge'interneerde.- Wettelijkheid.- Wanneer

de advocaat van de gei:nterneerde tijdig
kennis heeft gekregen van de zitting

waarop de commissie tot bescherming'
van de maatschappij uitspraak moet·
doen over de aanvraag tot invrijheidstelling van de gei:nterneerde, verhi:ridert de afwezigheid van deze advocaat,..
zonder rechtvaardiging voor een wettig:
beletsel, niet de zaak te onderzoeken en
uitspraak te doen na de gei:ntern:eerde
te hebben gehoord. (Wet tot bescherming van de maatschappij, art. 16
en 18.)
22 augustus 1973.
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BE SLAG.
Roerend beslag. - Verkoop van goederen in beslag genomen op verzoek
van de beslagleggende schuldeiser. Verzet van een andere schuldeiser op
de verkoopprijs.- Vormen van dit verzet vom·geschreven bij artikel 609 van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.- Afstand van deze vormen.
- Voorwaarde.- Onder de gelding van

de bepalingen van artikel 609 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, mochten de betrokken partijen in
gemeenschappelijk overleg afstand doen
van de nietigheid van een door een
schuldeiser bij een gerechtsdeurwaarder
gedaan verzet tegen de afgifte aan de
beslagleggende schuldeiser van de bedragen, bekomen bij de verkoop van de
in beslag genomen voorwerpen.
2 maart 1973.
650

BETEKENiNG VAN EXPLOTEN.
Betekening aan ' de procureur-generaal bij het hof van beroep. - Magistraten bevoegd om deze betekening te
ontvangen. In zover de advocaten-

generaal en de substituten-procureur
generaal bij het hof van beroep en de
magistraten van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof de procureurgeneraal bij het hof van beroep vertegenwoordigen, zijn zij in alle zaken
bevoegd om de betekeningen die aan
laatstgenoemde worden gedaan, te ontvangen.
12 maart 1973.
686

BETICHTING VAN VALSHEID.
1. - Stmfzaken.- Authentieke akte
van de rechtspleging van valsheid be-

_[
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ticht. - Betekening van het verzoek.schrift aan de tegenpartij en aanmaning
te verklaren of zij zich van het stuk wit
bedienen. Niet vereiste formaliteit.

- Het verzoekschrift waarbij in strafzaken een partij een authentieke akte
van de rechtspleging van valsheid beticht, moet niet worden betekend aan
de tegenpartij en deze moet niet worden aangemaand te verklaren of zij
zich van het stuk wil bedienen.
20 november 1972.
275
2. - Strafzaken.
Proces-verbaal
van de te?·echtzitting. Beweerdelijk
onjuiste vermelding of geen melding
gemaakt van de inachtneming van een
formaliteit. - Betichting van valsheid
ten einde de akte te verbeteren of naar
waarheid te hersteHen. OntvankeIijkheid. - De valsheidsprocedure kan

in strafzaken gericht worden tegen een
proces-verbaal van de terechtzitting,
waarvan wordt beweerd dat het onjuiste vermeldingen bevat of geen melding maakt van de inachtneming van
een formaliteit die het moest vaststellen.
20 november 1972.
275
3. - Strafzaken. - Cassatiegeding.
- Onderzoek van de valsheid door het
Hof. - lngeval een verzoekschrift tot

betichting van valsheid in strafzaken
door het Hof van cassatie wordt aangenomen, wordt de valsheid als tussengeschil behandeld. (Sv., art. 459.)
275
20 november 1972.
4. - Strafzaken. Cassatiegeding.
Betichting van valsheid tot staving
van een middel. - Middel ongegrond,
zelfs in de veronderstelting dat vaststand het feit waarop het middel berust
en dat de valsheidsvordering wit bewijzen. Niet ontvankelijke vordering. - In strafzaken is J1iet ontvanke-

lijk, wegens het ontbreken van belang,
de vordering tot betichting van valsheid
van een vermelding in de beslissing
waartegen cassatieberoep, wanneer naar
recht faalt ·Of feitelijke grondslag mist
het cassatiemiddel tot staving waarvan
de eiser deze vordering heeft ingesteld,
zelfs in de veronderstelling dat het feit,
dat zij wil bewijzen, vaststond.
4 december 1972.
333

5. -

Cassatiegeding.
Strafzaken.
Vordering tot inschrijving van vals-
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heid toegewezen door het. Hof en lid
hiervan aangesteld voor een getuigenverhoor. In acht. te nemen regels
bij het verhoor van de getuigen. Regels voorgeschreven bij het Wetboek
van strafvordering. - Artikel 915 tot
961 van het Gerechtelijk Wetboek niet
van toepassing. Wanneer in straf-

zaken het Hof van cassatie een vordering tot betichting van valsheid heeft
toegewezen en een van zijn leden heeft
aangesteld voor een getuigenverhoor
over de werkelijkheid van het in de
vordering aangevoerde feit, moet deze
magistraat zich houden aan de regels
die bij de artikelen 71 tot 86 van het
Wetboek van strafvordering voor het
getuigenverhoor zijn voorgeschreven
en niet aan de rechtspleging van de
artikelen 915 tot 961 van het Gerechtelijk Wetboek. (Sv., art. 459, lid 2, en
464; G.W., art. 2.)
12 maart 1973.
688
6. - Cassatiegeding.
Strafzaken.
- Vordering tot inschrijving van valsheid toegewezen door het Hof en getuigenverhoor door een lid van dit hof. VaststeHing door het Hof dat uit dit
getuigenverhoor blijkt, dat het procesverbaal van de terechtzitting van het
hof van assisen geen melding maakt
van de aanwezigheid van een plaatsvervangend gezworene. - Rechtzetting
van het proces-verbaal door het Hof
bevolen. -'--- Wanneer in strafzaken, na

een vordering tot betichting van valsheid te hebben toegewezen en een van
zijn !eden te hebben aangesteld voor
een getuigenverhoor over de werkelijkheid van het in de vordering aangevoerde feit, het Hof vaststelt dat uit
dit verhoor blijkt dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van het hof van
assisen geen melding maakt van de
aanwezigheid van een plaatsvervangende gezworene, beveelt het Hof de
rechtzetting van het proces-verbaal.
(Sv., art. 459, lid 2, en 463.)
12 maart 1973.
688

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
1. - Bevoegdheid. - Strafzaken. Raadkamer 'die een verdachte wegens
een misdaad, met aanneming van verzachtende omstandigheden, naar de
correctionele rechtbank verwijst. Misdaad gepleegd buiten het arrondis-
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sement. - Verdachte die geen verblijfplaats ·heeft ·in het arrondissement en
daar niet is gevonden. ~ Onbevoegdheid van de raadkamer van dit arrondissement. - De raadkamer van een
rechtbank van eerste aanleg is niet
bevoegd om een misdaad te correctionaliseren, die buiten haar arrondissement is gepleegd en toegeschreven
wordt aan een beklaagde die daar geen
verblijfplaats heeft en er niet is gevonden. (Sv., art. 23, 29 en 63.)
10
5 september 1972.
2 . - Strafzaken.- Bevoegdheid van
de politierechtbank. - Overtreding van
de wetten en verordeningen op de

wegen te land en te water. - Begrip.
- Artikel 138-6° van het Wetboek van
strafvordering kent aan de politierechtbank voor alle overtredingen van wetten en verordeningen op het gebruik
van waterwegen en met name het vervoer te water.
101
26 september 1972.
3. Strafzaken .. - Overtredingen
van artikel 5, lid 3, van de besluitwet
van 12 december 1944 houdende oprichting van een Dienst voor Regeling der
Binnenvaart. - Overtredingen die onder de bevoegdheid vallen van de politierechtbank. - De overtredingen van
artikel 5, lid 3, van de besluitwet van
12 december 1944 houdende oprichting
van een Dienst voor Regeling der Binnenvaart vallen onder de bevoegdheid
van de politierechtbank. (Sv., artikel 138-6° .)
26 september 1972.
101
4. - Bevoegdheid. - Strafz:Iken. Schoolplicht. - Nalatig gezinshoofd. Overtreding. - Zelfs v66r de inwerkingtreding van artikel 91, § 1, vervat
in artikel 3 van de wet van 10 oktober 1967, was de politierechter bevoegd,
zoals de kinderrechter v66r de inwerkingtreding van artikel 91, § 10, 6°,
van de wet van 10 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en zoals de
jeugdrechtbank sinds deze inwerkingtreding, om kennis te nemen van de
overtredingen bepaald bij de artikelen 5, 9 en 11 van de gecoordineerde
wetten op het lager onderwijs van
20 augustus 1957.
126
3 oktober 1972.

5. - Strafzaken .. - Beschikking 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. - Geen beslissing iniake de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten
is de beschikking van de raadkamer,
waarbij de beklaagde wegens een wanbedrijf naar de correctionele rechtbank
wordt verwezen door verwerping van
de conclusie van de beklaagde ten
betoge dat het om een politiek misdrijf
gaat en dat het hof van assisen het
bevoegde vonnisgerecht is.
10 oktober 1972.
151
6. - Verwijzing van de verdachte
naar de correctionele rechtbank wegens
verschillende feiten. Bevoegdheid
ratione loci van dit gerecht. - Bevoegdheid voor bepaalde feiten alleen. Samenhang. - Wettelijkheid. - Het
onderzoeksgerecht dat vaststelt dat feiten die ten laste van een verdachte zijn
gelegd en waarvoor het normaal ratione
loci onbevoegd was, samenhangend zijn
met andere feiten waarvoor het wel
bevoegd is, rechtvaardigt wettelijk zijn
beslissing deze verdachte wegens al die
feiten naar dezelfde correctionele rechtbank te verwijzen. (Sv., art. 23, 130 en
227.)
17 oktober 1972.
171
7. Strafzaken.
Onopzettelijk
toebrengen van slagen of verwondingen
ten gevolge van een verkeersongeval.
- Bevoegdheid van de politierechter op
grand van artikel 138, 6°bis, van het
Wetboek van strafvordering. - Voorwaarden. ·- De politierechter neemt
kennis van de wanbedrijven omschreven in de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek, die bestaan in onopzettelijk toebrengen van slagen .of verwondingen ten gevolge van een verkeersongeval, wanneer deze door samenhang
of ondeelbaarheid een geheel vormen
met een overtreding van dezelfde strafbepalingen, die overeenkomstig artikel 4 van de wet van 4 oktober 1867 op
de verzachtende omstandigheden. weer
naar hem werd verwezen, of met een.
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overtreding van de wetten en reglementeh betreffende de politie over bet
wegverkeer die bet openbaar ministerie
of bet onderzoeksgerecht reeds bij hem
aanhangig heeft gemaakt. (Sv., art. 138,
6°bis.)
7 november 1972.
227

Bevoegdheid.
BurgerLijke
zaken.- Verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Rechtsvordering van de benadeelde tegen de verzekeraar van de dader van
de schade.- Bevoegdheid van de rechtbank van kooph:rndeL. - De rechtsvordering die de benadeelde op grond van
artikel 6 van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
instelt tegen Q.e verzekeraar van de
dader van de schade, valt onder de
bevoegdheid van de rechtbank van
koophandel. (G.W., art. 573, lid 2.)
15 december 1972.
389
(Twee arresten.)
8. -

9. Bevoegdheid. - Burgerlijke
zaken. -Verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Rechtsvordering van de verzekeraar
van de benadeelde als gesubrogeerde in
diens rechten, tegen de verzekeraar van
de dader van de schade. - Bevoegdheid van de rechtbank van koophandel.
- De rechtsvordering die de verzekeraar van de benadeelde, als gesubrogeerde in diens rechten, op grond van
artikel 6 van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
instelt tegen de verzekeraar van de
dader van de schade, valt onder de
bevoegdheid van de rechtbank van
koophandel. (G.W., art. 573, 1° .)
15 december 1972.
389
(Twee arresten.)
10. Bevoegdheid. - Burgerlijke
zaken. - Gerechteljik Wetboek, artikel 660. - Bepaling van toepassing op
het Hof van cassatie wanneer het,
rechtdoende op een voorziening tegen
een vonnis van de arrondissementsrechtbank, de bevoegde , rechter aanwijst. - De bepaling van bet eerste lid
van artikel 660 van bet Gerechtelijk
Wetboek is op bet Hof van cassatie van
toepassing, wanneer bet, rechtdoende
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op een voorziening tegen een vonnis
van de arrondissementsrechtbank inzake bevoegheid, de bevoegde rechter
aanwijst.
15 december 1972.
389
(Twee arresten.)
11. - Burgerlijke zaken.- Arbeidshof dat beslist dat de arbeidsrechtbank
niet bevoegd was. -Arrest dat de zaak
naar het hof van beroep verwijst. Onwettelijkheid. Wanneer bet arbeidshof beslist dat de arbeidsrecbtbank
niet bevoegd was, kan het de zaak niet
naar bet hof van beroep verwijzen.
(G.W., art. 643 en 660.)
45(}
3 januari 1973.
12. Bevoegdheid.
Strafzaken.
Openbare schennis van de goede·
zeden door prenten. - Prenten die op,
zichzelf de bestanddelen van de schennis inhouden.- Bevoegheid van de correctionele rechtbank. - Geen drukpersmisdrijf is de schennis van de goede
zeden ten gevolge van de tentoonstelling, verkoop of verspreiding van met
de goede zeden strijdige prenten die op·
zichzelf de bestanddelen van bet misdrijf van schennis van de goede zeden
inbouden, daar deze prenten geen gescbrift opleveren dat een mening uitdrukt; de correctionele recbtb~nk is,
bijgevolg, ratione materiae bevoegd om
ervan kennis te nemen.
9 januari 1973.
475

13. Bevoegdheid.
Strafzaken.
- Wanbedrijf. - Beschikking tot verwijzing naar de politierechtbank. Geen opgave van verzachtende ornstandigheden. - Onbevoegdheid van de politierechtbank. - Wanneer de beschikking van de raadkamer, waarbij een
verdacbte wegens een wanbedrijf naar
de politierechtbank wordt verwezen,
geen verzachtende omstandigbeden opgeeft, is de politierechtbank niet bevoegd om van bet misdrijf kennis te
nemen. (Wet van 4 oktober 1867, art. 1;
wet van 23 augustus 1919, art. 3.)
29 januari 1973.
54o
14.- Strafzaken.- Algemene volkstelling. - Overtreding van de artikelen 2 en 20 van het koninklijk besluit
van 5 augustus 1970. - Overtreding
die onder de bevoegdheid van de politierechtbank valt. - De overtredingen
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van de artikelen 2 en 20 van het ko- ' Strafwetboek en bestaande in onopzetninklijk besluit van 5 augustus 1970 telijke slagen of verwondingen die het
gevolg zijn van een verkeersongeval,
betreffende de volkstelling en de nijverheids- en handelstelling, hoewel zij met wanneer deze' wanbedrijven samenhancorrectionele straffen worden gestraft gen of een onsplitsbaar geheel vormen
krachtens artikel 20 van de wet van met een misdrijf dat strafbaar is krach4 juli 1962 waarbij de Regering gemach- tens dezelfde bepalingen en dat naar·
tigd wordt statistische en andere onder- hem is verwezen overeenkomtstig arti·
zoekingen te houden betreffende de kel 4 of 6 van de wet van 4 ·oktober 1867
demografische, economische en sociale op de verzachtende omstandigheden, of
toestand van het land, vallen onder de met een misdrijf dat strafbaar is krachbevoegdheid van de politierechtbanken, tens de wetten of verordeningen op het
d:1ar d~ze overtredingen betrekking wegverkeer en dat bij hem reeds aanhebben op de volkstelling. (Sv., art. 138, hangig is gemaakt door bet openbaar
15°; wet van 2 juni 1856, art. 7.)
ministerie of het onderzoeksgerecht.
(Sv., art. 138, 6°bis.)
26 februari 1973.
632
945
29 mei 1973.
1'5. BurgerLijke zaken. - Volstrekte bevoegdheid. - Arbeidsgerech18. Burgerlijke zaken. - Volten. Natiohale Maatschappij der strekte bevoegdheid. - Arbeidsgerech·
Belgische Spoorwegen. - Bevoegdheid ten. Gerechtelijk Wetboek, artivan deze gerechten voor alle geschillen kel 578, 1°. - Geschillen inzake arover de 1·echten die uit het personeels- beidsovereenkomsten. - Bij toepassing
statuut ontstaan. - De arbeidsgerech- van artikel 578, 1°, van het Gerechtelijk
nemen kennis van alle geschillen over Wetboek zijn de arbeidsgerechten alleen
de rechten die de personeelsleden van bevoegd om kennis te nemen van ge ..
de Nationale Maatschappij der Belgi- schillen inzake arbeidsovereenkomsten
sche Spoorwegen en hun rechthebben- met uitsluiting van die betreffende de
den aan het personeelsstatuut ontlenen. statutair geregelde dienstbetrekking van
(Wet van 23 juli 1926, art. 13, laatste het overheidspersoneel.
lid, gewijzigd bij artikel 58 vervat in
13 juni 1973.
995
artikel 3 van de wet van 10 oktober
1967.)
19. BurgerLijke zaken. - Vol758 strekte bevoegdheid. - A rbeidsgerech28 maart 1973.
1

1 6. - Vaststellingen inzake faillissement. - Uitsluitende bevoegdheid van
de rechtbank van koophandel. - Alle
geschillen die moeten beslecht worden
om tot de vereffening van een faillissement te komen, behoren uitsluitend tot
de bevoegdheid van de rechtbank van
koophandel in wier arrondissement het
faillissement geopend is; zulks is inzonderheid het geval voor de geschillen
·over schuldvorderingen die aan de gefailleerde, zelfs door niet-handelaars,
verschuldigd zijn. (G.W., art. 574, 2°,
en 631.)
·
3 mei 1973.
839
1

17. Strafzaken.
Onopzette lijk
toebrengen van slagen of verwondingen
ten gevolge van een verkeersongeval. Bevoegdheid van de politierechter op
grand van artikel 138, 6°bis, van het
Wetboek van strafvordering. ~ Voorwaarden. De politierechter neemt
kennis van de wanbedrijven qmschreven in de artikelen 418 en 420 van het

ten. - Vordering ingeleid bij de werkrechtersraad v66r de inwerkingtreding
van het Gerechtelijk Wetboek. - Ge··
schil tussen openbaar bestuur en perso ..
neelslid. - Arbeidsgerechten niet bevoegd. - De arbeidsgerechten zijn niet
bevoegd om kennis te nemen van een
rechtsgeschil betreffende de arbeid tussen een openbaar bestuur en een per·
soneelslid, wanneer de vordering was
ingeleid bij de werkrechtersraad v66r
de inwerkingtreding van de bepalingen
van de wet van 10 oktober 1967 betreffende de arbeidsgerechten en de opheffing van de werkrechtersraden. (Wet
van 9 juli 1926, art. 5; wet van 10 oktober 1967, art. 1 vervat in art. 4,)
995
13 juni 1973.
20. - Strafzaken. - Uitlevering. Gerecht waaraan opgedragen wordt het
door de bevoegde vreemde overheid verleende bevel tot aanhouding uitvoerbaar te verklaren. - Vraag omtrent de
nationaliteit incidenteel voor dit gerecht
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opgeworpen. Voorafgaande vraag,
doch geen prejudicieel geschilpunt. Bevoegdheid van dit gerecht. - Het gerecbt waaraan opgedragen wordt bet
door de bevoegde vreemde overbeid
verleende bevel tot aanbouding uitvoerbaar te verklaren is bevoegd om de
voorafgaande en incidenteel opgeworpen vraag, die geen prejudicieel gescbilpunt omtrent de nationaliteit is, te beslecbten.
29 juni 1973.
1074
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HooFDSTUK

I. -

Algemene begrippen.

HoOFDSTUK

II. -

Bewijs door geschrift.

HOOFDSTUK

Ill. -

Bewijs door getuigen.

HOOFDSTUK

IV. -

HooFDSTUK

V. -

HOOFDSTUK

VI. -

Vermoedens.
Bekentenis.
Eed.

HOOFDSTUK I.
ALGEMENE BEGRIPPEN.

1. - Strafzaken. - Artikel 154 van
het Wetboek van strafvordering.- Niet
beperkende bepaling. Artikel 154
van bet Wetboek van strafvordering
geeft slecbts een aanwijzing en verbindert niet dat de feitenrecbter, wanneer
de wet geen bijzonder bewijsmiddel
voorschrijft, zijn overtuiging grondt op
alle regelmatig bekomen gegevens van
de zaak die de partijen bebben kunnen
tegenspreken.
5 september eh 19 december 1972.
12 en 450

2. - Burgerlijke zaken. - Rechtsvordering gegrond op een overtreding
van de straf. - Bewijslast rust op de
eiser. - Verwee1·der betwist dat hij
schuld heeft aan deze overtreding of
voert een rechtvaardigingsgrond aan.
- Bewering die een geloofwaardig gegeven bevat. - Bewijs van de onjuistheid rust op de eiser. - Indien een
recbtsvordering gegrond is op een overtreding van de strafwet, moet de eiser
bewijzen dat de verweerder scbuld
beeft aan deze overtreding of dat de
door de verweerder aangevoerde recbtvaardigingsgrond niet bestaat, in zover
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deze bewering een geloofwaardig gegeven bevat. (B.W., art. 1315.)
7 september 1972 en 6 april 1973.
27 en 780·
3. - Strafzaken. - Beklaagde die
een rechtvaardigingsgrond aanvoert. Stelling die enig geloofwaardig element
bevat. Bewijs van de onjuistheid
ervan rust op het openbaar ministerie
of op de burgerlijke partij. - Wanneer
de beklaagde een rechtvaardigingsgrond
aanvoert en zijn stelling enig geloofwaardig element bevat, moet bet openbaar ministerie of de burgerlijke partij
de onjuistheid ervan bewijzen.
18 september 1972.
65
4. - Burgerlijke zaken.
Schade
veroorzaakt door het gebrek van een
zaak. - Bewijs van dit gebrek. - Bewijs door uitschakeling. - Voldoende
bewijs. - De recbter die de oorzaak
te beoordelen heeft van een ongeval
tijdens hetwelk de scboen van een persoon op de roltrap ge)demd geraakt,
kan, door uitscbakeling van de andere
oorzaken, wettelijk beslissen dat bet
gebrek van de zaak, i.e. van de roltrap,
de oorzaak van bet ongeval is. (B.W.,
art. 1384, lid 1.).
6 oktober 1972.
138"

·s. - Strafzaken.
Bestanddelen
van het misdrijf. - Bewijs rustend op
de vervolgende of op de burgerlijke
partij. - Het staat aan de vervolgende
of aan de burgerlijke partij te bewijzen dat alle bestanddelen van een misdrijf aanwezig zijn. (Algemeen beginsel
van bet strafrecbt.)
16 oktober 1972.
164
6. - Strafzaken. - Beklaagde die
feiten aanvoert die een bestanddeel van
het misdrijf uitsluiten. - Veroordelend
vonnis hierop gegrond dat de beklaagde
de aangevoerde feiten niet bewijst. Schending van de wettelijke regels inzake de bewijslast. - Wanneer door
de beklaagde feiten worden aangevoerd
die een bestanddeel van bet misdrijf
uitsluiten, worden de wettelijke regels
inzake de bewijslast miskend door bet
arrest dat de beklaagde veroordeelt op
grond alleen dat bij de aangevoerde·
feiten niet bewijst.
3.1 oktober 1972.
215·
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7. - Strafzaken. - Geval waarin de
wet geen bijzonder bewijsmiddel vom·.schrijft. - Soevereine beoordeling door
de feitenrechter. - Wanneer in straf-

zaken de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de feitenrechter soeverein de bewijskracht van
de gegevens op grond waarvan hij tot
zijn overtuiging komt en die ·door de
partijen vrij konden besproken worden. .
19 december 1972.
405
8. - Strafzaken. - Beklaagde die
een rechtvaardigingsgrond aanvoert: Stelling die enig geloofwaardig gegeven
bevat. - Bewijs van de onjuistheid
·ervan rust op het openbaar ministerie,
op de vervolgende partij of de burgerlijke partij. - Wanneer de beklaagde
een rechtvaardigingsgrond aanvoert en
zijn bewering enig geloofwaardig gegeven bevat, moet het openbaar ministerie, de vervolgende partij of de burgerlijke partij de onjuistheid ervan bewijzen.
19 december 1972.

411

9. - Strafzaken. - Beklaagde die
-een feit aanvoert dat het bestaan van
het misdrijf uitsluit. - Veroordelend
vonnis hierop gegrond dat de beklaagde
het aangevoerde feit niet bewijst. .Schending van de wettelijke regels inzake de bewijsvoering. - Wanneer de

beklaagde een feit aanvoert dat het
bestaan van het misdrijf uitsluit, worden de wettelijke regels inzake de
bewijsvoering miskend door het vonnis
dat de beklaagde veroordeelt op grond
aileen dat hij het aangevoerde feit niet
bewijst. (Algemeen beginsel van de
bewijsvoering in strafzaken.)
23 januari en 13 februari 1973.
527 en 587

Strafzaken. - Beklaagde die
-een rechtvaardigingsgrond aanvoert. Beslissing die vaststelt dat aan zijn bewering gegevens ontbreken die ze geloofwaardig kunnen maken. - Beslis··
.sing die de beklaagde geen bewijs oplegt. - Aan de beklaagde wordt geen
10. -

bewijs van het bestaan van een door
hem
aangevoerde
rechtvaardigingsgrond opgelegd door de beslissing, die
weigert deze rechtvaardigingsgrond in
.acht te nemen, omdat aan deze bewering gegevens ontbreken die ze geloof-

waardig kunnen maken. (Algemeen beginsel van het bewijs in strafzaken.)
26 februari elh 12 juni 1973.
·
633 en 987
11. - Burgerlijke zaken. - Tenietgaan van een verbintenis. -'-- Bewijs.Toepasselijke regels. - De wettelijke

regels inzake bewijs zijn van toepassing
niet aileen op het totstandkomen, doch
op het tenietgaan van de verbintenissen.
· 2 maart 1973.
651

Strafzaken. - Geval waarin
wet geen bijzonder bewijsmiddel
voorschrijft. Bevoegdheid van de
rechter. - Wanneer in strafzaken de
12. -

de

wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de feitenrechter soeverein, in geweten, de bewijskracht van
de hem voorgelegde feitelijke gegevens.
6 maart 1973.
658
1.3. -

Strafzaken. -

Bewijslast. -

Begrip. -

De wettelijke bewijsregeling
wordt niet miskend en het bewijs van
het bestaan van het misdrijf wordt aan
de verdachte niet opgelegd door het arrest dat uit het feit, eensdeels, dat er
activabestanddelen van een gefailleerde
vennootschap verdwenen zijn en, anderdeels, dat de beklaagde, aansprakelijk
orgaan van deze vennootschap, over die
verdwijning geen verklaring kan geven,
afieidt dat deze beklaagde schuldig is
aan het misdrijf van de artikelen 557-2°
van het Wetboek van koophandel en 489
van het Strafwetboek.
13 maart 1973.
693
14. Strafzaken. Burgerlijke
rechtsvordering. - Bewijsmiddelen. Arglist of bedrog. - Alle bewijsmiddelen toelaatbaar. - Ret bewijs van arg-

list of bedrog kan door alle bewijsmiddelen worden geleverd. (B.W., art. 1349
en 1353.)
·
798
10 april 1973.

15. - Burgerlijke zaken. - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde. - Bewijs van de onverschuldigde betaling. - Bewijslast. - Ret bewijs van een onverschuldigde betaling
rust op degene die het oriverschuldigd
betaalde terugvordert. (B.W., art. 1235,
1315 en 1376.)
12 april 1973.
805
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1'6.- Burgerlijke zaken.- Persoon- met de bewoordingen ervan. (B.W.,
lijke verschijning van de partijen. art. 1319, 1320 en. 1322.)
Verplichting de verklaring van de par20 september 1972.
81
tijen op schrift te stellen. - Artikel 939 ·
20. - Bewijs door geschrift.
Been 1000 van het Gerechtelijk Wetboek.
wijskracht van de akten. Directe
- Bepalingen die de openbare orde niet
belastingen. Brief. Uitlegging
raken. - De bepaling van artikel 1000
van het Gerechtelijk Wetboek, die, met verenigbaar met de bewoordingen van
verwijzing onder meer naar artikel 939 deze brief. - Geen miskenning van de
van dit wetboek, voorschrijft de verkla- bewijskracht van de akten. - De be-

ringen van de partijen tijdens hun overeenkomstig artikel 992 van hetzelfde
wetboek bevolen persoonlijke verschijning op schrift te stellen, is noch van
openbare orde noch dwingend. (G.W.,
art. 939, 949, 992, 1000 en 1004.)
829
27 april 1973.

17. - Strafzaken.
Deskundigenverslag.- Bewijswaarde.- Soevereine
beoordeling door de feitenrechter. -De
feitenrechter beoordeelt soeverein de
bewijswaarde van een deskundigenverslag, in zoverre hij de bewijskracht ervan niet miskent.
22 augustus 1973.
1080
HOOFDSTUK II.
BEWIJS DOOR GESCHRIFT.

wijskracht van de akten wordt niet miskend door de rechter die aan een brief
een uitlegging geeft die verenigbaar is
met de bewoordingen ervan. (B.W.,
art. 1319, 1320 en 1322.)
12 oktober 1972.
156

21. - Bewijs door geschrift. -Burgerlijke zaken. Bewijskracht van
akten. - Proces-verbaal. - Beslissing
die aan dit proces-verbaal geen verklaring geeft die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is. - Geen miskenning van de bewijskracht van de akten.

- De bewijskracht van een proces-verbaal wordt niet miske;nd door de rechter die geen verklaring eraan geeft die
met de bewoordingen ervan onverenigbaar is. (B.W., art. 1319 en 1320.)
25 oktober 1972.
201

De bewijskracht van een conclusie van
een partij waarin een feit wordt betwist, wordt miskend door de rechter
die beslist dat dit feit door de partijen
niet wordt betwist. (B.W., art. 1319,
1320 en 1322.)
13 september 1972, 7 februari en
1 maart 1973.
55, 568 en 645

22. - Bewijs door geschrift. - Bewijskracht van de akten. - Burgerlijke
zaken. Verzekeringsovereenkomsten
voor eenzelfde voertuig door een verze. kerde gesloten met twee verzekeraars.
- Overeenkomsten waa1·van de ene de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen en de andere de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegen bedrijfsrisico's dekt. - Onderscheidenlijk toepassingsgebied. - Uitlegging
gegrond op de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen
en op de vergelijking tussen beide overeenkomsten. Uitlegging verenigbaar
met de bewoordingen van de overeenkomsten. Geen miskenning van de
bewijskracht van de akten. - De be-

19. - Bewijs door geschrift. - Bewijskracht van de akten. - Burgerlijke
zaken. Brief. - Beslissing die aan
deze brief een uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan. Miskenning van de bewijs~
kracht van de akten .. De bewijskracht van een brief wordt miskend
door de rechter die aan deze brief een
uitlegging geeft die onverenigbaar .is

wijskracht van de akten wordt ;niet miskend door de uitlegging van twee verzekeringsovereenkomsten die een verzekerde voor eenzelfde voertuig met twee
verzekeraars heeft gesloten, de ene tot
dekking van de burgerrechtelijke aan..
sprakelijkheid inzake motorrijtuigen, de
andere tot dekking van de burgerrechte.:
lijke· aansprakelijkheid voor de bedrijfsrisico's, wanneer deze uitlegging gegrond is op de vergelijking tussen beide

18. - Bewijs door geschrift. ~ Bewijskracht van de akten. _:__ Burgerlijke
zaken. Conclusie. Bewijs hierop
gegrond dat een feit door de partijen
niet wordt betwist. Conclusie van
een partij waarin het bestaan van dit
feit wordt betwist. - Miskenning van
de bewijskracht van deze conclusie. -

1
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overeenkomsten .en op de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende
partijen en ziJ verenigbaar is met de bewoordingen van ·de overeenkomsten.
(B.W., art. 1156, 1161, 1319, 1320 en
1322.)
208
26 oktober 1972.
.2:3. - Bewijs door geschrift. - Bewijskracht van de akten. - Burgerlijke
zaken. - Brief. - Uitlegging verenigbaar met de bewoordingen van de brief.
Geen miskenning van de bewijskracht van de akten. De bewijs-

kracht van een brief ·wordt niet miskend
door de rechter die hieraan een uitlegging geeft, die verenigbaar is met de
bewoordingen ervan (B.W., art. 1319,
1320 en 1322.)
248
10 november 1972.
24. - Bewijs door geschrift. - Bewijskracht van de akten. - Burgerli.1ke
zaken. - Verzekeringspolis tot dekking
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van een motorrijtuig in het buitenland. Bepaling
die de verzekeraar in ·geval van aanhouding van de bestuurder verplicht de zekerheidsstelling te verstrekken waarvan
de vrijlating van deze bestuurder afhangt. · - Uitlegging verenigbaar met de
bewoordingen van d!! bepaling.- Geen
miskenning van de bewijskracht van de
akten.- Wanneer een verzekeringspo-

lis betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
bepaalt dat, ingeval de bestuurder, ten
gevolge van een ongeval in een vreemd
land tot hetwelk de verzekering 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 uitlegging gegeven die onverenigbaar is met haar bewoordingen en wordt derhalve de bewijskracht van de verzekeringspolis
niet miskend door bet arrest, dat de bepaling toepast ingeval de verzekerde'
aangehouden is omdat de vreemde overheid hem de hoedanigheid van bestuur·der heeft toegekend, welke hoed::migheid hij ontkend had en niet had. (B.W.,
art. 1319, 1320 en 1322.)
16 november 1972.
271

25. - Bewijs door geschrift. - Bewijskracht van de akten. - Strafzaken.
- Proces-verbaal waarin de verklarin-

gen van een getuige zijn opgetekend. Beslissing die aan deze verklaringen een
draagwijdte toekent die niet onverenigbaar is met de bewoordingen ervan. Geen miskenning van de bewijskracht
van dit. proces-verbaal. De bewijs-

kracht van bet proces-verbaal waarin
de verldaringen van een getuige zijn opgetekend, wordt niet miskend door de
beslissing die aan deze verklaringen
geen draagwijdte toekent die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.
(G.W., art. 97.)
27 november 1972.
308
26. - Bewijs door geschrift. - Bewijskracht van de akten. - Burgerlijke
zaken. Testamenten. Uitlegging
door de rechter van een uiterste wilsbeschikking bij wege van uitlegging van
de gezamenlijke wilsbeschikkingen van
het testament. - Tjitlegging met redenen ornkleed en verenigbaar met de bewoordingen van de akte. - Geen miskenning van de bewijskracht van de
akten. De bewijskracht van een

uiterste wilsbeschikking wordt niet rriiskend door de feitenrechter die, om de
wil van de erfl.ater na te gaan, deze beschikking uitlegt bij wege van uitlegging van de gezamenlijke wilsbeschikkingen van bet testament, als deze
uitlegging verenigbaar is met de bewoordingen van de gezamenlijke wilsbeschikkingen (B.W., art. 1319, 1320 en
1322.)
30 november 1972.
319
27. - Bewijs door geschrift. - Bewijskracht van de akten. - Directe belastingen. - Conclusie en stukken van
het administratief dossier. - Uitlegging
verenigbaar met de bewoordingen van
deze akten. - Geen miskenning van de
bewijskracht van de akten. De be-

wijskracht van de akten wordt niet miskend door de rechter die aan de conclusie van een partij en aan de stukken
van bet administratief dossier een uitlegging geeft die verenigbaar is met de
bewoordingen van deze akten. (B.W ..
art. 1319, 1320 en 1322:)
8 december 1972.
347
28. - Bewijs door geschrift. - Bewijskracht van de akten. - Directe belastingen. - Koop- of verkoopborderellen. Bewijskracht. Beoordeling
door de feitenrechter.- De rechter be-

oordeelt soeverein in feite de bewijs-
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kracht van losse door een regelmatige
boekhouding niet bekrachtigde koop- of
verkoopborderellen, van bet ogenblik
dat hij er geen draagwijdte aan toekent
die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan. (Wetb. van de inkoinstenbel..
art. 248, § 1; · B.W., art. 1319, 1320 en
1322.)
8 december 1972.
347
29. - Bewijs door geschrift. - Bewijskracht van de akten. - Strafzaken.
Bankkaart. Uitlegging verenigbaar met de bewoordingen van de
kaart. - Geen miskenning van de bewijskracht van deze akte.- De bewijs-

kracht van een bankkaart wordt niet
miskend door de rechter, die hieraan
een uitlegging geeft die verenigbaar is
met de bewoordingen van deze akte.
(B.W., art. 1319, 1320 en 1322.)
18 december 1972.
.
393
:30. - Bewijs door geschrift. - Bewijskracht van de-akten.- Strafzaken.
Uitlegging van de rechter, gegrond
op een extrinsiek gegeven van de akte
en verenigbaar met de bewoordingen
van deze akte. - Geen miskenning van
de bewijskracht van de akte. - De be-·
wijskracht van een akte wordt niet miskend door de rechter die, op grond van
een extrinsiek gegeven van deze akte,
hieraan een uitlegging geeft die verenigbaar is met de bewoordingen ervan.
(B.W., art. 1319, 1320 en 1322.)
407
19 december 1972.
:31. - Bewijs door geschrift. - Bewijskracht van de akten. - Burgerlijke
zaken. - Pacht. - Pachter die eist in
de plaats te worden gesteld van de .ko-per van het goed, dat met miskenning
van zijn recht van voorkoop is verkocht. - Afwijzing van de eis en wijziging ervan in een vordering tot betaling van de wettelijke forfaitaire vergoeding. Beslissing gegrond op een
reden, afgeleid uit feiten welke door de
partijen niet aan de beoordeling van de
rechter zijn overgelegd. Miskenning
van de bewijskracht van de dagvaarding en van de conclusies.- De bewijskracht van de dagvaarding en van de
conclusies van de partijen wordt miskend door de rechter die, teneinde de
eis af te wijzen van de pachter van een
landgoed om in de plaats te worden gesteld van de koper van bet goed, dat
met miskenning van zijn recht van
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voorkoop is verkocht, en deze eis te wij~
zigen in een vordering tot betaling van
de wettelijke forfaitaire vergoeding,
steunt op een ambtshalve aangevulde
reden, afgeleid uit feiten die hem niet
ter beoordeling waren overgelegd.
22 december 1972.
445
32. - Bewijs door geschrift. - Burgerlijke zaken. - Bewijskracht van de
akten. - Conclusie. - Uitlegging verenigbaar met de bewoordingen van deze
conclusie. Geen miskenning van de
bewijskracht van deze akten. - De be-

wijskracht van de akten wordt niet miskend door de rechter, die aan een conclusie van een partij een uitlegging
geeft, die verenigbaar is met de bewoordingen ervan. (B.W., art. 1319, 1320 en
1322.)
11 januari 1973.
486
:33. - Bewijs door geschrift. - Burgerlijke zaken. - Bewijskracht van de
akten. - Middel ten betoge dat de bestreden beslissing de bewijskracht van
een brief miskent. - Beslissing niet gegrond op deze brief. - Middel dat feitelijke grondslag mist. Feitelijke

grondslag mist bet middel ten betoge
dat de bestreden beslissing de bewijskracht van een brief miskent, terwijl de
beslissing niet gegrond is op deze brief
die zij uit de debatten weert. (B.W.,
art. 1319, 1320 en 1322.)
11 januari 1973.
486

:34. - Bewijs door geschrift. - Burgerlijke zaken. W ederkerige overeenkomst. ' - Verzuim van het voorschrift van artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek. Uitvoering van de
overeenkomst. Nietigheid van de
akte gedekt. Hij die de overeen··
komst, al was bet gedeeltelijk, heeft uitgevoerd, kan zich niet meer beroepen op
de nietigheid van de akte die ze vaststelt, ook al werd deze akte niet opgemaakt in zoveel originelen als er partijen zijn die een onderscheiden belang
hebben of al heeft hij niet vermeld hoeveel originelen werden opgemaakt.
1 februari 1973.
554
<35. - Bewijs door geschrift. - Bewijskracht van de akten. - Burgerlijke
zaken. - Conclusie. - Uitlegging door
de feitenrechter. - Uitlegging onverenigbaar met de bewoordingen van de
conclusie. - Miskenning van de bewijs-
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kracht van de akten. De bewijskracht van de akten wordt m'iskerid
door de beslissing die aan de conclusie
van een partij een uitlegging geeft die
niet te verenigeri is met de bewoordingen ervan. (B.W., art. 1319, 1320 en
1322.)
15 februari en 27 april 1973.
604 en 829

3·6. - Bewijs door geschrift. - Bewijskracht van de akten. - Burgerlijke
1
zaken. - Conclusie. Beslissing hierop gegrond dat een feit door een partij
erkerid is. - Feit dat door deze parti.i
bij conclusie wordt betwist. - Miskenning van de bewijskracht van deze conclusie. - De bewijskracht van de con-

clusie van een partij wordt miskend
door de rechter, die vaststelt dat deze
partij een feit erkent, hoewel dit feit
in die conclusie werd betwist. (B.W.,
art. 1319, 1320 en 1322.)
23 februari 1973.
625

sloten na het einde van de arbeidsover"
eenkomst voor bedieriden. Overeen7
komst voorafgegaan van voorstelleri en
tegenvoorsteHen. - Rechter die beslist
dat deze overeenkomst het eerste stuk
van de afrekening tussen de partijen is.
Geen -miskenninri van de .bewijskracht van de akten; Wanneer dE:'

partijen een akkoord- -hebben gesloten
na het einde van de arbeidsovereenkomst voor bedienderi tussen: hen, en dit
akkoord is voorafgegaan van voorstellen en tegenvoorstellen tussen de partijen, wordt de bewijskracht van dit akkoord niet miskend door de rechter die
beslist dat dit!het eerste stuk van de afrekening tussEm de partijen is. (B.W.,
art. 1319, 1320 en 1322.)
21 maart 1973.
724
40. - Bewijs door geschrift.
Bewijskracht van de akten. - Burgerlijke
zaken. - Akte tot afrekening tussen d,e
partijen. Uitlegging niet onverenigbaar met de bewoordingen van de akte
Geen miskenning van de bewijskracht· van de akten. De bewijs0

,3'7. - Bewijs door geschrift. - Bewijskracht van de akten. - Burgerlijke
zaken. - Deskundigenrapport. - Rechter die enkel rekening houdt met bepaalde gegevens van het rapport met
uitsluiting van andere die het vermeldt
en geen extrinsieke gegevens van dit
rapport in aanmerking neemt. - Geen
miskenning van de bewijskracht van
het deskundigenrapport. - De rechter

kracht van de akte tot vaststelling van
de afrekening tussen de partijen, wordt
niet miskend door de rechter die aan
deze akte ee!l uitlegging geeft die niet
onverenigbaar is met de bewoordingen
ervan. (B.W., art. 1319, 1320 ~n 1322.)
21 maart 1973.
724

die, om zijn beslissing te gronden, enkel
rekening houdt met bepaalde gegevens
van een rapport van deskundigen met
uitsluiting van andere die het vermeldt
en geen extrinsieke gegevens· van · dit
rapport in 'aanmerking neemt, miskent
de bewijskracht van dit rapport niet.
1 maart 1973.
646

41. - Bewijs door geschrift. - Bewijskracht van de akten. - Strafzaken.
- Verplichte verzekeringsovereenkomst
voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen. - Bepaling omtrent het vervangend voe1·tuig.
Uitlegging. Verenigbaar met de
bewoordingen ervan. Geen miskenning van de bewijskracht van de akte.

;38. - Bewijs door geschrift. - Bewijskracht van de akten. - Burgerlijke
zaken. Rechter die aan bepaalde
stukken een grotere bewijskracht toekent dan aan andere. - Geen miskenning van de bewijskracht van de akten.

- De bewijskracht van een bepaling
van een verplichte verzekeringsovereenkomst voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen,
die met inachtneming van bepaalde
voorwaarden de dekking van de verzekeraar uitstrekt tot het in het verkeer
gebrachte voertuig ter vervanging van
het verzekerde voertuig, wordt niet miskend door het arrest dat aan deze bepaling een uitlegging geeft die verenigbaar is met de bewoordingen ervan.
27 maart 1973.
750

- De rechter die, krachtens zijn soevereine' beoordelingsbevoegdheid, aan bepaalde stukken een grotere bewijskracht toekent dan aan andere, miskent
de bewijskracht van deze stukken niet.
1 maart' 1973.
646
39. - Bewijs door geschrift. - Bewi,jskracht van de akten. - Burgerlijke
zaken .. - Akkoord door de. partijen ge-

42. -:- Bewijs door geschrift. - Bewijskracht van de akten. - Burgerlijke

BE;WIJS.

zaken: ...,._ Overeenkorn$t. Uitlegging
door ~e rechter.. Uitlegging onverenigbaar met de bewoordingen va,n de
akte waarin de . overeenkomst wordt
· vastge.steld. - Miskenning van de bewijskracht van deze akte.- De bewijs-

kracht van de akte, waarin een overeenkomst yvordt vastgesteld, wordt miskend
door de rechter die .a an deze akte een
uitlegging geeft welke onverenigbaar is
met de bewoordingen ervan.
30 maart 1973.

767

· 43. - Bewijs door geschrift. - Bewijskracht van de akten. - Burgerlijke
zaken. - Conclusie. Eiser die aanbiedt te bewijzen dat de inschrijving
van een danser op de lijsten der rolverdeling en der aanwezigheid op de lessen en repetities van het Ballet der
XX• eeuw aan de hand van nauwkeurige regels geschiedde. - Arrest dat beslist dat de eiser niet aanbiedt te bewijzen dat de inschrijving van een danse1·
op deze lijsten volgens strenge beroepscriteria geschiedde. Miskenning van
de bewijskracht van de conclusie; -De bewijskracht van de conclusie waar~
bij de eiser aanbiedt te bewijzen dat de
inschrijving van een danser op de lijsten der rolverdeling en der aanwezigheid op de lessen en repetities van het
Ballet der XX" eeuw aan de hand van
nauwkeurige regels geschiedde wordt
miskend door het arrest dat be~list dat
de eiser niet bewijst en zelfs niet aanbiedt te . bewijzen dat de inschrijving
van een danser op de lijsten van de lessen en repetities volgens dergelijke regels geschiedde. (B.W., art. 1319, 1320 en
1322.)

23 mei 1973.
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4!5. - Bewijs doo.r geschrift. - Bewijskracht van. de akten .. - Burgerlijke
zaken. Bepaling van een verzekeringsovereenkomst. -,- Uitlegging van
een beding door de feitenrechter.- Uitlegging in het licht van de andere bedingen van dezelfde clausule. - Onderzoek van de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen. Uitlegging te
verenigen met het geheel van de clau·sule. - · Geen miskenning van de bewijskracht van de akten. - De bewik·
kracht Van een verzekeringspolis wordt
niet miskend door de rechter die een
van de bedingen van een clausule van
deze polis uitlegt in het licht van de
andere bedingen ervan, door de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen
te onderzoeken, van het oge:i::tblik dat
deze uitlegging te verenigen is met de
bewoordingen van het beding in zijn
geheel. (B.W., art. 1156, 1161, 1319, 1320
en 1322.)
7 juni 1973.
971
46. ---: Bewijs door geschrift. - Bewijskracht van de akten. - Burgerlijke
zaken. Overeenkomst. - Uitlegging
.Yegrond op extrinsieke gegevens van
deze overeenkomst. Uitlegging veJ'enigbaar met de bewoordingen ervan.Geen miskenning van de bewijskracht
van de akten. - De bewijskracht van

een akte wordt niet miskend door de
rechter die, door zowel op intrinsieke
als op extrinsieke gegevens van deze
akte steunen, hieraan een uitlegging
geeft die verenigbaar is met de bewoordingen ervan. (B.W., art. 1319, 1320 en
1322.)
15 juni 1973.
1012
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44. - Bewijs door geschrift. - Bewijskracht van de akten. - Burgerlijke
zaken. Conclusie. Uitlegging gegrond op extrinsieke gegevens van de
conclusie.- Uitlegging verenigbaar met
de bewoordingen ervan. Geen miskenning van de bewijskracht van de
akten. -De bewijskracht van een akte
wordt niet miskend door de rechter die
door zowel op intrinsieke als op extrin~
sieke gegevens van deze akte te steunen, hieraan een uitlegging geeft die
verenigbaar is met de bewoordingen ervan. (B.W., art. 1319, 1320 en 1322.)

6 juni 1973.

966

BEWIJS DOOR GETUIGEN.

47. - Bewijs door getuigen.- Strafzaken. Opeenvolgende verkla1·ingen
van een getuige. - Bewijskracht ervan.
- Soevereine beoordeling doo1· de feitenrechter.- Wanneer in strafzaken de
wet geen bijzonder bewijsmiddel voOl'schrijft, beoordeelt de feitenrechter soeverein de bewijskracht van de opeenvolgende verklaringen van een getuige.
19 februari 1973.
610
48. - Bewijs door getuigen. - Burgerlijke zaken. - Wraking van een ge-

BEZIT.
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tuige. - Redenen opgesomd in a·rtikel 283 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Niet bepe1'kende opsomming. - Artikel 283 van
bet Wetboek van burgerlijke rechtsvordering bevatte geen beperkende opsomming van de redenen van wraking van
een getuige.
4 mei 1973.
344
49. - Bewijs door getuigen. - Strafzaken. - Geval waarin de wet geen bijzonder bewijsmiddel oplegt. - Getuigenis. - Soereveine beoordeling door
de feitenrechter. - Grenzen. - Wanneer de wet in strafzaken geen bijzonder bewijsmiddel oplegt, beoordeelt de
feitenrechter soeverein de bewijswaarde
van de getuigenissen, mits hij de bewoordingen ervah niet miskent.
8 mei 1973.
84!:1

HOOFDSTUK IV.
VERMOEDENS.

510. - Strafzaken. - Verzet tegen
een verstekvonnis. - Te laat gedaan
verzet. - Bewijs door vermoedens. Wettelijkheid.- De rechter mag uit gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens het bewij~
afleiden dat de beklaagde tegen een verstekvonnis, dat niet aan de persoon is
betekend, in verzet is gekomen na het
verstrijken van de termijn van tien dagen, die ingaat op de dag volgend op die
waarop de beklaagde kennis heeft •tehad van de betekening van het vonnis.
(Sv., art. 151, 187 en 208; B.W., artikel 1353.)
19 december 1972.
411
151. Bewijs door vermoedens. Zaken van koophandel. - Herhaalde
aanvoeringen van een partij die de andere partij niet heeft betwist. - Rechter die het. bestaan van een lastgeving
eruit afleidt. - Rechter die zodoende op
feitelijke vermoedens steunt en niet op
een bekentenis afgeleid uit het stilzwi.igen van een partij.- De rechter die inzake koophandel wegens aan de zaak
eigen omstandigheden het bestaan van
een lastgeving afleidt uit feiten die een
partij herhaaldelijk aangevoerd en de
andere partij niet betwist heeft, steunt
zodoende op feitelijke vermoedens en
niet op een bekentenis die zou voort-

vloeien uit het stilzw!jgen van de laatstgenoemde partij. (W.K., art. 25.)
9 februari 1973.
579

52. - Vermoedens. - Burgerlijke
zaken. - Wettelijk vermoeden. - Regelmatig bezit. · - Roerende zaken. Gevolgen. - Hij die het voortdurend,
onafgebroken, ongestoord, openbaar en
niet dubbelzinnig ·bezit van roerende zaken heeft, wordt geacht de eigenaar ervan te zijn en wordt ervan vrijgesteld
het schriftelijk bewijs te leveren van
zijn titel van eigendom van deze gqederen.
16 februari 19.73.
(i06
:5,3. Strafzaken.
Burgerlijke
rechtsvordering.
Vermoedens.
Burgerlijk Wetboek, artikel 1353. Bepaalde vermoedens. - Begrip. -Onder « bepaalde » vermoedens in de zin
van artikel 1353 van het Burgerlijk
W etboek wordt verstaan dat het onbekende feit in rechtstreeks verband staat
met de bekende feiten, waaruit de rechter het bestaan van het onbekende, feit
afleidt.
10 april 1973.
798

HOOFDSTUK V.
BEKENTENIS.

54. - Bekentenis. - Burgerlijke zaken. - Stilzwijgen van een partij in
verband met een door de tegenpartij
in rechte aangevoerd feit'. Voorwaarde om een bekentenis te kunnen
opleveren. - In burgerlijke zaken, kan
het stilzwijgen van een partij in verband met een door de tegenpartij in
rechte aangevoerd feit behoudens een
bijzondere wettelijke bepaling, slechts
een bekentenis opleveren indien het gepaard gaat met omstandigheden die er
dit karakter aan toekennen.
1 maart 1973.
646

HOOFDSTUK VI.
EED.

BEZIT.
1. - Bezitsvordering. - Rechtsvordering gegrond op een door feitelijkheden veroorzankte bezitsstoornis. Eiser moet in dit geval niet bewijzen

BLOEDPROEF. -

CASSATIE.

dat het bezit de voorwaarden vervult
van de artikelen 2228 tot 2235 van h.et
Burgelijk Wetboek. Ingeval de bee
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bosweg begint, kim de rechter wettelijk
afieiden dat deze weg geen gewone weg
is in de zin van artikel 166 van· het
Boswetboek.
4 september 1972.
5

zitsvordering gegrond is op een door
feitelijkheden veroorzaakte bezitsstoornis, moet de eiser niet bewijzen. dat het
bezit de eigenschappen heeft vereist bij
de artikelen 2228 tot 2235 van het Burgerlijk Wetboek. (G.W., art. 1370, lid 2.)
119
29 september 1972.

2. -· Opsporen en vaststellen van
wanbedrijven en overtredingen in een
gemeentebos. - · Boswachters. -· De

boswachters mogen de in een gemeentebos gepleegde wanbedrijven en overtredipgen in boszaken · opsporen en
vaststellen, zonder dat de gemeenteoverheden hun daartoe onderrichtingen
moeten geven. (Sv., art. 9 en 16; Boswetboek, art. 121.)
4 september 1972.
5

2. - Roerende zaken. - Voortdurend, onafgebroken, ongestoord, op(mbaar en niet dubbelzfnnig bezit. - Gevolgen.- Hij die het voortdurend, onaf-

gebroken, ongestoord, openbaar en niet
dubbelzinnig bezit van roerende zaken
heeft, wordt geacht de eigenaar ervan
te zijn en wordt ervan vrijgesteld het
schriftelijk bewijs te leveren van zijn
titel van eigendom van deze goederen.
16 februari 1973.
606

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
1. - Rechtsvordering voor het strafgerecht gebracht. Burgerlijke partij
verschijnt in persoon of wordt vertegenwoordigd door een advocaat, houde1·
van de stukken. Voor de strafge-

BLOEDPROEF.
W eigering zonder wettige reden een
bloedmonster te laten nemen in een
van de gevallen omschreven bij artikel 63 van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer (coordinatie van
16 maart 1968). - Herhaling. - Straf.

rechten verschijnt de burgerlijke partij
persoonlijk of in de persoon van een
advocaat, houder van de stukken. (Sv.,
art. 152, 185 en 223; wet van 25 oktober
1919, XV; wet van 16 februari. 1961, artikelen 1, 2 en 3.)
13 februari 1973.
590

- De geldboete wegens weigering zonder wettige reden een bloedmonster te
laten nemen in een van de gevallen
omschreven bij artikel 63 van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer, mag niet minder dan 200 frank
bedragen, wanneer het misdrijf is gepleegd in de staat van herhaling waarvan sprake in artikel 36, lid 1, van deze
wet.
'
71
19 september 1972.

2.
Rechtsvordering voor het
strafgerecht gebracht. Burgerlijke
partij, rechtspersoon. Persoonlijke
verschijning door een van de organen
van deze partij of wordt vertegenwoordigd door een advocaat, houder van de
stukken. - Voor de strafgerechten ver-

schijnt een rechtspersoon in de hoedanigheid van burgerlijke partij hetzij
persoonlijk, door een van zijn organen,
hetzij in de persoon van een advocaat,
houder van de stukken. (Sv., art. 152,
185 en 223; wet van 16 februari 1961,
art. 1, 2 en 3.)
·
13 februari 1973.
590

BOSSEN.
1. - Boswetboek, artikel 166. - Gewone weg:-- Begrip. - Uit de aanwe-

zigheid van een sluitboom waar een

c
CAS SATIE.
Taak en bestaansreden van
het Hof van cassatie. - Aard van
het cassatiegeding.

I. - Bevoegdheid van het
Hof van cassatie.

' HOOFDSTUK

INLEIDING. -

§

1. -

Bevoegdheid in het algemeen.

2. -

Beslissingen in rechte en beslis-

CASSATIE.
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singen in feite. (Zie Voorziening in
cassatie.)
§ 3. -

Ambtshalve op te werpen middelen en gronden van niet-ontvankelijkheid.
§ 4. Respectieve bevoegdheid van de
algemene vergadering, de verenigde
kamers, de eerste, tweede en derde
kamer 'en de yoltallige terechtzittingen.
§ 5. Soevereine beoordeling door de
feitenrechter. (Zie dit trefwoord.)
HOOFDSTUK II. -

Vordering tot ·nietigverklaring en cassatievoorzieningen
in het belang van de wet.

HooFDSTUK III. -

Voorziening in
satie. Memorie tot staving
de voorziening; memorie van
woord en van wederantwoord

casvan
ant-

(Zie

VOORZIENING IN CASSATIE) ..
HooFDSTUK IV.- Cassatiemiddelen (Zie
CASSATIEMIDDELEN),
HoOFDSTUK V. -

Rechtspleging in het
algemeen. Vorm, gevolgen van
de arresten van het Hof van cassatie.
§ 1. Rechtspleging in belastingzaken.

-

Omvang van de vernietiging.
2. - Rechtspleging in burgerlijke zaken (zaken van koophandel en sociale
zaken inbegrepen). - Omvang van de
vernietiging.
3.
Rechtspleging in strafzaken
(Douane en accijnzen inbegrepen).
Omvang van de vernietiging.
HooFDSTUK VI. - Verwijzing na cassatie (Zie VOORZIENING IN CAS SA TIE).
HooFDSTUK VII. - Afstand (Zie VooRZIENING IN CAS SA TIE).
HooFDSTUK VIII. RECHTSKOSTEN).

Kosten

(Zie GE-

HooFDSTUK IX. - Registratie. - Zegel
(Zie VOORZIENING IN CAS SATIE).
INLEIDING.
TAAK EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF VAN
CASSATIE. - AARD VAN HET CASSATIEGEDING.
1. -· Taak van het Hof. - Bu1·ge1·lijke zaken. - Beslissing die haa1· be-

schikkend gedeelte grondt op een doorde voorziening gekritiseerde reden. Bevoegdheid van het Hof om deze te
vervangen door een rechtsgrond die
het beschikkende gedeelte rechtvaardigt. - Indien de bestreden beslissing

haar beschikkend gedeelte . grondt op
een door de voorziening gekritiseerde
reden, mag het Hof deze vervangen
door een rechtsgrond die het beschikkende gedeelte rechtvaardigt.
28 maart 1973.
758
2. - Taak van het Hof. - Directe
belastingen. - Bestreden beslissing die
haar beschikkende gedeelte grondt op
een door de voorziening gekritiseerde
reden. - Bevoegdheid van het Hof om
een rechtsgrond aan te vullen waardo01·
het beschikkende - gedeelte wordt gerechtvaardigd. Wanneer de bestre-

den beslissing haar beschikkende gedeelte steunt op een door de voorziening gekritiseerde reden, mag het Hof
een rechtsgrond aanvullen waardoor
het beschikkende gedeelte wordt gerechtvaardigd.
12 april 1973.
806
HOOFDSTUK I.
BEVOEGDHEID VAN HET HoF
VAN CASSATIE.
§ 1. -

Bevoegdheid in het algemeen.

3. - Bevoegdheid. :___ Strajzaken. Besluit dat de feitenrechter uit zijn
vaststellingen afleidt. Toezicht van
het Hof. - Hoewel het aan de feiten-

rechter staat_de feiten waarop hij zijn
beslissing grondt soeverein vast te stellen, staat het evenwel aan het Hof van
cassatie de wettelijkheid na te gaan
van de gevolgtrekkingen die hij eruit
afieidt. (Grondwet, art. 95.)
11 september 1972.
42
4. - 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 ee1·ste aanJeg of van koophandel.
--,- Ontvcmkelijkheid. Voorwaarden.

Een misdaad of wanbedrijf in de uitoefening van hun ambt gepleegd door
!eden van hoven van beroep, door rna-

CASSATIE.

gistraten van het openbaar rriinisterie
bij deze hoven of door « gehele » rechtbanken van eerste aanleg of van koophandel kan niet rechtstreeks bij het
Hof worden aangegeven dan wanneer
de partij, die beweert benadeeld te zijn,
ook een aanvraag tot verhaal op de
rechter indient of wanneer de aangifte
incidenteel gedaan wordt in een zaak
die voor het Hof aanhangig is. (Sv.,
art. 483, 485 en 486.)
18 september 1972.
68
5. - Bevoegdheid.- Strafzaken. Verschrijving in een proces-verbaal
van het vooronderzoek. - Bevoegdheid
van het Hof ze te verbeteren. Het

Hof _heeft, tot beoordeling van een cassatiemiddel, de bevoegdheid een verschrijving te verbeteren die in een proces-verbaal van het vooronderzoek
voorkomt, wanneer die verschrijving
duidelijk blijkt uit het zinsverband van
het proces-verbaal.
9 oktober 1972.
140
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de zaak goed of slecht in feite heeft beoordeeld. (G.W., art. 95.)
13 en· 21 november 1972 en 22 mei
1973.
282, 290 en 926
9. - Bevoegdheid. -.Straf;taken.·Landloperij. - Voorziening in cassatie
tegen een beslissing van de correctionele r.echtbank waarbij de internering
van een landloper wordt bevolen. Toetsing door het Hof. - Wanneer het

Hof kennis neemt van een ontvankelijke
voorziening tegen een beslissing van de
correctionele rechtbank waarbij de internering van een landloper wordt bevolen, toetst het Hof, zoals in strafzaken, de regelmatigheid van de rechtspleging en de .wettelijkheid van de
beslissing. (Wet van 27 november 1891,
gewijzigd de 6" augustus 1971, artikel 16bis.)
12 december 1972.
375

'6. - Bevoegdheid. - Strafzaken. Verschrijving in de bestreden beslissing.
- Bevoegdheid van het Hof om ze te
verbeteren. - Het Hof is, bij de beoor-

10. - Bevoegdheid.
Strafzaken.
Verjaring. - Bevoegdheid van het
Hof van cassatie om na te gaan of uit
de regelmatig overgelegde processtukken blijkt dat de verjaring van de strafvordering is gestuit door een daad van
onderzoek of van vervolging.- Het Hof

deling van een voorziening, bevoegd om
een verschrijving in de bestreden beslissing te verbeteren, wanneer deze
duidelijk uit de processtukken blijkt.
17 oktober en 21 november 1972.
171 en 293

van cassatie is bevoegd om na te gaan
of uit de regelmatig overgelegde processtukken blijkt dat de verjaring van de
strafvordering is gestuit door een daad
van onderzoek of van vervolging.
19 december 1972.
409

7. - Bevoegdheid. - Burgerlijke zaken. - Gevolgt_rekking door de rechter
afgeleid uit de door hem gedane vaststeHingen. Aard en omvang van
's Hofs toetsing. - Zo de feitenrechter

11. - Bevoegdheid. - Burgerlijke
zaken. - Verschrijving in de bestreden
beslissing. - Bevoegdheid van het Hof
om ze te verbeteren. - Het Hof is, bij

de feiten dient vast te stellen waarop
hij zijn beslissing steunt, dient het Hof
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 afgeieid uit de gegevens die hij aanvoert.
9 november 1972.
238
8. - Bevoegdheid. - Strafzaken. Middel ten betoge dat de rechter de gegevens van de zaak slecht in feite heeft
beoordeeld. Hof niet bevoegd om
kennis ervan te nemen. - Het Hof is

niet bevoegd om na te gaan of de rechter de hem voorgelegde gegevens van
CASSATIE,

1973. -

36

de beoordeling van een cassatieberoep,
bevoegd om een verschrijving in de be-,
streden beslissing te verbeteren, wanneer deze duidelijk blijkt uit de context
ervan.
11 januari 1973.
482
12. - Bevoegdheid.
Burgerlijke
zaken. - Logica van de redenen van de
bestreden beslissing. Toezicht van
het Hof.- Hoewel het aan het Hof van'

cassatie niet staat te oordelen of de redenen van de bestreden beslissing logisch aanvechtbaar zijn, dient het daarentegen na te gaan of deze redenen met
de logica stroken. (Grondwet, art. 95 en
97 .) (Impliciete oplossing.)
8 februari en 10 mei 1973.
573 en 857

1118

CASSATIE.

· 1;3. - Bevoegdheid van het Hof. Cassatie van een besliss{ng die is ten
uitvoer gelegd. Arrest dat een titel
vormt op grand waarvan de teruggave
kan worden vervolgd van hetgeen is betaald ter uitvoering van de vernietigde
beslissing. - Eventueel nadeel ten gevolge van deze tenuitvoerlegging. Onbevoegdheid van het Hof om het nadeel te beoordelen. Het arrest tot

vernietiging van een beslissing die is
ten uitvoer gelegd, vormt een titel op
grand waarvan de teruggave kan worden vervolgd van hetgeen is betaald ter
uitvoering van de vernietigde beslissing;
het Hof van cassatie is niet bevoegd om
te oordelen of de eiser hierdoor een nadeel heeft geleden, en eventueel tegen
welk percentage en vanaf welke datum
hem interesten verschuldigd zijn.
15 februari 1973.
599
14. Bevoegdheid. Strafzaken.
- Middel ten betoge dat de rechter zijn
beslissing op niet bewezen feiten heeft
gegrond. Hof niet bevoegd om het
bestaan van deze feiten te beoordelen.

- Het Hof van cassatie is niet bevoegd
om te oordelen of de bestanddelen van
bet misdrijf door het onderzoek voor
de feitenrechter in feite bewezen zijn.
(Grondwet, art. 95.)
19 februari en 18 juni 1973.
610 en 1019

15. - Bevoegdheid. - Strafzaken.
- Verschrijving in de bestreden beslissing.- Bevoegdheid van het Hof om ze
te verbeteren. - Bij de beoordeling van
een cassatiemiddel, is bet Hof bevoegd
om een verschrijving in de bestreden
beslissing te verbeteren, wanneer zij
duidelijk blijkt uit de context van deze
beslissing.
19 maart 1973.
711
16. - Bevoegdheid.
Strafzaken.
Verbetering door het Hof van een
verschrijving in een van zijn arresten.

- Op vordering van zijn procureur-generaa1, verbetert het Hof een verschrijving in een van zijn arresten
19 maart 1973.
714

om na te gaan of de Hoge militieraad
goed of slecht, in feite, de gegevens van
de zaak heeft beoordeeld. (Grondwet,
art. 95.)
21 maart 1973.
726
1·8. Bevoegdheid.
Burgerlijke
zaken. - Verschrijving in de bestreden
beslissing. - Bevoegdheid van het Hof
om ze te verbeteren. - Het Hof is, bij

de beoordeling van een cassatiemiddel,
bevoegd om een verschrijving in de bestreden beslissing te verbeteren, wanneer deze duidelijk blijkt uit de context
ervan.
27 april 1973.
829
1'9. - Bevoegdheid.
Strafzaken.
- Verschrijving in een terechtzittingsblad van het gerecht in hager beroep.
- Bevoegdheid van het Hof om ze te
verbeteren. - Het Hof is bij de beoor-

deling van een cassatieberoep bevoegd
om een verschrijving in het zittingsblad
van het gerecht in boger beroep te verbeteren, wanneer deze verschrijving
duidelijk blijkt uit de processtukken. 15 mei 1973.
878
§ 2, - Beslissingen in rechte
en beslissingen in feite. (Zie Voorziening

in cassatie.)
§

3. - Ambtshalve op te werpen middelen
en gronden van niet-ontvankelijkheid.

:20. - Bevoegdheid. - Middelen van
ambtswege. Strafzaken. - Voorziening van de beklaagde tegen zijn veroordeling in de kosten die het openbaar
ministerie heeft gemaakt om de burgerlijke rechtsvordering in staat van wijzen te brengen. Geen middel van
ambtswege. - Het Hof stelt geen mid-

del van ambtswege voor op de voorziening van de beklaagde tegen de beslissing, waarbij hij veroordeeld wordt in
de kosten die het openbaar ministerie
heeft gemaakt om de burgerlijke rechtsvordering in staat van wijzen 'te brengen. (Impliciete oplossing.)
7 november 1972.
230

Bevoegdheid.- Dienstplicht.
- Middel ten betoge dat de Hoge militieraad slecht, in feite, de gegevens van
de zaak heeft beoordeeld. - Hof niet
bevoegd om kennis ervan te nemen. -

21. - Bevoegdheid. ~ Ambtshalve
op te werpen middelen. - Strafzaken.
- Voorziening van de burgerlijke partij tegen haar veroordeling in de kosten
van de strafvordering. - Geen ambtshalve aangevoerd middel. Het Hof

Het Hof van cassatie is niet bevoegd

voert niet ambtshalve een middel aan

17. -

___ l

_I
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op de voorziening van de burgerlijke
partij tegen de beslissing, waarbij zij in
de kosten van de strafvordering wordt
veroordeeld. (Impliciete oplossing.)
13 november 1972.
252
22. - Bevoegdheid. - Ambtshalve
opgeworpen middel.- Directe gemeentelijke belastingen. - Beslissing van de
bestendige deputatie van de provincieraad. - Hof kan ambtshalve een middel van openbare orde opwerpen. - Het

Hof van cassatie, waarbij een ontvankelijke voorziening tegen een besluit
van de bestendige deputatie van de provincieraad inzake directe provinciale
belastingen aanhangig is, kan ambtsbalve een middel opwerpen afgeleid uit
de scbending van een wettelijke bepaling die de openbare orde raakt. (Wet
van 22 januari 1849, art. 4.)
5 januari 1973.
456
4. - Respectieve bevoegdheid van de
algernene vergadering, de verenigde karners, de eerste, tweede en derde karner
en de voltallige terechtzittingen.

23. - Verenigde kamers.- Burgerlijke zaken. - Bevoegdheid. -De ver-

enigde kamers van bet Hof zijn bevoegd
voor bet onderzoek van bet middel tot
staving van een voorziening tegen bet
vonnis op verwijzing na cassatie van
een recbtbank in eerste aanleg, wanneer
dit vonnis niet verenigbaar is met bet
cassatiearrest en bet middel betzelfde is
als datgene dat door genoemd arrest is
aangenomen. (G.W., art. 1119.)
8 maart 1973.
664
24. - Verenigde kamers.- Burgerlijke zaken. - Bevoegdheid.- De ver-

enigde kamers van bet Hof zijn bevoegd
voor bet onderzoek van een middel tot
staving van een voorziening tegen bet
arrest op verwijzing na cassatie van
een bof van beroep, wanneer dit arrest
niet verenigbaar is met bet cassatiearrest en bet middel betzelfde is als d.atgene dat door genoemd arrest is aangenomen. (G.W., art. 1119.)
666
8 maart 1973.

25. - Bevoegdheid.
Algemene
vergadering. - Tuchtrechtelijke vervolgingen tot ontzetting tegen een plaatsvervangend vrederechter die zijn ambtsplichten heeft verzuimd of door zijn
gedrag afbreuk heeft gedaan aan de
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waardigheid van zijn ambt. - Het Hof
van cassatie neemt kennis van de tucbtc
vervolgingen tot ontzetting tegen een
plaatsvervangend vrederecbter, die zijn
ambtsplicbten beeft verzuimd of door
zijn gedrag afbreuk beeft gedaan aan
de waardigbeid van zijn ambt. (G.W.,
art. 404, 405, 409 en 413.)
21 maart 1973.
727
§ 5. - Soevereine beoordeling
door de feitenrechter. (Zie dit trefwoord.)

HOOFDSTUK II.
VO:ftDERING TOT NIETIGVERKLARING EN CASSATIEVOORZIENINGEN IN HET BELANG VAN
DE WET.

:2·6. - Bevel van de minister van
Justitie. Strafzaken. - Vonnis van
de correctionele rechtbank tot veroordeling van een minderjarige beneden de
leeftijd van achttien jaar op de datum
van het feit. - Vernietiging. - Op de

voorziening van de procureur-generaal,
ingesteld op bevel van de minister van
Justitie, vernietigt bet Hof bet vonnis
waarbij een correctionele recbtbank een
beklaagde veroordeelt die, op bet ogenblik van de feiten waarop de veroordeling is gegrond, nog geen acbttien jaar
oud was. (Sv., art. 448; wet van 8 april
1965, art. 36, 4° .)
174
17 oktober 1972.
2'7. Strafzaken.
Voorziening
door het openbaar ministerie ter terechtzitting ingesteld. Cassatie beperkt tot het belang van de wet en
zonder verwijzing.- De cassatie, op de

voorziening door bet openbaar ministerie ter terecbtzitting van bet Hof ingesteld, wordt enkel uitgesproken in bet
belang van de wet en zonder verwijzing.
(Sv., art. 442.)
7 november 1972.
230
28. Bevel van de minister van
Justitie. Strafzaken. Vonnis op
verzet dat de beklaagde veroordeelt wegens een feit waarvoor hij definitief bij
verstek was veroordeeld, daar zijn verzet deze veroordeling niet op het oog
heeft gehad. - Vernietiging zonder verwijzing. Op de voorziening van de

procureur-generaal, ingesteld op bevel
van de minister van Justitie, vernietigt
bet Hof zonder verwijzing bet vonnis
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waarbij de correctionele rechtbank,
rechtdoende op verzet, de beklaagde
veroordeelt wegens een feit waarvoor
deze definitief bij verstek was veroordeeld, daar zijn verzet deze veroordeling niet op het oog heeft gehad. (Sv.,
art. 441.)
282
20 november 1972.
29. Bevel van de minister van
Justitie. - Strafzaken. - Vonnis dat
een veroordeling uitspreekt inzake een
verjaard misdrijf. - Vernietiging. Op de voorziening van de procureurgeneraal, ingesteld op bevel van de minister van Justitie, vernietigt het Hof
zonder verwijzing bet vonnis dat een
veroordeling uitspreekt wegens een misdrijf dat door verjaring gedekt was.
(Sv., art. 441.)
16 januari 1973.
503

Bevel van de minister van
Justitie.- Strafzaken.- Vonnis waarbij een aansteller burgerrechtelijk aan. sprakelijk wordt verklaard voor de beta ling van de geldboete ten laste van
zijn aangestelde uitgesproken wegens de
overtreding bedoeld in artikel 551-4°
van het Strafwetboek. - Vernietiging.
- Op voorziening van de procureurgeneraal, ingesteld op bevel van de minister van Justitie, vernietigt bet Hof
zonder verwijzing bet beschikkende gedeelte van een vonnis waarbij een aan-·
steller burgerrecbtelijk aansprakelijk
wordt verklaard voor zijn aangestelde
tot betaling van de geldboete die ten
laste van deze laatste is uitgesproken
wegens overtreding als bedoeld in artikel 551-4° van het Strafwetboek. (Sv.,
art. 441.)
503
16 januari 1973.
310. -

HOOFDSTUK III.
VOORZIENINGEN IN CASSATIE. MEMORIE
TOT STAVING VAN DE VOORZIENING; MEMORIE VAN ANTWOORD EN VAN WEDERANTWOORD.

(Zie Voorziening in cassatie.)
HOOFDSTUK IV.
CASSATIEMIDDELEN.

(Zie Cassatiemiddelen.)

HOOFDSTUK V.
RECHTSPLEGING
IN HET ALGEMEEN.
VORM, GEVOLGEN VAN DE ARRESTEN VAN
HET HOF VAN CASSATIE.

Rechtspleging in belastingzaken. Omvang van de vernietiging.
§ 2. - Rechtspleging in burgerlijke zaken
(zaken van koophandel en sociale zaken
inbegrepen). - Omvang van de vernietiging.
1. -

Omvang. - Burgerlijke zaVernietiging van een beslissing.
- Leidt tot de vernietiging van de beslissing die enkel het gevolg is van de
eerste .. - De vernietiging van een beslissing leidt tot de vernietiging van een
beslissing die enkel het gevolg is van de
vernietigde beslissing.
6 september 1972.
16
;31. -

ken. -

.32. - Rechtspleging. - Burgerlijke
zaken.- Voorziening van verschillende
partijen tegen dezelfde beslissing. Ambtshalve samenvoeging. Indien
verscbillende partijen zich tegen dezelfde beslissing in cassatie voorzien,
voegt het Hof deze voorzieningen ambtshalve samen. (G.W., art. 1083.)
14 september en 10 november 1972 en
18 januari 1973.
59, 246 en 511
;3.3. Omvang. - Burgerlijke zaken. - Beschikkende gedeelte niet onderscheiden ten opzichte van de omvang
van de vernietiging. - Begrip. - In
burgerlijke zaken is, ten opzichte van
de omvang van de vernietiging, geen
beschikkende gedeelte dat onderscheiden is van het door het cassatieberoep
bestredene, datgene waartegen door
geen van de partijen in het cassatiegeding een ontvankelijke voorziening kan
worden ingesteld.
14 september 1972, 26 januari en
22 februari 1973.
59, 539 en 618
,34. Omvang. - Burgerlijke zaken. - Cassatie van een beschikkende
gedeelte van de bestreden beslissing. Cassatie die de cassatie medebrengt van
een ander beschikkende gedeelte dat
met het eerste noodzakelijk is verbonden. - De cassatie van een beschikkende gedeelte van de bestreden beslissing brengt .de cassatie mede van een
ander beschikkende gedeelte dat met
het eerste noodzakelijk is verbonden.
10 november 1972.
246
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35. - Burgerlijke zaken. - Cassatie
van een beschikkende gedeelte van de
bestreden beslissing. - Cassatie die de
cassatie meebrengt van een ander beschikkende gedeelte dat slechts het gevolg is van het eerste. - De cassatie
van een beschikkende gedeelte van de
bestreden beslissing brengt de cassatie
mede van een tweede beschikkende gedeelte dat het gevolg is van het eerste.
7 december 1972.
342
,36. - Rechtspleging. - BurgerLijke
zaken. - Samenvoeging van twee cassatievoorzieningen. Voorwaarde. Artikel 1083, lid 2, van het Gerechtelijk
Wetboek schrijft aan het Hof van cassatie de samenvoeging van twee cassatievoorzieningen niet voor dan wanneer
deze gelijktijdig voor het Hof worden
gebracht; deze bepaling verplicht de
eiser tot cassatie niet zijn voorziening
te voegen bij de vroeger door de verweerder tegen dezelfde beslissing ingestelde voorziening.
22 juni 1973.
1037
§

3. - Rechtsp1eging in strafzaken (Douane en accijnzen inbegrepen). - Omvang van de vernietiging.

;3'7. 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. De vernietiging,

op de voorziening van de beklaagde,
van de beslissing op de strafvordering
leidt tot de vernietiging van de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die het gevolg
is van de eerste, en van de eindbeslissing op de door hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering die op dezelfde
·onwettelijke reden is gegrond, tegen
welke beslissingen hij zich regelmatig
in cassatie heeft voorzien.
5 september 1972.
8
<38. Omvang. Strafzaken.
Vonnis vernietigd wegens de onwettelijkheid van de veroordeling in de kosten van het hager beroep tegen de
.strafvordering. - Vernietiging beperkt
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tot dit beschikkende gedeelte. - Wanneer een vonnis uitsluitend vernietigd
wordt wegens de onwettelijkheid van de
veroordeling in de kosten van het hager
beroep tegen de strafvordering, is de
vernietiging beperkt tot dit beschikkende gedeelte.
5 september 1972 en 4 juni 1973.
41 en 964
.39. - Omvang. - Voorziening van
de beklaagde. - Vernietiging van de
beslissing op de 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.- De vernietiging, op
de voorziening van de beklaagde, van de
beslissing op de strafvordering brengt
de vernietiging mee van de niet definitieve beslissing op de rechtsvordering
van de burgerlijke partij, die er het gevolg van is, hoewel de voorziening tegen
de tweede beslissing vooralsnog niet
ontvankelijk is en de beklaagde van
deze voorziening afstand heeft gedaan,
zonder in deze beslissing te berusten.
11 september 1972, 26 februari en
12 maart 1973.
42, 629 en 680

40. Omvang.
Strafzaken. , Voorziening van de beklaagde. - Burgerrechtelijk aansprakelijke partij die
zich niet of zich onregelmatig in cassatie heeft voorzien. - Cassatie op de
voorziening van de beklaagde. Gevolg ten aanzien van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij. - Wanneer

een beslissing, die de beklaagde veroordeelt, verriietigd wordt op de voorziening van de beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij zich niet
of zich onregelmatig in cassatie heeft
voorzien, heeft de beslissing die deze
partij voor de veroordeling burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart, geen reden van bestaan meer.
12 september, 23 oktober en 14 november 1972; 10 april, 28 mei, 18 en
26 juni 1973.
49, 184, 259, 795, 941,
1018 en 1056
41. Omvang. Strafzaken. Burgerlijke rechtsvorderingen. Beslissing waarbij alle aansprakelijkheid
voor een ongeval ten laste van de be-
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stuurder van een voertuig wordt gelegd.
- Rechter die onwettelijk beslist heeft
dat de bestuurder van het 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. -

waarbij de door de beklaagde tot tussenkomst en vrijwaring opgeroepen verzekeraar buiten de zaak wordt gesteld,
en waartegen de beklaagde zich regelmatig in cassatie heeft voorzien.
31 oktober 1972.
215

Ingeval een beslissing die de bestuurder
van een voertuig aileen aansprakelijk
verklaart voor de gevolgen van een ongeval vernietigd wordt, omdat de rechter onwettelijk heeft vastgesteld dat de
bestuurder van het andere voertuig
geen fout heeft begaan, strekt de vernietiging zich niet uit tot de beslissing dat
de eerste bestuurder een fout heeft begaan waarvoor hij aansprakelijk is.
19 september 1972.
76

44. Omvang.
Strafzaken. Burgerlijke rechtsvorderingen. Beslissing waarbij voor het Gemeenscliappelijk Motorwaarborgfonds onwettelijk
bindend worden verklaard de veroordelingen van de beklaagde jegens de burgerlijke partijen. - Definitieve veroordelirigen jegens zekere burgerlijke partijen en geen definitieve veroordelingen
jegens andere. - Voorziening van dit
fonds. - Cassatie van de beslissing, op
de voorziening ger·icht tegen de eerste
burgerlijke partijen. - Brengt de vernietiging mede van deze beslissing jegens de andere burgerlijke. partijen,
niettegenstaande de afstand, zonder berusting, van de voorziening tegen deze
partijen. - W anneer het Gemeenschap-

42. - Omvang. 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. - Wanneer de beklaagde zich in

cassatie heeft yoorzien tegen de beslissing op de strafvordering en tegen de
eindbeslissing op de tegen hem ingestelde
burgerlijke
rechtsvordering,
brengt de vernietiging van de eerste beslissing de vernietiging mede van de
tweede beslissing die er het gevolg
van is.
125
2 oktober 1972.
43.- Omvang.- Strafzaken.- Arrest waarbij de beklaagde wordt veroordeeld wegens niet-verzekering van
zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid
inzake motorrijtuigen. Voorziening
van de beklaagde. Cassatie van de
veroordelende beslissing. - Cassatie die
leidt tot de vernietiging van de beslissing, die ook is bestreden en gegrond op
dezelfde onwettelijke reden, waarbij de
door de beklaagde tot tussenkomst en
vrijwaring opgeroepen verzekeraar buiten de zaak wordt gesteld. - Wanneer

de beklaagde zich in cassatie heeft voorzien tegen een arrest dat hem veroordeelt om een motorvoertuig te hebben
bestuurd, zonder dat zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid door een verzekering was gedekt, brengt de cassatie
van deze beslissing de vernietiging
mede van het op dezelfde onwettelijke
grond gesteunde beschikkende gedeelte,

pelijk Motorwaarborgfonds, dat voor
het strafgerecht vrijwillig is tussengekomen, zich in cassatie heeft voorzien
tegen de beslissing waarbij onwettelijk
wordt verklaard dat te zijnen opzichte
bindend zijn de veroordelingen van de
beklaagde, zowel de definitieve jegens
zekere burgerlijke partijen als de niet
definitieve jegens de andere burgerlijke
partijen, brengt de cassatie van de beslissing, op de voorziening gericht tegen
de eerste burgerlijke partijen, de ver- ·
nietiging mede van deze beslissing je:..
gens de andere burgerlijke partijen,
zelfs indien, de eiser, zonder erin te berusten, afstand heeft gedaan van zijn
voorziening tegen deze laatste partijen.
31 oktober 1972.
215

4!5.- Omvang.- Strafzaken.- Beslissing van onbevoegdverklaring op de
strafvordering en op de burgerlijke
rechtsvordering. - Voorziening van het
openbaar ministerie. - Omvang van de
cassatie. W anneer de bestreden beslissing de rechter bij wie de strafvordering en de burgerlijke rechtsvorde-·
ring aanhangig zijn ten onrechte onbevoegd verklaart, en aileen het openbaar
ministerie zich tegen deze beslissing in
cassatie voorziet, vernietigt het Hof de
beslissing enk el in zoverre zij op de
strafvordering, is gewezen.
7 november 1972.
227
1
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46. Omvang. - Burgerlijke zaken. - Beslissing waarbij de gehele
aansprakelijkheid voor een ongeval ten
laste van de bestuurder van een voer~
tuig wordt gelegd. - Rechter die. onwettelijk beslist heett dat er tussen de
jout 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 tout heett begaan waarvoor hij aansprakelijk is. -

Wanneer een arrest, dat beslist dat de
bestuurder van een voertuig alleen geheel aansprakelijk is voor de gevolgen
van een ongeval, wordt vernietigd omdat de rechter onwettelijk beslist heeft
dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van de bestuurdei:'
van het andere voertuig en het ongeval,
strekt de vernietiging zich niet uit tot
de beslissing dat de eerste bestuurder
een fout heeft begaan waarvoor hij
aansprakelijk is.
268
16 november 1972.

47. - Omvang.- Arrest vernietigd
omdat het de vaste vergoeding verschuldigd krachtens artikel 22 van de
wet van 10 maart 1900 betrefjende de
arbeidsovereenkomst cumuleert met de
schadevergoeding waarvan sprake in
artikel 23 van deze wet. - Vernietiging
van beide beschikkingen m.b.t. de vergoedingen.- Wanneer een arrest wordt
vernietigd omdat het met schending van
artikel 23 van de wet van 10 maart 1900
betreffende de arbeidsovereenkomst de
schadevergoeding, die ingevolge dit artikel aan de werkman is toegekend, cumuleert met de vaste vergoeding die in
artikel 22 van dezelfde wet bepaald
wordt, slaat de vernietiging op beide be.schikkingen van het arrest m.b.t. de vergoedingen.
22 november 1972.
293
48. Omvang. - Cassatieberoep
van het openbaar ministerie. - Vernietiging van het beschikkende gedeelte
m.b.t. de stratvordering. - Strekt zich
niet uit tot het beschikkende gedeelte
dat beslist over de burgerlijke rechtsvordering. - Wanneer op het cassatie-

beroep van het openbaar ministerie alleen, het Hof het beschikkende gedeelte
van een vonnis m.b.t. de strafvordering
vernietigt, strekt deze vernietiging zich
niet uit tot het beschikkende gedeelte
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dat beslist over de gegrondheid van de
burgerlijke rechtsvordering.
27 november 1972.
309
49. Omvang. - Stratzaken. Burgerlijke rechtsvorderingen. - Vonnis waarbij een beklaagde, met uitsluiting van de andere beklaagde, volledig
aansprakelijk wordt gesteld. - Onregelmatige redengeving van de beslissing
volgens welke de door deze beklaagde
gepleegde tout in geeri oorzakelijk verband staat met de schade die de eerste
beklaagde en een derde hebben geleden.
- Cassatie van de beslissing waarbij de
burgerlijke rechtsvordering van de eerste beklaagde tegen de tweede wordt
atgewezen. ---,- Cassatie van de door dezeljde onwettelijkheid aangetaste beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de derde tegen de tweede
beklaagde. - Grens. - Wanneer een

vonnis een beklaagde, met uitsluiting
van de andere, volledig aansprakelijk
stelt voor een ongeval, zonder de beslissing regelmatig met redenen te omkleden volgens welke de fout van de
tweede beklaagde in geen oorzakelijk
verband staat met de schade die de eerste beklaagde en een derde hebben geleden, strekt de cassatie op de voorziening van de eerste beklaagde van de
beslissing op zijn burgerlijke rechtsvordering tegen de tweede zich uit tot de
door dezelfde onwettelijkheid aangetaste beslissing, op de burgerlijke
rechtsvordering van de derde tegen de
tweede beklaagde, doch enkel in zoverre
deze beslissing gewezen is ten opzichte
van de eerste beklaagde.
4 december 1972.
328
150. Omvang. - Stratzaken. Burgerlijke rechtsvorderingen. - Veroordeling. Eindbeslissing op een
rechtsvordering en geen eindbeslissing
op de andere. - Door dezeltde onwettigheid aangetaste beslissingen.- Voorziening in cassatie van de beklaagde
enkel tegen de eerste beslissing.- Cassatie die de vernietiging van de tweede
medebrengt.- Wanneer de rechter, die

kennis neemt van verscl;J.eidene burgerlijke rechtsvorderingen tegen de beklaagde,
veroordelende
beslissingen
heeft gewezen die door dezelfde onwettigheid zijn aangetast en een van deze
beslissingen een eindbeslissing is in de
zin van artikel 416 van het Wetboek
van strafvordering en de andere geen
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eindbeslissing, brengt de inwilliging van
de voorziening van de beklaagde tegen
de eerste beslissing de vernietiging
mede van de tweede, zelfs indien de beklaagde tegen deze laatste beslissing
.geen cassatieberoep heeft ingesteld.
5 december 1972.
337
51 .. :--- Rechtspleging. - Strafzaken.
- Voorziening van verscheidene partijen tegen verscheidene beslissingen.
- Samenhangende zaken. - Voeging.
- Wanneer verscheidene partijen zich
in cassatie voorzien tegen verscheidene
beslissingen en dEj! zaken samenhangend
zijn, beveelt het Hof de voeging ervan
in het belang van een goede rechtsbedeling.
19 december 1972.
411

52. Omvang. - Strafzaken. - Voorziening van de beklaagde tegen
de beslissing op de strafvordering en
tegen de eindbeslissingen op de tegen
hem en door hem ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen. - Vernietiging van
de beslissing op de strctfvordering. --'Vernietiging van de beslissing op de tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke
rechtsvordering. - Vernietiging van de
beslissing op de door de beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering die
op dezelfde onwettelijkheid is gegrond.
- Zelfs indien de vernietiging van de
beslissing op de strafvordering van
ambtswege wordt uitgesproken. - De
vernietiging, op de voorziening van de
beklaagde, van de beslissing op de
strafvordering leidt tot de vernietiging
van de eindbeslissing op de tegen hem
ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
die het gevolg is van de eerste, en van
de eindbeslissing op de door hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering die
op dezelfde onwettelijkheid is gegrond,
tegen welke beslissingen hij zich regelmatig in cassatie heeft voorzien, zelfs
indien de vernietiging van de beslissing
op de strafvordering van ambtswege
wordt uitgesproken.
8 januari 1973.
467
5;3. - Rechtspleging.
Strafzaken.
- Uitstel alleen gevraagd om een memarie tot staving van de voorziening
in te dienen buiten de termijn van artikel 420bis, lid 1, van het Wetboek van
strafvordering. - Ve1·werping. In
strafzaken verwerpt het Hof een verzoek tot uitstel dat alleen is gedaan om

een memorie tot staving van de voorziening in te dienen buiten de termijn,
gesteld bij artikel 420bis, lid 1, van het
Wetboek van strafvordering.
15 januari 1973.
496
54. Omvcmg. - Strafzaken. Rechtstreekse dagvaarding van de beklaagde. - Vonnis waarbij de politierechtbank zich onbevoegd verklaart. Kosten aangehouden. - Hoger beroep
van de beklaagde. Hoger beroep
ontvankelijk verklaard door de correctionele rechtbank. - Vonnis van onbevoegdverklaring tenietgedaan. - Veroordeling van de beklaagde tot een
straf en in de kosten van hager beroep.
- Kosten van eerste aanleg ten laste
gelctten van de Staat. - Cassatie wegens niet-ontvankelijkheid van het
hager beroep. - Grenzen. - Wanneer
de politierechtbank zich onbevoegd
heeft verklaard om kennis te nemen
van de op rechtstreekse dagvaarding
ingestelde strafvordering en de kosten
heeft aangehouden, alleen de beklaagde
hager beroep heeft ingesteld en de correctione!e rechtbank dit hoger beroep
ontvankelijk heeft verklaard, het vonnis van onbevoe[;dverklaring heeft tenietgedaan, de beklaagde tot een straf
en in de kosten van hoger beroep heeft
veroordeeld en de kosten van eerste
aanleg ten laste van de Staat heeft gelaten, slaat de cassatie, omdat het hager beroep in werkelijkheid niet ontvankelijk was, niet op de beslissingen
over de kosten en geschiedt zij zonder
verwijzing.
22 januari 1973.
520
'55. Omvang.
Strafzaken. Veroordelend arrest. Ontwetterijkheid van de beslissing waarbij 11-itstel
wordt verleend voor de tenuitvoerlegging van de straf. - Volledige cassatie.
- Wordt een arrest vernietigd wegens.
de onwettelijkheid van de beslissing,
waarbij aan de veroordeelde uitstel
wordt verleend voor de tenuitvoerleg-·
ging van de volledige straf of van een
gedeelte ervan, dan geldt de cass'ltie·
voor de hele veroordeling.
22 januari en 19 juni 1973.
525 en
1026

56. Omvang. - Strafzaken. Beslissing van de rechter in hager be?"oep. - Onwettelijkheid van de beslissing die het door de eerste rechter ver-
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Iee11-de uitstelt intrekt . .- Volledige cassatie. - Wanneer de beslissing van de
rechter in hoger beroep vernietigd
wordt wegens de onwettelijkheid van
de beslissing, waarbij het door de eerste rechter verleende uitstel van de
tenuitvoerlegging van de straf wordt
ingetrokken, slaat de vernietiging op
de gehele veroordeling.
23 januari 1973.
530
5·7. Omvang.
Strafzaken. Beschikking van de racrdkamer waatbij
de beklaagde wegens als wanbedrijf
omschreven feiten naar de politierechtbank wordt verwezen, zonder opgave
van verzachtende dmstandigheden. Voorziening van de beklaagde tegen
het veroordelingsvonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank. ~
Cassatie van dit vonnis en van de vroegere rechtspleging tot en met de verwijzende beschikking. - Grenzen. Op de voorziening van de beklaagde
tegen een veroordelingsvonnis van de
correctionele rechtbank wegens als
wanbedrijven omschreven feiten, wanneer de beschikking van de raadkamer
tot verwijzing van de beklaagde naar
de politierechtbank geen verzachtende
omstandigheden heeft opgegeven, vernietigt het Hof het bestreden vonnis
en hetgeen eraan is voorafgegaan tot
en ·met de verwijzende beschikking,
behoudens in zoverre deze een medebeklaagde naar de politierechtbank heeft
verwezen.
546
29 januari 1973.

58. - Omvang.
Strafzaken. :.......
Vervallenverklaring van het recht een
voertuig te besturen. - Cassatie wegens de onwettelijkheid waardoor deze
straf is aangetast. - Volledige cassatie
met verwijzing. - De cassatie wegens
de ontwettelijkheid waardoor de vervallenverklaring van het recht tot stu, ren is aangetast, is volledig en geschiedt met verwijzing.
19 februari 1973.
6i2
59. Omvang.
Strafzaken. Onwettelijke gevangenisstraf. - Volledige cassatie met verwijzing.- Devernietiging van een veroordelende beslissing wegens de onwettelijkheid van de
gevangenisstraf, uitgesproken samen
met de geldboete en het verval van het
recht een voertuig te besturen, is een
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volledige cassatie en geschiedt 'met verwijzing.
26 februari 1973.
627
60. Omvang.
Strafzaken. Burgerlijke rechtsvordering. - Cassatievoorziening van de beklaagde. Burgerrechtelijk aansprakelijke partij
die zich niet of onregelmatig in cassatie
heeft voorzien. - Cassatie op de voorziening van de beklaagde. - Gevolg
ten aanzien van de burgerrechtelijk
aansprakelijke partij. - Wanneer een
beslissing tot veroordeling van de beklaagde op de burgerlijke rechtsvordering, vernietigd wordt op diens voorziening, en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij zich niet of onregehnatig in
cassatie heeft voorzien, heeft de beslissing waarbij deze partij burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor
deze veroordeling, geen bestaansreden
meer.
629
26 februari en 12 maart 1973.
en 678

61. Omvang. - Strafzaken. Beslissing die voor de geldboete geen
vervangende gevangenisstraf uitspreekt.
- Cassatie en verwijzing · hiertoe beperkt. - Wanneer een veroordelingsarrest vernietigd wordt omdat de rechter voor de opgelegde geldboete geen
vervangende gevangenisstraf "heeft uitgesproken, zijn de cassatie en de verwijzing hiertoe beperkt.
27 februari 1973.
637
62. Omvang.
Strafzaken. Burgerlijke rechtsvordering. - Voorziening van de beklaagde. - Cassatie
van de veroordeling van de beklaagde.
- Verzekeraar van de burgerrechteIijke aansprakelijkheid van de beklaagde. - Verzekeraar vrijwiiiig tussengekomen en veroordeeld om de beklaagde te vrijwaren voor de veroordelingen ten gunste van de burgerlijke
partij. - Verzekeraar die zich niet of
onregelmatig in cassatie heeft voorzien.
- G~volg van de cassati(:! ten aanzicn
van deze verzekeraar. - Wanneer de
beslissing tot veroordeling van de be- ·
klaagde op diens voorziening vernietigd
wordt en de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
deze beklaagde, die voor de feitenrechter vrijwillig is tussengekomen, zich
niet of onregehnatig in cassatie heeft
voorzien, heeft de veroordeling van de
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verzekeraar om de beklaagde te vrijwaren voor de veroordelingen ten gunste
van de burgerlijke partij, geen bestaansreden meer.
12 maart 1973.
680
63. Omvang.
Strafzaken. Burgerlijhe rechtsvordering. - Beslissing waarbij de aansprakelijkheid voor
een ongeval tussen beide beklaagden
wordt verdeeld, namelijk ten belope
van tu;ee derden en van een derde. Rechter die niet heeft geantwoord op
de conclusie van de eerste beklaagde
waarin de te zijnen laste gelegde fout
wordt betwist. - Cassatie van de beslissin:;J op de tegen deze beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering. -Cassatie die zich niet uitstrekt tot de
beschikking waarbij wordt beslist dat
de andere beklaagde ten minste voor
een derde. aansprakelijk is, noch tot de
beschikking, al is deze door onwettelijkheid aangetast, waarbij de beklaagde veroordeeld wordt tot vergoeding van de gehele schade. - Wanneer
een vonnis de gevolgen voor een ongeval tussen beide beklaagden heeft verdeeld, namelijk ten belope van twee
derden voor de eerste en een derde
voor de tweede, strekt de cassatie van
de beslissing op de tegen de eerste beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering, omdat de rechter niet heeft
geantwoord op 'de conclusie waarin deze
beklaagde de te zijnen laste gelegde
fout betwist, zich niet uit tot de beschikking waarbij wordt beslist dat de
andere beklaagde ten minste voor een
derde aansprakelijk is, noch tot de beschikking, al is deze door onwettelijkheid aangetast, waETbij de beklaagde
veroordeeld wordt tot vergoeding van
de gehele schade.
19 maart 1973.
70G
64. Omvcmg.
Strafz::lcen. -Burgerlijke rechtsvorclering. Voorziening van de burgerlijke pm·tij tegen
de beslissing wcwrbij haar eis wordt
ontzegd. - Cassatie van de beslissino
op de rechtsvordering tegen de be-klaagde. - Brengt de cassatie mede
van de niet definitieve beslissing op de
rechtsvordering tegen de bt~rgeJ-rechie·
lijk aansprakelijke partij, die op dezelfde onwettelijlcheid is geg1·ond. ·Niettegenstaande de niet-ontvanlceli.Jkheid van de voorziening tegen deze be-slissing en de afstand van deze voor-

ziening, zonder berusting. - De cassatie, op de voorziening van de burgerlijke partij, van de beslissing waarbi.i
de rechtsvordering van deze partij tegen de beklaagde wordt ontzegd, brengt
de cassatie mede van de beslissing op
de rechtsvordering tegen ·de voor de
beklaagde burgerrechtelijk aansprake·lijke partij, die op dezelfde onwetteli.!kheid is gegrond, hoewel de voorziening
tegen deze beslissing vooralsnog niet
ontvankelijk is en zelfs indien de burgerlijke partij van deze voorziening
afstand heeft gedaan zonder evenwel
in de beslissing te berusten.
26 maart 1973.
741
6·5. - Rechtspleging. - Voo7·zienwgen door een beklnagde ingesteld tegen
twee arresten die te zijnen laste, op dezelfde dag en door dezelfde Ieamer vcm
het hof van beroep zijn gewezen. Samenvoeging van de zaken. - Wan-·
neer een beklaagde zich in cassatie
heeft voorzierl. tegen twee arresten clie
te zijnen last~, op dezelfde dag en door
dezelfde kamer van het hof van beroep
zijn gewezen over dezelfde en over
soortgelijke misdrijven, kan het Hot
beide voorzieningen samenvoegen.
26 maart 1973.
746

66. Omvang.
Stmfzalcen. -·
Burgerlijlee rechtsvorderingen. Beslissing waarbij de aansprakelijkheid
voor een ongeval tussen twee beklaagden wordt verdeeld, Tespectievelijlc kn
belope van een denle en twee de1·den.
- Cassatie, op de voorziening van de
eerste beklaagde, van de beslissingen
op de wederzijdse bu1·ge1·lijlce Techtsvorderingen. - Cassatie die zich niet
uitstrekt tot de beschilclcing wam·bij de
cwnsprctkelijkheid van de ande1·e beklaagde op twee derden ten minste
woTdt vastgesteld. - Wanneer de rechter de aansprakelijkheid voor een ongeval tus,sen twee beldaagden verdeeld
heeft, ten belope van een derde voor de
eerste en twee derden voor de tweede,
strekt de cassatie, die is uitgesprokcn
op de voorziening van de eerste, van de
beslissingen op de wederzijdse burgerlijke rechtsvorderingen en hierop gegrond is dat de eiser onwettelijk aansprakelijk werd verklaard zich niet ui t
tot de beslissing dat de andere beklaagde aansprakelijk is voor twee derden ten minste.
27 maart 1973.
75±
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67. - Omvang. Strafzaken. Voorziening in cassatie van de beklaagde tegen de beslissingen op de
strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering die tegen hem zijn ingesteld.
Cassatie van de beslissing op de
strafvordering. - Cassatie dientengevolge van de eindbeslissing op de burgerlijke rechtsvordering. Wanneer
de beklaagde zich in cassatie heeft
voorzien tegen de beslissing op de strafvordering en tegen de eindbeslissin_g op
de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, brengt de vernietiging
van de eerste beslissing de vernietiging
mede van de tweede beslissing die er
het gevolg van is, zelfs indien de vernietiging van de beslissing op de str2.fvordering van ambtswege wordt uitgesproken.
16 april 1973.
816
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sHssing. - De cassatie, op de voorziening van de beklaagde, van de beslissing op de strafvordering brengt de vernietiging mede van de niet definitieve
beslissing op de rechtsvordering van de
burgerlijke partij die er het gevolg van
is, hoewel de voorziening tegen deze
tweede beslissing vooralsnog niet ontvankelijk is.
15 mei en 26 juni 1973.
885 en 1056

69. - Rechtspleging.
Strafzaken.
- Voorziening tegen verscheidene beslissingen. Samenhangende zaken.
- Samenvoeging.- Wanneer een partij zich in cassatie voorziet tegen verscb:eidene beslissingen en de zaken samenhangend zijn, beveelt het Hof de
samenvoeging ervan in het belang van
een goede rechtsbedeling.
15 mei 1973.
878

71. ,--- Omvang. - Stmjzaken. Cassatieberoep vcm een belclcwgde tegen de beslissing op de tegen hern ingestelde strafvordering en tegen de eindbeslissingen op de tegen hem en door·
hem ingestelde bur·gerlijlce Techtsvor·deringen. - CassatiebeToep van de verzekeraar van dezelfde belclcwgde tegen de
eindbeslissing op de buTgeTlijlce TechtsvoTdeTing van deze ver·zelcen!cn' tegen
een medebeklaagde.- Ver·nietiging van
de beslissing op de stmfvor·der·ing en
van de beslissing op de tegen de belclaagde ingestelde buTgeTlijlce TechtsvordeTing. BTengt de vernietiging
mee van de beslissingen op de dooT de
beklaagde en dooT zijn veTzelcenwr ingestelde buTgerlijlce TechtsvonleTingen,
die op dezelfde onwettelijlcheid zijn gegmnd. - Zelfs indien de vernietig~ng
van de beslissing op de stmfvor·denng
van arnbtswege woTdt uitgesprolcen. De vernietiging, op het cassatieberoep
van de beklaagde, van de beslissing op
de strafvordering brengt de vernietiging
mee van de eindbeslissing op de tegen
hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die het gevolg is van de eerste, en
van de eindbeslissingen op de door hem
en door zijn verzekeraar tegen een medebeklaagde
ingestelde
burgerlijke
rechtsvorderingen, die op dezelfde onwettelijkheid zijn gegrond, tegen welke
beslissingen deze partijen zich regelmatig in cassatie hebben voorzien, zelfs
indien de vernietiging van de beslissing
op de strafvordering van arnbtswege
wordt uitgesproken.
28 mei 1973.
939

'70. Omvang.
Voorziening in
cassatie van de beklaagde. - Cassatie
van de beslissing op de strafvordering.
- Brengt de vernietiging mede van de
niet definitieve beslissing op de rechtsvordering van de burgerlijlce partij. Niettegenstaande de niet-ontvankelijkheid van de voorziening tegen deze be-

72. Omvcmg.
Strafzalcen. BurgeTlijke rechtsvoTdeTingen. - Beslissing waarbij de aanspmlcelijlcheid
vooT een ongeval tussen twee belclaagden wordt veTdeeld ten belope van twee
derde ten laste van de ene beklaagde
en van een deTde ten laste van de
andeTe. - Vernietiging, op de voorzie-

68. - Rechtspleging.
Strafzaken.
- Voorzieningen door een beklaagde
gericht tegen twee te zijnen laste gewezen veroordelende arresten. - Neerlegging van een enkele memorie tot
staving van beide voorzieningen . ...:_ Onderzoek van de middelen dat het in
aanmerking nemen van beide arresten
vereist. - Samenvoeging van beide zaken. - Indien de memorie neergelegd
tot staving van de voorzieningen, die de
beklaagde tegen twee te zijnen laste gewezen veroordelende arresten heeft gericht, middelen bevat waarvan het onderzoek het in aanmerking nemen van
beide arresten vereist, kan het Hof
beide voorzieningen samenvoegen.
15 mei 1973.
878

1128

CASSATIEMIDDELEN.

ning van de eerste beklaagde, van de
beslissingen op de wederzijdse burgerlijke rechtsvorderingen. - V ernietiging
die zich niet uitstrekt tot de beschikking waarbij het deel van de aansprakelijkheid van de andere beklaagde
wordt vastgesteld. - Wanneer de rechter de aansprakelijkheid voor een ongeval tussen twee beklaagden heeft
verdeeld, ten belope van twee derden
voor de eerste en van een derde voor
de tweede, strekt de vernietiging, op
het cassatieberoep van de eerste, van
de beslissingen op de wederzijdse burgerlijke rechtsvorderingen, en hierop
gegrond dat de veroordeling van de
eiser niet regelrnatig met redenen is
omkleed, zich niet uit tot de beslissing
dat de andere beklaagde ten minste
voor een derde aansprakelijk is.
28 mei 1973.
939
7:3. Omvang.
Strafzaken. Beslissing tot onbevoegdverklaring op
de strafvordering en op de burgerlijke
rechtsvordering. - Voorziening in cassatie van het openbaar, ministerie. Omvang van de cassatie. - Wanneer
de rechter, bij wie de strafvordering en.
de burgerlijke rechtsvordering aanhangig zijn, door de bestreden beslissing
ten onrechte onbevoegd wordt verklaard, vernietigt het Hof de beslissing
in zoverre zij op beide rechtsvorderingen is gewezen, oak al komt hiervan
aileen het openbaar ministerie in cassatie.
29 ·mei 1973.
945
74. Omvang.
Strafz::ken . .Onbeperkte voorziening van de beklaagde. - Cassatie van de beslissing
op de strafvordering. - Cas sa tie dientengevolge van de eindbeslissing op de
tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering. - De cassatie, op
de onbeperkte voorziening van de beklaagde, van de veroordeling op de
strafvordering brengt de cassatie mede
van de eindbeslissing op de tegen hem
ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
die het gevolg is vHn de eerste.
19 juni 1973.
1026
'75. Omvang.
Strafzaken. -·
Cassatie van de beslissing waqrbij de
beklaagde wordt veroordeeld. - Regelmatige voorziening van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij. - Cassatie
brengt de vernietiging mede van de be-

schikking m.b.t. deze partij, oak al
wordt de cassatie van de beslissing op
de strafvordering over een middel van
ambtswege uitgesproken. - Wanneer
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij zich onregelrnatig in cassatie heeft
voorzien, brengt de cassatie van de beslissing waarbij de beklaagde op de
burgerlijke rechtsvordering wordt veroordeeld, de vernietiging mede van de
beschikking m.b.t. deze partij, ook al is
de cassatie van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering enkel het gevolg van de cassatie van de beslissing
op de strafvordering, die over een middel van ambtswege is uitgesproken.
26 juni 1973.
1056
HOOFDSTUK VI.
VERWIJZING NA CASSATIE.

(Zie Voorziening in cassatie.)

HOOFDSTUK VII.
AFSTAND.

(Zie Voorziening in cassatie.)

HOOFDSTUK VIII.
KOSTEN.

(Zie Gerechtskosten.)

HOOFDSTUK IX.
REGISTRATIE. -

ZEGEL.

(Zie Voorziening in cassatie.)

CASSATIEMIDDELEN.
INLEIDING.

-

Aard van het cassatie-

middel.
HOOFDSTUK

vankelijk
heid.

I. - Middelen die niet ontzijn wegens onduidelijk-

II.- Middelen die niet ontvankelijk zijn omda~ niet aangeduid
wordt waarin de wet of welke wetsbepaling is geschonden, of omdat de
voorziening zelf niet ontvankelijk is
wegens het ontbreken van krachtens
de wet bij de voorziening .te voegen
stukken of van bij de wet vereiste
aanwijzingen.

HooFDSTUK

III. - Middelen die feitelijke grondslag missen.

HOOFDSTUK

___ I

___ .!_-

CASSATIEMIDDELEN.
IV.- Nieuwe middelen.Louter juridische middelen.

HOOFDSTUK

V.- Middelen die niet ontvankelijk zijn wegens gemis aan belang voor de eiser.

HooFDSTUK

VI. -

Middelen die niet
ontvankelijk zijn omdat zij op de
bestreden beslissing geen betrekking
hebben.

HOOFDSTUK

VII. - Ambtshalve voorgedragen middel. (Zie CASSATIE.)

HOOFDSTUK

INLEIDING.
AARD VAN HET CASSATIEMIDDEL.

1. - Strafzaken. - Middel waarin
feiten en recht vermengd zijn. - Nietontvankelijkheid. Niet ontvankelijk

wegens vermenging van feiten en recht
is het middel dat het Hof ertoe zou verplichten feitelijke gegevens na te gaan.
(Grondwet, art. 95.)
25 september 1972 en 27 februari 1973.
95 en 638
2. - Burgerlijke zaken. - Verscheidene rechtsvorderingen samengevoegd
wegens hun verknochtheid. - Voorziening van een van de partijen. - Middel
afgeleid uit het gebrek aan antwoord op
de conclusie van een andere partij. Ontvankelijkheid van het middel. Voorwaarden. - W atmeer verscheidene
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Hof zou verplichten gegevens van feitelijke aard na te gaan en vast te stellen.
(Grondwet, art. 95.)
252
13 november 1972.
4. - Burgerlijke zaken. - Openbaar
ministerie.
Rechtsvordering van
ambtswege. - Middel volgens hetwelk
een raadsheer in sociale zaken een partij voor de arbeidsgerechten niet mag
vertegenwoordigen en verdedigen. ---'Ontvankelijkheid. Tot staving van

een voorziening ingesteld omdat de
openbare orde zijn tussenkomst vergt,
kan het openbaar ministerie aanvoeren
dat een raadsheer in so.ciale zaken een
partij niet mag vertegenwoordigen en
verdedigen voor' de arbeidsgerechten,
zel~s indien die partij door een andere
persoon regelmatig vertegenwoordigd
was.
29 november 1972.
310
:5. - Strafzaken. - Middel dat kritiek oefent op een feitelijke vaststelling
van de feitenrechter. - Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk is het
middel dat kritiek oefent op een feitelijke vaststelling van de feitenrechter.
(Grondwet, art. 95.)
19 december 1972.
409
•6. Dienstplichtzaken.
Middel
waarin sli(Chts beschouwingen van feitelijke aard worden aangevoerd.- Niet
ontvankelijk middel. - Niet ontvanke-

vorderingen door de feitenrechter wegens hun verknochtheid samengevoegd
zijn, is de partij die zich in cassatie
heeft voorzien tegen de over zijn zaak
gewezen beslissing, ontvankelijk om
zich te beroepen op het gebrek .aan antwoord op de conclusie van een andere
partij, wanneer de oplossing van de door
deze conclusie 'opgeworpen betwisting
van belang is voor het tussen haar en
de andere partijen bestaande geschil.
10 november 1972.
246

lijk is het middel tot staving van een
voorziening in dienstplichtzaken, dat
niet op een schending van de wet, doch
aileen op beschouwingen van feitelijke
aard is gegrond. (Grondwet, art. 95,
lid 2; gecoordineerde dienstplichtwetten
van 30 april 1962, art. 51, § 1.)
3 januari 1973.
447,

3. - Strafzaken. - Middel gegrond
op de in artikel 411 van het Strafwetboek bepaalde verschoningsgrond. Niet-ontvankelijkheid. Begrip.

vermenging van feiten en recht is het
middel dat het Hof ertoe zou verplich~
ten feitelijke gegevens na te gaan.
(Grondwet, art. 95.)
456
5 januari 1973.

Niet ontvankelijk, wegens vermenging
van feiten en recht, is het middel hieruit afgeleid dat de bestreden beslissing
rekening had moeten houden met de
door de eiser aangevoerde verschoningsgrond bepaald in artikel 411 van het
Strafwetboek, wanneer dit middel het

7. - Gerneentelijke en provinciale
belastingen. - Middel waarin feiten en
recht vermengd zijn. - Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk wegens

8. - Strafzaken. - Middel gegrond
op de beweerde valsheid van een vaststelling van het proces-verbaal van de
terechtzitting en van de bestreden beslissing. Geen betichting van vals~.
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Niet ontvankelijk middel. -

Niet ontvankelijk is het middel ten betoge dat, in strijd met de authentieke
vaststellingen van het proces-verbaal
van de terechtzitting en van de bestreden beslissing, de eiser ter terechtzitting
niet is gehoord en zijn grieven m.b.t. de
beschuldiging niet heeft kunnen doen
gelden, wanneer de eiser noch het proces-verbaal van de terechtzitting noch
de bestreden · beslissing van valsheid
heeft beticht.
19 februari 1973.
610
9. - Burgerlijke zaken. - Middel
waarin feiten en recht vermengd zijn.
- Niet ontvankelijk middel.- Niet ont-

vankelijk wegens vermenging van feiten en recht is het middel dat het Hof
ertoe zou verplichten feitelijke gegevens
na te gaan. (Grondwet, art. 95.)
28 februari en 10 · mei 1973.
640 en 858
10. - Strafzaken. -:- Tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen. - Conclusie voor de rechter in hager beroep van een van de
burgerlijke partijen. - Middel tot staving van de voorziening van de andere
burgerlijke partij, afgeleid uit het gebrek aan antwoord op deze conclusie.
Voorwaarde voor de ontvankelijkheid van het middel. - Wanneer twee

burgerlijke partijen tegen de beklaagde
zijn opgetreden en een van die partijen
voor de rechter .in boger beroep een conclusie heeft genomen, is de andere ont. vankelijk om tot staving van haar voorziEming het gebrek aan antwoord op de
conclusie van de eerste burgerlijke partij op te werpen, indien de oplossing
van de bij deze conclusie opgeworpen
betwisting eveneens van belang is voor
bet geschil tussen haar en de beklaagde.
7 mei 1973.
848
11. - Strafzaken. - Aanvoering van
omstandigheden waaruit geen vormgebrek of grief van onwettelijkheid wordt
afgeleid. Geen cassatiemiddel. -

Geen cassatiemiddel is de aanvoering
van omstandigheden waaruit geen
vormgebrek of grief van onwettelijkheid
wordt afgeleid. (G.W., art. 608.)
14 mei 1973.
874
12. Dienstplicht. Middel gegrond op de beweerde valsheid van een
vaststelling in de bestreden beslissing.

- Geen betichting van valsheid. - Niet
ontvankelijk middel. - Niet ontvanke-

lijk is het middel gegrond op een beweerde valsheid van een authentieke
vaststelling in de bestreden beslissing,
wanneer eiser die beslissing niet in de
wettelijke vormen van valsheid heeft
beticht.
897
16 mei 1973.
13. - Burgerlijke zaken. - Middel
betrekkelijk de rechtsgevolgen van een
pandstelling tijdens de termijn van staking van betaling, inzake faillissement.
- Middel dat aan het Hof een rechtsvraag voorlegt.- Het middel betrekke-

lijk de rechtsgevolgen van een pandstelling, i.e. de mogelijkheid of die in
geval van faillissement tegen derden
kan worden opgeworpen tijdens de termijn van staking van betaling tot zekerheid van een kredietverlening in de
vorm van voorschotten op een rekeningcourant die op het ogenblik van de inpandgeving eJn debetsaldo vertoonde,
legt aan het Hof een rechtsvraag voor
en geen door de feitenrechter soeverein
te beoordelen vraag.
18 mei 1973.
911
14. - Burgerlijke zaken. - Middel
waarin feiten en recht vermengd zijn.
Niet ontvankelijk middel. Niet

ontvankelijk wegens vermenging van
feiten en recht, zodat het Hof verplicht
is feitelijke gegevens na te gaan, is het
middel waarin wordt aangevoerd dat
een door de rechter inzake rekeningcourant aangenomen berekeningswijze
in strijd is met de bedoeling van de
partijen bij het sluiten van het rekening-courantcontract en dat zij een fictieve samenvoeging van de door de
schuldenaar gestorte bedragen en de
door de schuldeiser verleehde kredieten
uitmaakt.
18 mei 1973.
911
115. - Burgerlijke zaken. - Middel
waarin feiten en recht vermengd zijn.
Niet ontvankelijk middel. Niet

ontvankelijk wegens vermenging van
feiten en recht, zodat het Hof verplicht
is feitelijke gegevens na te gaan, is het
middel waarin wordt aangevoerd dat
een eerste pandstelling tot dekking van
een debet van een rekening-courant
slechts betrekking zou gehad hebben op
schulden, die v66r de dag van deze
pandstelling werden aangegaan en die

__ ]
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de rechter, gelet op artikel 445 van de
wet op het faillissement, vervallen
moest verklaren t.a.v. het oud of nieuw
karakter van de schulden en van de zekerheden welke bij elk van die schulden
zouden behoren.
18 mei 1973.
911
1•6. - Strafzaken. __:__ Cassatieberoep
van de veroordeelde beklaagde. Ambtshalve opgeworpen middel dat
leidt tot cassatie met verwijzing. -Tot
staving van de voorziening voorgedragen middel dat geen cassatie zonder verwijzing kan meebrengen. - Middel dat
geen onderzoek van het Hof behoeft. -

Wanneer op het cassatieberoep van de
veroordeelde beklaagde, een middel, dat
leidt tot cassatie met verwijzing, ambtshalve wordt opgeworpen, behoeft het
Hof niet vooraf het middel te onderzoeken dat de eiser tot staving van zijn
voorziening heeft voorgedragen en dat
geen cassatie zonder verwijzing kan
meebrengen.
28 mei en 25 juni 1973.
939 en 1045

17. Strafzaken. Voorziening
van de burgerlijke partij tegen een arrest van buitenvervolgingstelling. Middel waarbij de beschikking van buitenvervolgingstelling weer in het geding
wordt gesteld.- Niet-ontvankelijkheid.

__: Het middel dat de beschikking van
buitenvervolgingstelling weer in het geding stelt, is niet ontvankelijk tot staving van een voorziening van de burgerlijke partij tegen de beschikking van
een arrest van buitenvervolgingstelling,
waarbij zij veroordeeld wordt tot schadevergoeding jegens de verdachte of in
de kosten van de strafvordering of van
de burgerlijke rechtsvordering.
18 juni 1973.
1020
18. Voorziening van de burgerlijke partij tegen een arrest van buitenvervolgingstelling m.b.t. bepaalde feiten. - Kamer van inbeschuldigingstelling die beslist heeft dat de onderzoeksgerechten van geen ander feit kennis
genomen hadden.- Middel waarin deze
beslissing wordt betwist. - Ontvankelijkheid. - Tot staving van de voorzie-

ning van de burgerlijke partij tegen het
arrest, waarbij het verzet tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling
m.b.t. bepaalde feiten wordt verworpen,
is ontvankelijk het middel hieruit afgeleid dat de kamer van inbeschuldiging~
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stelling ten onrechte heeft beslist dat
de onderzoeksgerechten van geen ander
feit kennis genomen hadden.
18 juni 1973.
1020
1.9. - Strafzaken. - Voorziening in
cassatie tegen een beslissing van de
commtssw tot bescherming van de
maatschappij waarbij de invrijheidstelling op proef wordt geweigerd. - Middel dat kritiek oefent op een feitelijke
beoordeling van de commissie. - Niet
ontvankelijk middel. - Niet ontvanke-

lijk is het middel dat kritiek oefent op
een feitelijke beoordeling van de commissie tot bescherming van de maatschappij waarbij een verzoek tot invrijheidstelling op proef wordt verworpen.
(Grondwet, art. 95.)
1061
26 juni 1973.
HOOFDSTUK I.
MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN
WEGENS ONDUIDELIJKHEID.

20. - Burgerlijke zaken. - Middel
waarbij de miskenning van de bewijskracht van een akte wordt aangevoerd.
Geen verdere precisering. Nietontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk,

wegens gebrek aan ·precisering, is het
middel waarbij de miskenning van de
bewijskracht van een akte wordt aangevoerd, zonder nauwkeurig te bepalen waarin de bewijskracht van deze
akte zou miskend zijn. (G.W., artikel 1080.).
26 oktober 1972 en 21 maart 1973.
203 en 719
21. - Strafzaken. - Middel waarin
een gebrek aan antwoord op de conclusie wordt aangevoerd.
Geen
nauwkeurigheid. Middel niet ontvankelijk. - Niet ontvankelijk is het

middel dat een gebrek aan antwoord
op de conclusie aanvoert, zonder te vermelden welke eis of exceptie of welk
verweer onbeantwoord is gelaten.
29 mei 1973.
952
22. Strafzaken.
Onnauwkeurig middel. Niet ontvankelijk middel. - Niet ontvankelijk is het middel

waarvan de onnauwkeurigheid het Hof
in de onmogelijkheid stelt de aangevoerde onwettelijkheid te onderschelden.
20 juli 1973.
1077
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HOOFDSTUK II.
MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN
. OMDAT NIET AANGEDUID WORDT WAARIN
DE WET OF WELKE WETSBEPALING IS
GESCHONDEN, OF OMDAT DE VOORZIENING
. ZELF NIET ONTVANKELIJK IS WEGENS HET
ONTBREKEN VAN KRACHTENS DE WET BIJ
DE VOORZIENING TE VOEGEN STUKKEN
OF VAN BIJ DE WET VEREISTE AANWIJZINGEN.

2.3. - Directe belastingen. - lVIiddel
waarbij de schending van een wettelijke bepaling wordt aangevoe'I'Cl, zonder nauwkeurig te bepalen wcw1·in deze
schending bestaat. - Niet ontvankelijk
middel. - Niet ontvankelijk inzake directe belastingen is het middel waarbij
de schending van een wettelijke bepaling wordt aangevoerd, zonder nauwkeurig te bepalen waarin deze schending
bestaat. (Wetboek van de inkomstenbelastingen, art. 289.)
8 september 1972.
28
24. Tuchtzaken.
Voo?·ziening
tegen een beslissing vcm de nwtl van
beroep van de Orde van architecten. Een enkele straf wegens verscheidene
tekortkomingen dan de beroepsplichtenleer.- Middel dat slechts kritie1c oefent
op de beslissing betreffende een van
deze tekortkomingen. - Stmf wettelijk
gerechtvaardigd door een andere tekortkoming. Niet-ontvankelij1cheid. Wanneer een beslissing van de raad
van de Orde van architecten een enkele
tuchtrechtelijke straf uitspreekt wegens verscheidene tekortkomingen aan
de beroepsplichtenleer, is niet ontvan~
kelijk · het cassatieberoep gegrond op
een middel dat slechts betrekking heeft
op een dezer tekortkomingen, indien de
uitgesproken straf wettelijk gerechtvaardigd blijft door een andere tekortkoming.
15 september 1972.
63

25. - Burgerlijke zaken. - lVIiddet
waarin de schending van een wetteli.ike
bepaling wordt aangevoerd, zonder nader te bepalen waarin tleze schending
b:estaat. - Niet ontvan1celij1c middel.
- Niet ontvankelijk is het middel dat
de schending van een wettelijke bepaling aanvoert, zonder nader te bepalen
waarin deze schending bestaat. (G.W.,
art. 1080.)
17 november 1972 en 28 juni 1973.
273. en 1066

26. - Burgerlijke zaken. - Middel
afgeleid uit de miskenning van de bindende kracht van een verzekeringspolis .
- Verzekeringspolis niet overgelegd.Tekst van deze polis blijkt niet uit het
arrest. - Niet ontvankelijk middel. Niet ontvankelijk is het middel dat
de rechter verwijt de bindende kracht
van een verzekeringspolis te hebben
miskend, wanneer ·de tekst van deze
polis noch uit het arrest noch uit de
regelmatig overgelegde stukken blijkt.
19 januari 1973.
513
27. - Burgerlijke zaken. - Middel
waarbij aan de rechter wordt verweten
te hebben beslist dat de overeenkomst
tussen twee partijen geen arbeidsovereenkomst voor bedienden wcls. - Middel wcwrin slechts de artikelen 14, 15
en 20 van de gecoiirdineerde wetten betrejjende het bedientlencontmct als geschonden wetsbepalingen worden aangeduid. - Niet ontvankelijk middel. In burgerlijke zaken is niet ontvankelijk het middel, waarbij aan de rechter
wordt verweten te hebben beslist dat
de overeenkomst tussen twee partijen
geen arbeidsovereenkomst voor bedienden is en slechts de artikelen 14, 15 en
20 van de gecoi:irdineerde wetten betreffende het bediendencontract als geschonden wetsbepalingen worden aangeduid. (G.W., art. 1080.)
662
7 maart 1973.
28. - Tuchtzaken. - Orde vcm architecten. - Middel afgeleid uit de misTcenning van de 1·egel die aan een architect verbiedt als lid van de raad van
beroep kennis te nemen van een zaak
waarover uitspraak was gedaan door de
rcwd van beroep waarvan hij deel uitmaakt. - Overgelegde stu1c1cen die het
niet mogelijk maken de gegrondheid
van het midtlel te beoordelen. - Niet
ontvan1celij1c midtlel. - Niet ontvankelijk is het middel ten betoge dat een
architect, als lid van de taad van beroep van de Orde van architecten, kennis heeft genomen van een zaak waarover in eerste aanleg uitspraak was
gedaan door de raad van de Orde waarvan hij deel uitmaakt, als de eiser geen
eensluidend verklaard afschrift van het
proces-verbaal van de · samenstelling
van deze raad van beroep of een getuigschrift van de griffier overlegt, waaruit
zou blijken dat dit proces-verbaal niet
is opgemaakt. (Wet van 26 juni 1963,

I
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art. ·28, lid 5; K. B. van 31 augustus
1963, art. 33 en vlg.)
23 rnaart 1973.
736
29. Dienstplicht. Middel ge.steund op geneeskundig getuigschrift
dat niet aan de herkeuringsraad is
overgelegd. - Niet ontvankelijk middeL - Niet ontvankelijk is het middel
dat steunt op een geneeskundig getuigschrift dat niet aan de herkeuringsraad
is overg~legd.
28 maart 1973.
762

Burgerlijke zaken. - Verplichting voor elk van de middelen afzonderlijk de wettelijke bepalingen te
vermelden, waarvan
de
schending
wordt aangevoe1·d. - In burgerlijke zaken moet het cassatieverzoekschrift
voor elk middel afzonderlijk de wettelijke bepalingen vermelden waarvan de
schending wordt aangevoerd. (G.W.,
art. 1080.)
826
18 april 1973.
30. -

31. - Burgerlijke zaken: - Middel
waarbij de schending wo1·dt aangevoerd
van de bindende kracht van een overeenkomst. - In de conclusie van de
eiseres of in het cassatieberoep geen
vermelding van het ogenblik waarop de
overeenkomst is gesloten. - Niet ontvankelijk middeL - Niet ontvankelijk
is het middel afgeleid uit de schending,
door de feitenrechter, van de bindende
kracht van een overeenkomst, wanneer
in de conclusie van de eisers of in het
cassatieberoep niet wordt vermeld wanneer deze overeenkomst is gesloten.
10 mei 1973.
858

HOOFDSTUK III.
MIDDELEN
DIE FEITELIJKE GRONDSLAG MISSEN.

32. - Strafzaken. - Middel dat op
een feitelijke bewering berust. - Bewering die geen steun vindt in de bestreden beslissing en in de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan.
- MiddeL dat feitelijke grondstag mist.
- Feitelijke grondslag mist het middel
dat op een feitelijke bewering berust,
die geen steun vindt ih de bestreden beslissing of in de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan.
7 november 1972 en 8 januari 1973.
233 en 465

-

~:-
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33. - Burgerlijke zaken. - Middel
waarin het gebrek aan antwoord op de
conclusie wordt aangevoerd. - Passend
antwoord.
Middel dat feitelijke
grondslag mist. - Feitelijke grondslag
mist het middel dat een gebrek aan
antwoord op de conclusie aanvoert,
wanneer deze in de bestreden beslissing
passend is beantwoord. (Grondwet, artikel 97 .)
17 november 1972 en 15 juni 1973.
273 en 1004
.34. - Burgerlijke zaken. - Middel
volgens hetwelk de rechter in hoger be?"oep de kracht van gewijsde van een
beslissing aLvorens recht te doen heeft
miskend. - Rechter in hoger beroep
die het hoger beroep tegen deze beslissing niet ontvankelijk heeft verklaard.
- Middel dat feitelijke grondslag mist.
- Feitelijke grondslag mist het middel
volgens hetwelk de rechter in hager beroep de kracht van gewijsde van een
beslissing alvorens recht te doen heeft
miskend, wanneer de rechter het hager
beroep van deze beslissing niet ontvankelijk heeft verklaard.
1 december 1972.
321

35. - Burgerlijke zaken .. - MiddeL
van niet-ontvankelijkheid. MiddeL
van niet-ontvankelijkheid gegrond op
een onjuiste uitLegging van .de bestreden beslissitLg. - MiddeL van niet-ontvankelijkheid dat feitelijke grondsLag
mist. - Feitelijke grondslag mist het
het middel van niet-ontvankelijkheid
dat tegen een middel is opgeworpen en
hieruit afgeleid dat de bestreden beslissing . wettelijk gerechtvaardigd blijft
door een niet gekritiseerde bepaling,
wanneer dit middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is op een onjuiste interpretatie van de beslissing.
24 januari 1973.
533
36. - Burgerlijke zaken. - MiddeL
dat op een onjuiste uitlegging van de
bestreden beslissing berust. - Middel
dat feitelijke grondslag mist. - Feitelijke grondslag mist het middel dat op
een onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing berust.
6 april 1973.
784

37. - Strafzaken. - MiddeL ten betoge dat op de conclusie niet is geantwoord. - Passend antwoord. - MiddeL
dat feitelijke grondslag mist. - Feite-
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lijke grondslag mist het middel dat aan
de rechter verwijt niet te hebben geantwoord op een conclusie, terwijl in de
bestreden beslissing hierop passend is
geantwoord. (Grondwet, art. 97.)
14 mei 1973.
874

41. -- Burgerlijke zaken. - l\1£iddel,
gegrond op wettelijke bepalingerv die
noch van openbare orde noch dwingend.
zijn. - Middel niet voorgelegd aan de
feitenrechte1· en waarover hij op eigen
initiatief niet heeft beslist. - Nieuw
middel. Niet-ontvunkelijkheid. ~

38. - Burgerlijke zaken. - Middel
dat een tegenstrijdigheid in de redenen
aanvoert. - Redenen niet tegenstrijdig.
- Middel dat feitelijke grondslag mist.

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk,
tot staving van een voorziening in burgerlijke zaken, is het middel gegrond
op wettelijke bepalingen die noch van
openbare orde noch dwingend zijn, dat
niet aan de feitenrechter is voorgelegd
en waarover hij op eigen initiatief niet
heeft beslist.
21 september, 17 november en 1 december 1972, 1 en 22 maart, 27 april en
10 mei 1973.
83, 273, 321, 643, 730,
829 en 858

- Feitelijke grondslag mist het middel
dat een tegenstrijdigheid in de redenen
a an voert, die de bestreden beslissing
niet bevat. (Grondwet, art. 97.)
7 juni 1973.
970
39. - Burgerlijke zaken. - Middel
van niet-ontvankelijkheid. Middel
van niet-ontvankelijkheid hieruit afgeleid dat de niet gekritiseerde vaststellingen van de rechter volstaan om de
wettelijkheid van het beschikkende gedeelte te rechtvaardigen. - Vaststellingen niet van aard om de beslissing te
rechtvaardigen. Middel· van nietontvankelijkheid dat feitelijke grandslag mist. - Feitelijke grondslag mist

het middel van niet-ontvankelijkheid
dat tegen een cassatiemiddel is opgeworpen en hieruit afgeleid dat de bestreden beslissing door de niet gekritiseerde bepalingen wettelijk gerechtvaardigd blijft, wanneer deze niet volstaan als grondslag van het beschikkende gedeelte.
21 juni 1973.
1031
HOOFDSTUK IV.
NIEUWE MIDDELEN.
LOUTER JURIDISCHE MIDDELEN.

40. - Burgerlijke zaken. - Middel
betreffende de nietigheid van de door
getuigen afgelegde eed. Nietigheid
gedekt door een vonnis of arrest op tegenspraak. Niet ontvankelijk middel. - Het middel volgens hetwelk uit

de vermeldingen van de beslissing niet
kan worden opgemaakt of de getuigen
de door de wet voorgeschreven eed werkelijk hebben afgelegd, is niet ontvankelijk, wanneer de eventuele nietigheid
van de eed overeenkomstig artikel 864,
lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek
gedekt is door een vonnis o{ arrest op
tegenspraak.
·
6 september 1972.
16

42. Strafzaken. Voorlopige
hechtenis. Schending van de rechten van de verdediging. - Middel hieruit afgeleid dat het openbaar ministe·rie ter terechtzitting van de kamer
van
inbeschuldigingstelling
stukken
heeft overgelegd, die bij het dossier
zijn gevoegd, hoewel zij niet gedurende
ten minste twee dagen v66r de zitting
ter beschikking van de beklaagde zijn
geweest. - Middel niet voorgelegd aan
de feitenrechter. - Middel niet 6ntvankelijk. - Niet ontvankelijk is het mid-

del dat niet aan de feitenrechter is
voorgelegd en hieruit is afgeleid dat de
rechten van de verdediging zijn geschonden omdat het openbaar ministerie ter terechtzitting van de kamer van
inbeschuldigingstelling stukken heeft
overgelegd, die bij het dossier zijn gevoegd, hoewel z1j niet gedurende ten
minste twee dagen v66r de zitting ter
beschikking van de beklaagde en zijn
raadsman zijn geweest.
27 september 1972.
107
43. - Strafzaken. - Middel waarin
de schending wordt aangevoerd van
wettelijke bepctlingen die noch de openbare orde raken noch dwingend zijn. Middel niet voorgelegd aan de feitenrechter en waarvan deze niet op efgen
initiatief kennis heeft genomen. Nieuw middel. - Niet-ontvankelijkheid.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk,
tot staving van een voorziening in strafzaken, is het middel gericht tegen de
beschikking gewezen op de burgerlijke
vordering en gegrond op wettelijke bepalingen die noch de openbare orde

__]
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raken noch dwingend zijn, dat aan de
feitehrechter niet is voorgelegd en
waarvan deze niet op eigen initiatief
kennis heeft genomen.
24 oktober 1972.
188
44.
Strafzaken.
Beslissing
waarbij het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van een aangehouden
vreemdeling met het oog op zijn uitleve7·ing wordt afgewezen. - Middel afgeleid uit het feit dat bepaalde stukken
-niet bij het dossier Werden gevoegd of
niet bestaan. - Middel voor het eerst
voor het Hoi voorgedragen.- Niet-ontvankelijkheid.- Het middel hieruit af-

geleid dat de kamer van inbeschuldigingstelling een verzoek tot voorlopige
1nvrijheidstelling van een aangehouden
vreemdelirig met het oog op zijn uitlevering afgewezen heeft, en dat voorhoudt dat bepaalde stukken niet bij het
dossier werden gevoegd, kan niet voor
het eerst voor het Hof worden voorgedragen.
24 oktober i972.
198

45. - Strafzaken. - Middel hieruit
afgeleid dat de samenvoeging van de
tegen de medebeklaagden ingestelde
vervolgingen een schending van de
rechten van de verdediging van de ver·oordeelde beklaagde heeft medegebracht. Middel niet voorgelegd aan
de feitenrechter. - Niet ontvankelijk
middel. Het middel hieruit afgeleid
dat de samenvoeging van de vervolgingen ten laste van medebeklaagden een
schending van de rechten van de verdediging van de veroordeelde beklaagde
heeft medegebracht, kan niet voor het
eerst aan het Hof van cassatie worden
voprgelegd. ·
5 december 1972.
335
'46. - Strafzaken. - Schending van
de rechten van verdediging. - Middel
afgeleid uit het feit dat voor de rechter
in hager beroep geen enkele getuige
werd gehoord. - Middel dat niet aan
de feitenrechter werd voorgelegd. Niet ontvankelijk middel. - Niet ontvankelijk is het middel dat niet aan
de feitenrechter is voorgelegd en afge-

leid is uit het feit dat de rechten
van de verdediging werden geschonden
doordat voor de rechter in boger beroep
geen enkele getuige werd gehoord.
16 januari 1973.
498
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47. - Strafzaken. - Schending van
de rechten van de verdediging. - Middel afgeleid uit het feit dat tijdens het
verslag, overeenkomstig artikel 209 van
het Wetboek van strafvordering uitgebracht, een stuk van het dossier niet
werd voorgelezen. Voorlezing van
dat stuk niet gevraagd voor de rechter
in hager beroep. Niet ontvankelijk
middel..- Niet ontvankelijk is het middel dat afgeleid is uit het feit dat de
rechten van verdediging van de beklaagde werden geschonden, omdat de
magistraat die, overeenkomstig artikel 209 van het Wetboek van strafvordering, verslag heeft uitgebracht een
bepaald stuk van het dossier niet heeft
voorgelezen, wanneer die beklaagde
voor de rechter in hager beroep niet
heeft gevraagd dat dit stuk zou worden
voorgelezen.
16 januari 1973.
498
48. - Strafzaken. - Middel dat kritiek oefent op de regelmatigheid van
de dagvaarding. - Middel dat niet is
overgelegd aan de feitenrechter. Middel niet ontvankelijk. - Niet ontvankelijk is het middel dat slechts kri-

tiek oefent op de regelmatigheid van de
dagvaarding om voor de rechter in hager beroep te verschijnen, wanneer het
aan deze rechter niet is overgelegd en
de eiser zich ten gronde heeft verdedigd.
521
22 januari 1973.
49. --'-- Strafzaken. - Middel waarbij
het bestaan wordt aangevoerd van een
grand tot wraking van een lid van de
comtnissie tot bescherming van de
maatschappij, die de bestreden beslissing heeft gewezen. - Middel dat voor
het eerst aan het Hofwordt voorgedragen. Niet ontvankelijk middel. -

Het middel waarbij het bestaan wordt
aangevoerd van een grand tot wraking
van een lid van de commissie tot bescherming van de maatschappij, die de
bestreden beslissing heeft gewezen, kan
niet voor het eerst aan het Hof van
cassatie worden voorgedragen.
27 maart 1973.
753

'50. - Strafzaken. - Middel ten betoge dat de rechter artikel 71 van het
Strafwetboek moest toepassen. - Middel niet voorgelegd aan de feitenrechter. Niet ontvankelijk middel. Niet ontvankelijk is het middel ten be-
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toge dat de rechter artikel 71 van het
Strafwetboek had moeten toepassen,
indien voor de feitenrechter geen rechtvaardigingsgrond is opgeworpen.
2 april 1973.
770
51. - Burgerlijke zaken. - Middel
dat de openbare orde niet raakt en aan
de feitenrechter niet is voorgelegd. N.iet ontvankelijk middel. - Niet ont-

vankelijk is het middel dat vreemd is
aan de openbare orde en in burgerlijke zaken aan de feitenrechter niet is
voorgelegd.
·
22 juni 1973.
1035
52. - Burgerlijke zaken. - Middel
gegrond op wettelijke regels die noch
van openbare orde noch dwingend zijn.
Middel niet voorgelegd aan de feitenrechter en waarover hij op eigen
initiatief niet heeft beslist. Nieuw
middel. - Nieuw en derhalve niet ont-

vankelijk, tot staving van een voorziening in burgerlijke zaken, is het middel
gegrond op wettelijke bepalingen die
noch van openbare orde noch dwingend
zijn, dat niet aan de feitenrechter is
voorgelegd en waarover hij niet op
eigen initiatief niet heeft beslist.
28 juni 1973.
1063

53. - Strafzaken. - Cassatievoorziening tegen een arrest waarbij een
verzet niet ontvank,elijk wordt verklaard. Middelen die enkel betrekking hebben op de verwijzingsbeschikking, de rechtspleging voor de feitenrechters, het beroepen vonnis en het
verstekarrest. Niet ontvankelijke
middelen. - Niet ontvankelijk tot staving van een voorziening tegen een' arrest, waarbij een verzet niet ontvankelijk wordt verklaard omdat het te laat
is gedaan, zijn de middelen die enkel
betrekking hebben op het vooronderzoek, de verwijzingsbeschikking, de
rechtspleging voor de feitenrechters,
het beroepen vonnis en het verstekarrest.
20 juli 1973.
1077

54. Strafzaken.
Middel dat
slechts betrekking heeft op de rechtspleging voor de eerste rechter. - Middel vreemd aan de bevoegdheid en niet
aan de rechter in hager beroep voorgelegd. Niet-ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat
vreemd is aan de bevoegdheid en

slechts betrekking heeft op de
pleging voor de eerste rechter.
22 augustus 1973.

rechts~
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HOOFDSTUK V.
MIDDELEN
WEGENS
ElSER.

DIE NIET ONTV ANKELIJK ZIJ~
GEMIS AAN BELANG VOOR DE"

:55. - Burgerlijke zaken. - Middel
van de in hoger beroep tussengekomen
partij dat de rechter in hoger beroep
verwijt het vonnis van de eerste rechter
wegens diens onbevoegdheid niet te. hebben vernietigd. - Hoger beroep gericht
tegen alle beschikkingen van het vonnis. Niet ontvankelijk middel. Zonder belang en derhalve niet ontvankelijk is het middel van de in hoger beroep tussengekomen partij dat de. rechter in hoger beroep verwijt het vonnis
van de eerste rechter wegens diens onbevoegdheid niet te hebben vernietigd,
wanneer de rechter in hoger beroep, ingevolge de devolutieve kracht van het
hager beroep dat appellant tegen aile
beschikkingen van het vonnis heeft ingesteld, over het ganse geschil uitspraak
moet doen.
6 september 1972.
22
15,6. - Directe belastingen. - Middel
waarin kritiek wordt geoefend op een
ten overvloede gegeven reden van de
bestreden beslissing. - Niet ontvankeli/k middel. Zonder belang en der-

halve niet ontvankelijk is het middel
waarin kritiek wordt geoefend op een
ten overvloede gegeven reden van de
bestreden beslissing.
8 september 1972.
28
157. - Strafzdken.-:- Strafvordering.
- Een enkele straf uitgesproken wegens
verscheidene misdrijven. - Middel dat
enkel betrekking heeft op een . dezer
misdrijven. Straf wettelijk gerechtvaardigd door een ander misdrijf. Niet ontvankelijk middel. Wanneer

wegens verscheidene misdrijven een enkele straf is uitgesproken, is niet ontvankelijk wegens het ontbreken van belang, de eis tot vernietiging van de beslissing op de strafvordering gegrond op
een middel dat enkel betrekking heeft
op een dezer misdrijven, als de uitgesproken straf wettelijk gerechtvaardigd

- f".

__ I

----;

CASSATIEMIDDELEN.

blijft door een ander misdrijf. (Sv.,
art. 411 en 414.)
11 september 1972, 19 februari,
6 maart, 14 en 21 mei en 26 juni 1973.
44, 613, 655, 874, 921 en 1058
158. - Burgerlijke zaken. - Middd
zonder ·belang geworden wegens de beslissing van het Hof over een ander
middel. - Niet ontvankelijk middel. -

Niet ontvankelijk is het middel dat voor
de eiser zonder belang is geworden wegens de beslissing van het Hof over een
ander middel van de vporziening.
14 september 1972 en 21 maart 1973.
59 en 724
159. Tuchtzaken. Voorziening
tegen een beslissing van de raad van
beroep van de Orde van architecten. Middel zonder opgave van de wettelijke
bepaling die zou zijn geschonden. Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvan-

kelijk, wegens niet-opgave van de wettelijke bepaling die zou geschonden zijn,
is het middel tot staving van een voorziening tegen een beslissing in tuchtzaken gewezen door de raad van beroep
van de Orde van architecten. (G.W.,
art. 1080; wet van 26 juni 1963, art. 33,
gewijzigd bij artikel 67, § 3, van de wet
van 15 juli 1970.)
15 september 1972.
63
60. - Dienstplicht. - Aanvraag, om
uitstel niet antvankelijk. - Middel betreffende de gegrandheid van de aanvraag. Middel zander belang. -

Zonder belang en derhalve niet ontvankelijk is het middel betreffende de gegrondheid van een aanvraag van een
dienstplichtige om uitstel, wanneer de
aanvraag niet ontvankelijk was.
18 oktober 1972.
175
'61. - Burgerlijke zaken. - Middel
waarin aan het bestreden arrest wordt
verweten de bewijskracht van de beraepen beslissing te hebben miskend. Miskenning zonder invloed ap de wettelijkheid van het bestreden beschikkende
gedeelte. Niet-ontvankelijkheid. -

Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang, is het middel dat 2an
het bestreden arrest verwijt de bewijskracht van de beroepen beslissing te
hebben miskend, wanneer de beweerde
miskenning geen invloed heeft op de
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wettelijkheid van het bestreden beschikkende gedeelte.
3 november 1972.
219
'62. - Burgerlijke zaken. - Middel
van de in hager beraep tussengekamen
partij dat de rechter in hager beraep
verwijt het vonnis van de eerste rechter wegens diens onbevoegdheid niet te
hebben vernietigd. Vonnis van de
eerste rechter in zijn geheel door de
rechter in hager beraep te niet gedaan.
- Niet ontvankelijk middel. - Zonder

belang en derhalve niet ontvankelijk is
het middel van de in hoger berciep tussengekomen partij dat de rechter in hoger beroep verwijt het vonnis van de
eerste rechter wegens diens onbevoegd,heid niet te hebben vernietigd, wanneer
de rechter in hoger beroep dit vonnis
in zijn geheel te niet heeft gedaan.
29 november 1972.
318
63. - Strafzaken. - Middel gericht
tegen de beslissing ap de strafvardering
en tegen de beslissing ap de burgerlijke
rechtsvordering. - Beslissingen die wettelijk gerechtvaardigd blijven, zelfs indien het middel gegrond is.- Niet antvankelijk, middel. - Niet ontvankelijk,

wegens het ontbreken van belang, is het
middel gericht tegen de beslissing op de
strafvordering en tegen de beslissing op
de burgerlijke rechtsvordering, wanneer
de straf en de burgerrechtelijke veroordeling wettelijk gerechtvaardigd zouden
blijven, zelfs indien het middel gegrorrd
was.
4 december 1972.
323
'64. - Strafzake·n. - Middel ten betoge dat de uitgifte van het beroepen
vannis niet met de minuut avereenstemt. - Geen gevolg op de beslissing
van de appelrechter. - Niet antvankelijk middel. Niet ontvankelijk, we-

gens het ontbreken van belang, is het
middel, aangevoerd tot staving van de
voorziening van de procureur-generaal
ten betoge dat de appelrechter zijn beslissing heeft gegrand op een met de minuut niet overeenstemmende uitgifte
van het beroepen vonnis, wanneer de
aangegeven onregelmatigheid de uitoefening van de strafvordering niet heeft
geschaad en met name geenszins het
toezicht heeft verhinderd, dat de app.elrechter in rechte en in -feite moest uitoefenen op de overwegingen en vermel-
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dingen van het aan zijn oordeel onderworpen vonnis.
11 december 1972.
357
·6!5. - Burgerlijke zaken. - Voorziening van de dader van een verkeersongeval die alleen aansprakelijk wordt
verklaard en veroordeeld wordt tot volledige schadevergoeding.- Voorziening
tegen het slachtoffer gericht. - Middel
dat enkel betrekking heeft op de beslis.sing betrejfende de niet-aansprakelijkheid van een derde. - Middel van belang· ontbloot. Van belang ontbloot

en derhalve niet ontvankelijk tot staving van een voorziening die tegen het
slachtoffer van een verkeersongeval
wordt gericht door degene die, nu hij
aileen aansprakelijk is verklaard, veroordeeld werd tot volledige schadevergoeding ervan, is het middel dat slechts
betrekking heeft op de beslissing dat
een derde geen fout heeft begaan die
ook diezelfde schade heeft veroorzaakt.
(B.W., art. 1382.)
14 december 1972.
382
·66. Stri.tfzaken.
Burgerlijke
rechtsvordering.- Veroordelend arrest.
Voorziening tegen het veroordelend
beschikkende gedeelte verworpen. ' Middel dat kritiek oefent op het beschikkende gedeelte waarbij de voorlopige tenuitvoerlegging wordt bevolen.
Middel niet ontvankelijk bij gebrek
aan belang. - Wanneer een beklaagde

zich in cassatie heeft voorzien tegen een
arrest dat hem op de burgerlijke rechtsvordering veroordeelt en, ten gevolge
van de verwerping van de voorziening,
de veroordeling in kracht van gewijsde
gaat, heeft het middel, waarbij aan het
arrest wordt verweten, zonder dit beschikkende gedeelte met redenen te omkleden, de voorlopige tenuitvoerlegging
van deze veroordeling te hebben bevolen, geen belang meer.
18 december 1972.
399
•6'7. - Strafzaken. - Strafvordering.
Middel waarbij aan het bestreden
vonnis wordt verweten te hebben beslist dat de verjaring door een bepaalde
daad geldig was gestuit. - Vaststelling
door het Hof dat deze .verjaring door
een andere daad geldig is gestuit. Niet ontvankelijk middel. - Niet ont-

vankelijk, wegens het ontbreken van
belang, is het middel dat aan het bestreden vonnis verwijt te hebben beslist dat

de verjaring van de strafvordering
door een bepaalde daad geldig was gestuit, wanneer het Hof vaststelt dat er
een andere regelmatig verrichte proceshandeling bestaat waardoor de verjaring is gestuit.
19 december 1972.
409
•68. - Strafzaken. - Middel dat, al
is het gegrond, niet tot cassatie kan
leiden. - Niet ontvankelijk middel. -

Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang, is het middel dat niet
tot cassatie kan leiden, zelfs indien het
gegrond is.
19 december 1972.
411
69. - Burgerlijke zaken. - Middel
dat kritiek oefent op een ten overvloede
gegeven reden. - Niet ontvankeljk middel. Niet ontvankelijk, wegens het

ontbreken van belang, is het middel dat
kritiek oefent op een ten overvloede gegeven reden van de bestreden beslissing.
3 en 11 januari 1973.
448 en 482
70.- Strafzaken.- Middel dat zonder belang is. - Niet-ontvankelijkheid.

- Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat de bestreden beslissing verwijt niet te hebben gepreciseerd of de alcoholintoxicatie bij de
beklaagde de enige of een der oorzaken
van h'et ongeval is geweest, daar de beslissing dat er slechts een straf dient
uitgesproken te worden zowel iri de ene
als in de andere onderstelling wettelijk
gerechtvaardigd is. (Grondwet, art. 97 .)
9 januari 19~3.
478
71. - Strafzaken. - Middel hieruit
afgeleid dat de rechter onwettelijk de
herhaling heeft vastgesteld. Straf
die niet zwaarder is dan de straf wegens
een eerste misdrijf. - Geen vaststelling
waaruit zou blijken dat de rechter de
straf heeft bepaald op grond van de herhaling. - Niet ontvankelijk middel. -

Niet ontvankelijk is het middel hieruit
afgeleid dat de rechter onwettelijk gewezen heeft op de verzwarende omstandigheid van herhaling, wanneer de uitgesproken straf niet zwaarder is dan die
welke bij de wet voor een eerste misdrijf wordt gesteld en uit geen vaststelling van de beslissing blijkt dat de rechter de strafmaat heeft vastgesteld op
grand van de herhaling.
22 januari 1973.
521
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72. Strafzaken. Voorziening
van de veroordeelde. Veroordeling
tot een enkele straf. - Middel hieruit
afgeleid dat verscheidene straffen hadden moeten uitgesproken worden. Gebrek aan be lang.- Niet ontvankelijk
middel. De beklaagde die wegens
verscheidene misdrijven tot een enkele
straf is veroordeeld, is bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk om een middel
hieruit af te leiden dat de feitenrechter
verscheidene straffen had moeten uitspreken.
23 januari en 26 juni 1973.
531 en 1058
7.3. - Burgerlijke zaken. - Middel
dat kritiek oefent op een beschikking
van de bestreden beslissing waardoor
de eiser niet kon worden benadeeld. Niet ontvankelijk middel. - Niet ont-

vankelijk wegens het ontbreken van belang is het middel dat kritiek oefent op
een beschikking van de bestreden beslissing, waardoor de eiser niet kon worden benadeeld.
14 februari en 21 maart 1973.
594 en 719

'74. - Strafzaken. - Middel dat enkel tegen ten overvloede gegeven redenen is gericht.- Niet-ontvankelijkheid.
- Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang, is het middel dat
slechts tegen ten overvloede ·gegeven redenen van de bestreden beslissing is
gericht.
26 en 27 februari 1973.
626 en 637
715. - Strafzaken. - Incidenteel hager beroep van de burgerlijke partij
ontvankelijk verklaard. - Middel hieruit afgeleid dat de burgerlijke partij in
de beslissing van de eerste rechter zou
berust hebben. - Rechter in hager beroep die deze beslissing heeft bevestigd.
- Middel van belang ontbloot. - Nietontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk,

wegens het ontbreken van belang, is het
middel dat door de beklaagde hieruit is
afgeleid dat de rechter in hager beroep
het incidenteel hager beroep van een
burgerlijke partij, die in de beslissing
van de eerste rechter zou berust hebbe::1.,
ontvankelijk verklaart, terwijl het bestreden arrest deze beslissing bevestigd
heeft.
637
27 februari 1973.
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76. - Strafzaken. - . Rechten van
de verdediging. - Middel hieruit afgeleid dat de rechter in hager beroep de
conclusie van de eisers over de grand
van de zaak die voor de eerste rechter
is genomen en waarvan wordt verklaard dat zij voor hem is hernomen,
uit de debatten heeft geweerd. - Rechter in hager beroep die niettemin geantwoord heeft op het geheel van het verweer, zoals het naar voren gebracht
werd in dien conclusie. - Niet ontvankelijk middel. '---- Van belang ontbloot

en derhalve niet ontvankelijk is het
cassatiemiddel hieruit afgeleid dat de
rechter in hager beroep de rechten van
de verdediging heeft geschonden door
de conclusie van de eisers over de
grond van de zaak die voor de eerste
rechter is genomen en waarvan verklaard wordt dat zij voor hem is hernomen, uit de debatten heeft geweerd,
als de rechter niettemin heeft geantwoord op het geheel van het verweer
van de eisers zoals het naar voren ge- ·
bracht werd in die conclusie.
20 maart 1973.
715
77. Strafzaken.
Burgerlijke
rechtsvordering. - Arrest dat het aan
de beklaagde ten laste gelegde misdrijf
niet bewezen verklaart. Afwijzing
van de rechtsvordering van de burgerlijke partij. - Middel hieruit afgeleid
dat de strafrechter zich onbevoegd had
moeten verklaren om kennis te nemen
van de rechtsvordering van de burgerlijke partij. - Middel van belang antbloat. ----,- Niet ontvankelijk, wegens het

ontbreken van belang, is het middel dat
door de burgerlijke partij hieruit is afgeleid dat het hof van beroep, nadat
het de tegen de beklaagde ingebrachte
telastlegging niet ontvankelijk verklaard en de beklaagde vrij gesproken
had, de vordering van de burgerlijke
partij niet had moeten afwijzen, doch
zich onbevoegd verklaren om kennis
ervan te nemen.
718
20 maart 1973.
78. - Burgerlijke zaken. - Middel
waarbij aan de rechter wordt verweten
het hager beroep van de verweerder
ontvankelijk te hebben verklaard. Rechter die het beroepen vonnis heeft
bevestigd en verweerder in de kosten
heeft veroordeeld. Middel van belang ontbloot. - Niet ontvankelijk, we-

gens het ontbreken van belang, is het
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middel waarbij aan het bestreden arrest wordt verweten het hoger beroep
van de verweerder in cassatie ontvankelijk te hebben verklaard, terwijl het
arrest het vonnis a q1w, voor zoveel als
nodig, heeft bevestigd en verweerder
in de kosten van het hoger beroep
he eft veroordeeld.
21 maart 1973.
719

79. - Burgerlijke zaken. - Middel
waarbij aan het bestreden arrest wordt
verweten, op het hager beroep van de
verweerder, vonnissen te hebben bevestigd, voor zoveel als nodig. - Eiser
die geen hager beroep heeft ingesteld
en niet in de kosten veroordeeld
werd. - Niet ontvankelijk middel. Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang, is het middel waarbij
aan het arrest wordt verweten, op de
hogere beroepen van de verweerder,
vonnissen te hebben bevestigd, wanneer
de eiser geen hoger beroep had ingesteld en niet in de kosten van het hoger beroep veroordeeld werd.
21 maart 1973.
719
80. - Burgerlijke zaken. - Middel
dat enkel kritiek oefent op redenen die
geen invloed hebben op de wettelijkheid van de bestreden beslissing. Middel zonder belang. - Van belang
Dntbloot is het middel dat, in burgerlijke zaken, slechts kritiek oefent op
T!;!denen die geen invloed hebben op de
wettelijkheid van de bestreden beslissing.
21 maart 1973.
719
81. - Burgerlijke zaken. - Middel
vreemd aan de bestreden beslissing. Niet ontvankelijk middel. - Niet ontvankelijk, in burgerlijke zaken, is het
middel dat vreemd is aan het geschil
dat bij de feitenrechter aanhangig is
gemaakt en door hem is beslecht.
22 maart 1973.
730

op een ten overvloede gegeven reden.
- Niet ontvankelijk middel. - Zonder
belang en derhalve niet ontvankelijk is
het middel dat kritiek oefent op een
ten overvloede gegeven reden van de·
bestreden beslissing.
23 maart 1973.
736
84. - Burgerlijke zaken. - Middel
dat, ze.lfs gegrond, niet tot cassatie kan
leiden. - Niet ontvankelijk middel. Niet ontvankelijk wegens gemis aan belang is het middel dat niet tot cassatie
kan leiden,. zelfs indien het gegrond is.
28 maart 1973.
758

85. - Strafzaken. - Voorziening in
cassatie tegen een beslissing van de
commissie tot bescherrning van de
rnaatschappij die de invrijheidstelling
van een ge'interneerde weigert - Middel hieruit afgeleid dat de beslissing
gewezen is buiten de tegenwoordigheid
van de ge'interneerde en dat hem geen
afschrift ervan ter kennis werd gebracht. - Niet ontvankelijk rniddel. Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang, ·is het middel hieruit
afgeleid dat de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij die de invrijheidstelling van
een gei:nterneerde weigeri:, gewezen is
buiten de tegenwoordigheid van de geinterneerde en dat hem geen afschrift
van de beslissing werd betekend, ,wanneer deze beslissing gewezen is nadat
de gei:nterneerde door zijn advocaat
voor de commissie vertegenwoordigd en
verdedigd werd.
2 april 1973.
774

82. Belastingzaken. Middel
zonder belang geworden wegens de beslissing van het Hof over een ander
middel. - Niet ontvankelijk middel. Niet ontvankelijk is het middel dat
voor de eiser zonder belang is geworden wegens de beslissing van het Hof
Dver een ander middel.
22 maart 1973.
734

86. Strafzaken.
Burgerlijke
rechtsvordering. Veroordeling tot
schadevergoeding wegens de schadelijke gevolgen van een ongeval dat door
de fouten van de beklaagde alleen werd
ve1·oorzaakt. - Middel dat het bestaan
van een dezer fouten betwist. - Nietontvankelijkheid. - Wanneer een veroordeling tot schadevergoeding wegens
de schadelijke gevolgen van een ongeval hierop is gesteund dat het ongeval
door de fouten van de beklaagde aileen
werd veroorzaakt, is niet ontvankelijk,
wegens het ontbreken van belang, het
middel dat enkel het bestaan van een
dezer fouten betwist. (B.W., art. 1382.)
9 april 1973.
790

83. - Tuchtzaken. - Orde van architecten. · - Middel dat kritiek oefent

87. Strafzaken. Middel gegrond op een door de rechter begane

---'
I
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rechtsdwaling. - Dwaling zonder invloed op de wettigheid van het beschikkende gedeelte. - Middel zonder belang. - Niet ontvankelijk bij gebrek
aan belang is het middel dat aan de
rechter verwijt een rechtsdwaling te
hebben begaan, wanneer deze zonder
invloed is op de wettelijkheid van het
bestreden beschikkende gedeelte.
798
io april 1973.

.ss. - Burge1·lijke zaken. - Middel
dat enkel kritiek oefent op zekere redenen van de beslissing. - Beschikkende
gedeelte wettelijk gerechtvaardigd d~?r
een andere reden. - Niet ontvankelt1k
middel. - Niet ontvankelijk, wegens
het ontbreken van belang, is het middel dat slechts op zekere redenen van
de bestreden beslissing kritiek oefent,
terwijl het beschikkende gedeelte door
een andere reden wettelijk wordt gerechtvaardigd.
18 april en 21 juni 1973.
823 en 1033
89. - Burgerlijke zaken. - Middel
dat tot cassatie leidt. - Overige middelen die geen ruimere c:1ssatie kunnen
meebrengen. Middelen ·van belang
ontbloot. - Bij aanneming van een
middel dat tot cassatie leidt; verliezen
de overige middelen tot staving van
het cassatieberoep, die geen ruimere
cassatie kunnen meebrengen, hun bestaansreden.
1001
14 juni 1973.
90. - Burgerlijke zaken. - Middel
hieruit afgeleid dat de rechter ontvc:nkelijk heeft verklaard de door een lasthebber namens medeeigenaars van een
onroerend goed ingestelde vordering. Zelfde rechtsvordering die ook door de
medeeigenaars zelf werd ingesteld.
Middel zonder belang. - Niet-ontvankelijkheid. Wegens het ontbreken
van belang is niet ontvankelijk het
iniddel hieruit afgeleid dat de rechter
onwettelijk beslist heeft dat de door ·
een lasthebber namens medeeigenaars
van een onroerend goed ingestelde vordering ontvankelijk was, terwijl dezelfde vordering bij hetzelfde exploot
door de medeeigenaars ingesteld, ontvankelijk werd verklaard.
1070
29 juni 1973.

HOOFDSTUK VI.
MIDDELEN- DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN
OMDAT ZIJ OP DE BESTREDEN BESLISSING
GEEN BETREKKING HEBBEN.

91. - Burgerlijke zaken. - Middel
dat vreemd' is aan de beschikking van
de beslissing waartegen het gericht is.
- Niet ontvankelijk middel. - Niet
ontvankeljik is het middel dat vreemd
is aan de beschikking van de beslissing
waartegen het ger!cht is .
16
6 september 1972.
92. - Dienstplicht. - Middel afgeleid uit de onmogelijkheid waarin de
eiser zich bevond om zijn voorziening
met valle kennis van zaken te motiveren. - Middel vreemd aan de bestreden beslissing. - Niet-ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk tot staving van
een voorziening tegen een beslissing van
een militiegerecht is het middel afgeleid uit de onmogelijkheid waarin de
eiser zich bevond om zijn voorziening
met valle kennis van zaken te motiveren gezien deze grief vreemd is aan de
bestreden beslissing. (Gecoiirdineerde
dienstplichtwetten van 20 april 1962,
art. 50.)
105
27 september 1972.
93. - Stmfzaken.
Commissie tot
bescherming van de maatschappij. Voorziening tegen een beslissing tot
verwerping van een verzoek om invrijheidstelling. - Middel vreemd cwn de
bestreden beslissing. - Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk is het
middel gericht tegen een beslissing van
de commissie tot bescherming van de
maatschappij, waarbij een aan deze beslissing vreemd verzoek om invrijheidstelling wordt verworpen.
144
9 oktober 1972.
94. Strafzaken. - Wet tot bescherming van de maatschappij, artikel 26. - Voorziening van de veroordeelde tegen een arrest dat weigert
hem te ontheffen van de gevolgen vein
de beslissing die zijn terbeschikkingstelling van. de regering beveelt. Middel dcLt kritiek oefent op de schriftelijke of mondelinge vorderingen van
het openbaar ministerie. - Niet o~~t
vankelijk middel. - Niet ontvankeh]k
tot staving van een voorziening door de.
veroordeelde ingesteld tegen een arrest
dat weigert hem te ontheffen van de ge-
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volgen van de beslissing die beveelt dat
hij ter beschikking van de regering
wordt gesteld, is het middel dat kritiek
oefent op de schriftelijke of mondelinge
vorderingen van het openbaar ministerie, die aan dit arrest voorafgaan.
29 januari 1973.
542
9'5. - Strafzaken. - lVIiddel vreemd
aan de bestreden beslissing. Niet
ontvankelijk middel. - Niet ontvankelijk is het middel dat vreemd is aan de
bestreden beslissing.
6 februari 1973.
567
'96. - Strafzaken. - lVIiddel hieruit
afgeleid dat het dossier van de rechtspleging aan de procureur-generaal van
het Hof van cassatie is afgegeven v66r
het verstrijken van de termijnen gesteld in de artikelen 422 en 423 van het
Wetboek van strafvordering en dat de
advocaat van de eise1· er geen inzage
heeft kunnen van nemen. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk, tot
staving van een voorziening in strafzaken, is het middel hieruit afgeleid dat
het dossier van de rechtspleging niet
ter griffie van het rechtscollege, dat de
bestreden beslissing heeft gewezen, is
gebleven gedurende de tien dagen volgende op de verklaring van beroep in
cassatie, en dat de advocaat van de
eiser hiervan geen inzage heeft kunnen
nemen. (Sv., art. 422 en 423.)
12 maart 1973.
684

97. Strafzaken. lVIiddel dat
doelt op een beslissing waartegen geen
cassatieberoep is ingesteld. - Niet-ontvarikelijkheid. - Niet ontvankelijk, bij
gebrek aan voorwerp, is het middel dat
enkel doelt op een beslissing waartegen
de voorziening niet gericht is.
20 maart 1973.
715

de bevoegdheid. - Niet ontvankelijk
rniddel. - Niet ontvankelijk tot staving
van een voorziening tegen de beslissing
van het vonnisgerecht is een middel dat
aan de bevoegdheid vreemd is en dat
aileen betrekking heeft op het voorbereidend onderzoek.
15 mei 1973. ,
878
100. Strafzaken. - Hof van assisen. - Voorziening in cassatie tegen
het veroordeeld arrest. - lVIiddel waarin een nietigheid wordt aangevoerd die
enkel betrekking heeft op het verwijzend arrest. Niet-ontvankelijkheid.
- Niet ontvankelijk is het middel tot
staving van de voorziening die enkel is
ingesteld tegen een veroordelend arrest
van het hof van assisen, waarin een
nietigheid wordt aangevoerd die enkel
betrekking heeft op het verwijzend arrest.
19 juni 1973.
1027
101. Strafzctken.
Beslissing
van de cornmissi~ tot bescherrning van
de rnaatschappij waarbij het verzoek
tot invrijheidstelling van een ge~nter
neerde wordt afgewezen. lVIiddel
hieruit afgeleid dat de eiser niet onderzocht werd door de geneesheer-psychiater van de inrichting waar hij ge~nter
neerd is. - lVIiddel voor het eerst voor
het Hof voorgedragen. - Niet-ontvankelijkheid. - Het middel, dat gericht
is tegen een beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschap waarbij het verzoek tot invrijheidstelling van een gei:nterneerde
wordt afgewezen, en hieruit afgeleid
dat de eiser niet onderzocht werd door
de geneesheer-psychiater van de inrichting waar hij gei:nterneerd is, kan niet
voor het eerst voor hli!t Hof worden
voorgedragen.
20 juli 1973.
1078

9,8. - Burgerlijke zaken. - lVIiddel
vreemd aan de bestreden beslissing. Niet ontvankelijk rniddel. - Niet ontvankelijk, in burgerlijke zaken, is het
middel dat vreemd is aan het geschil
dat bij de feitenrechter aanhangig is
gemaakt en door hem is beslecht.
22 maart 1973.
730

CHEQUE.

<99. - Strafzaken - Strafvordering.
- Voorziening tegen de beslissing van
het veroordelend arrest. -lVIiddel waarbetrekking heeft op het voorbereidend
onderzoek. - lVIiddel dat vreernd is aan

1. - Niet-betaling. - Verplichtingen
van de houder. - Vrijstelling. houder v.an een cheque, die ten tijde
van de aanbieding aan de betrokkene
niet betaald is, moet de weigering van

HOOFDSTUK VII.
AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDEL.

(Zie Cassatie.)

De

COMMISSIELOON. -

betaling door een authentieke akte of
door een daarmee gelijkstaande verklaring doen vaststellen v66r het einde van
de aanbiedingstermijn van acht dagen
en hiervan kennis geven aan zijn endossant of aan de trekker binnen de vier
dagen volgende op de dag van het protest of de daarmee gelijkstaande vaststelling, tenzij de endos-sant of de trekker hem van deze formaliteiten en termijnen heeft vrijgesteld. (Wet van
1 maart 1961, art. 40, 41, 42 en 29.)
29 september 1972.
116
2. - Aanbieding aan de betrokkene.
- Cheque teruggezonden met bede hem
weer aan te bieden «in na-inning ». Verplichtingen van de houder. -Wan-

DAGVAARDING,
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is gebracht of aan de begunstigde wordt
overhalidigd.
18 december 1972.
393
4. - Wet van 1 maart 1961, artikel 61. ~ Uitgifte zonder provisie. Latere .provisie. - Zander uitwerking.

- W anneer een cheque zonder provisie
is uitgegeven, ontneemt de omstandigheid dat de rekening, waarop de cheque
is getrokken, later gecrediteerd werd
aan de uitgifte niet het strafbaar kenmerk. (Wet van 1 maart 1961, art. 61.)
18 december 1972.
393

COMMISSIELOON.

neer een aan de betrokkene aangeboden
cheque door deze aan de houder « in nainning » is teruggezonden, moet deze de
weigering van betaling doen vaststellen
overeenkomstig de artikelen 40 en 41
van de wet van 1 maart 1961 en hiervan
kennis geven aan de endossant of aan
de trekker overeenkomstig artikel 42
van deze wet, tenzij de endossant of de
trekker hem hiervan heeft vrijgesteld.
29 september 1972.
116

Commissionair in de plaats gesteld
van de . commissionair met wie de opdrachtgever oorspronkelijk had gecontracteerd. - In de plaats gestelde commissionair kan door de opdrachtgever
rechtstreeks worden aangesproken. Begrip. - Een commissionair die door

een eerste commissionair, met wie de
opdrachtgever oorspronkelijk gecontracteerd had, in zijn plaats werd gesteld
ingevolge een lastgeving die hem daartoe door de laatstgenoemde was verleend, kan rechtstreeks worden aangesproken, o.a. wegens fouten door hem
bij de uitvoering van zijn opdracht begaan. (B.W., art. 1384 en 1994, en wet
van 5 mei 1872, art. 12 en 13.) (Impliciete oplossing.)
9 februari 1973.
579

.3. - Wet van 1 maart 1961, artikel 61. Uitgifte. Begrip. Een

cheque is uitgegeven, in de zin van artikel 61 van de wet van 1 maart 1961
betreffende de invoering in de nationale
wetgeving van de eenvormige wet op
de cheque en de inwerkingtreding van
deze wet, wanneer de cheque in omloop

D
DADING.

DAGVAARDING.

Draagwijdte. ~ Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter. - Voorwaarde. - De feitenrechter beoordeelt

de wetsbepalingen. ven vermelding. -

op onaantastbare wijze de draagwijdte
van een dading, door zijn oordeel te
vormen over de bedoeling van de partijen en over de omstandigheden waaronder zij onderhandeld hebben, als hij
de bewoordingen niet miskent van de
akte die ze vaststelt. (B.W., art. 2048 en
2049.)
10 november 1972.
248

2. - Strafzaken. - Voorwerp van
de telastlegging voldoende aangeduid.
- Recht van de verdediging verzekerd.

1. -

Strafzaken. -

Vermelding van
Niet voorgeschre-

Geen wetsbepaling
schrijft voor dat de artikelen van de
wet waarop de vervolging gegrond is,
in de dagvaarding moeten worden vermeld.
19 september 1972.
69
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DEELNEMIN'G AAN MISDRIJVEN. -

~

Geldigheid. De dagvaarding die
derwijze is opgesteld dat ze de beklaagde in de mogelijkheid stelt het
voorwerp van de telastlegging voldoende te kennen en aldus zijn verdediging te verzekeren, voldoet aan de
wet. (Sv., art. 182.)
12 december 1972.
363

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.
1. - Exploitatie van kansspelen. Arrest dat erop wijst dat de beklaagde
een hem toebehorend speelapparaat bij
een medebeklaagde heeft geplaatst en
dat hij wist dat de exploitatie van dit
toestel, waarvan hij met de exploitant
de wi71-st deelt, strijdig was met de wet.
- Arrest dat de deelneming van de beklaagde aan de exploitatie van kansspelen vaststelt. - Door erop te wijzen dat

de beklaagde een hem toebehorend
speelapparaat bij een medebeklaagde
heeft geplaatst en dat hij wist dat de
exploitatie van dit toestel, waarvan hij
met de exploitant de wirist deelt, strijdig was met de wet, stelt het arrest het
bestaan vast van de bestanddelen van
de deelneming van de beklaagde aan
het misdrijf van exploitatie van kansspelen. (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.)
23 oktober 1972.
185
.2. - Bedrog omtrent de verkochte
zaak. - Deelneming. - Strafwetboek;
artikel 66. - Om een beklaagde wettelijk te kunnen veroordelen als mededader van het misdrijf, de koper te hebben
bedrogen omtrent de identiteit van de
verkochte zaak, wordt niet vereist dat
de rechter vaststelt dat deze beklaagde
zelf met bedrieglijk opzet en onder meer
uit winstbejag heeft gehandeld; het volstaat dat bewezen is dat een dader de
koper heeft bedrogen omtrent de identiteit van de verkochte zaak door bedrieglijk een andere zaak te leveren dan
het bepaalde voorwerp waarop de overeenkomst slaat en dat de mededader
aan dit misdrijf rechtstreeks heeft meegewerkt op een van de wijzen omschreven in lid 2 en 3 van aritkel 66 van het
Strafwetboek. (S.W., art. 66 en 498, lid 1
en 2.)
12 december 1972.
363

DERDENVERZET.

.3. - Zodanige hulp dat het misdrijf
zonder deze bijstand niet had kunnen
worden gepleegd. - Begrip. - Het ar-.

rest dat vaststelt dat een beklaagde, die
een lastgeving heeft gekregen voor de
bewaring en het toezicht over goederen,
zich bedrieglijk niet verzet heeft tegen
de verkoop van de goederen door een
derde, beslist · wettelijk dat die beklaagde tot de uitvoering van het misdrijf bepaald bij artikel 491 van het
Strafwetboek een zodanige hulp heeft
verleend dat· het misdrijf zonder zijn
bijstand niet had kunnen worden gepleegd.
8 januari 1973.
470
4. Zelfstandige deelneming aan
een misdrijf.- Vaststelling van het bestaan van gegevens die wijzen op een
dergelijke deelneming. - Veroordeling
wettelijk gerechtvaardigd. De ver-

oordeling vaq de beklaagde als mededader van ee:(l misdrijf wordt wettelijk
gerechtvaardigd door het arrest dat het
bestaan vaststelt van bestanddelen van
een zodanige hulp dat het misdrijf zonder die bijstand niet had kunnen worden gepleegd. (S.W., art. 66.)
15 januari 1973.
494
5. - Oplichting. - Veroordeling wegens deelneming aan dit misdrijf. Wettelijkheid. Voorwaarde. Om
een beklaagde wettelijk te kunnen veroordelen als mededader van het misdrijf
oplichting, wordt niet vereist dat · de
rechter vaststelt dat de deelnemingshandelingen alle bestanddelen van het
misdrijf omvatten; het volstaat dat bewezen is dat een dader het misdrijf oplichting heeft gepleegd en dat de mededader wetens aan de uitvoering van het
misdrijf heeft deelgenomen op een van
de in lid 2 en 3 van 'artikel 66 van het
Strafwetboek bepaalde wijzen. (S.W.,
art. 66 en 496.)
6 februari 1973.
565

DERDENVERZET.
Directe belastingen. Aanslag 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, zelfs indien later te zijnen
laste een nieuwe aanslag wordt ten ko-

___c_-l

-,
I

DESKUNDIGENONDERZOEK.

hiere gebracht. Derdenverzet niet
o()ntvankelijk.- Niet ontvankelijk is bet

derdenverzet van de man tegen een arrest, dat een ten laste van zijn vrouw
ten kobiere gebracbte · aanslag nietig
verklaart en zijn recbten niet benadeelt,
zelfs indien vervolgens te zijnen laste
een nieuwe aanslag wordt ten kobiere
gebracbt. (G.W., art. 1122; gecoordineerde wetten betreffende de inkom~
stenbelastingen, art. 74bis; Wetboek van
de inkomstenbelastingen, art. 268.)
135
5 oktober 1972.

DESKUNDIGENONDERZOEK.
1. - Strafzaken. - Door de deskundige af te leggen eed. - De in strafza-

ken aangestelde deskundige moet de eed
afleggen in de bewoordingen van artikel 44, lid 2, van bet Wetboek·van strafvordering, gewijzigd bij de wet van
27 maart 1970, of in gelijkwaardige bewoordingen, waarbij aan de deskundige
alle uit de wettelijke eed volgende verplicbtigen worden opgelegd.
21 november 1972.
285
2. - Strafzaken. - Eed afgelegd na
vervuHing van de taak. Wettelijkheid. - Wettelijk is de eed die de des~

kundige in strafzaken na de vervulling
van zijn taak beeft afgelegd. (Sv.,
art. 44, gewijzigd bij de wet van
27 maart 1970.)
2i november 1972 en 8 januari 1973.
285 en 468

DIENSTPLICHT.
I. Uitstel en vrijlating
van dienst op morele grand.

HOOFDSTUK

II. - Vrijstelling en voorlopige afkeuring op lichamelijke
grand.

HOOFDSTUK

HOOFDSTUK

I I I . - Militierechtscollege.

Samenstelling. - Bevoegdheid.Rechtspleging.
§ 2. - Vormen van de beslissingen.
§ 1. -

IV. - Dienstweigeraar op
grand van gewetensbezwaar.

HOOFDSTUK

V.- Vraagstukken van verschillende aard.

HooFnSTUK

DIENSTPLICHT.
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HOOFDSTUK I.
UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST
OP MORELE GROND.

1. - Uitstel en vrijlating van dienst
op morele grand. Aanvraag ingediend na het verstrijken van de termijnen. -.Artikel 20, § 3, van de dienstplichtwetten. - Voorwaarden van ontvankelijkheid van de aanvraag. - De

dienstplicbtige kan enkel uitstel of vrijlating van dienst bekomen door een
aanvraag in te dienen binnen de bijzondere termijnen, voorgescbreven bij
artikel 20, §. 3, van de dienstplicbtwetten, gecoordineerd op 30 april 1962,
wanneer bij de gestelde vereisten reeds
vervulde v66r bet verstrijken van de
normale termijn, voorgescbreven bij artikel 14 van bet koninklijk besluit van
30 april 1962.
18 oktober 1972.
175
2. - Uitstel en vrijlating van dienst
op mor~le grand.- Verval van de aanvraag.- Voorwaarden.- Daar de aan-

vraag om uitstel of vrijlating van dienst
op morele grond na bet verstrijken van
de termijnen, voorgescbreven bij artikel 14 van bet koninklijk besluit van
30 april 1962, enkel kan worden ingediend wanneer eiser reeds v66r bet verstrijken van deze termijnen de gestelde
vereisten vervulde en tot opheffing van
bet verval uitzonderlijke redenen aanvoert, wordt er wettelijk beslist dat
eiser van bet recbt vervallen is door
de recbter die, zonder uitspraak te doen
over bet tweede vereiste, vaststelt dat
bet eerste niet vervuld is.
18 oktober 1972.
175
.3. - Uitstel en vrijlating van dienst
op morele grand. - Kostwinner van het
gezin. - In aanmerking te nemen inkomen. Inkornsten van het jam· v66r
de aanvraag of van het lopende jaar.
- Geen verplichting ambtshalve te beslissen of hiermee r.ekening dient te
worden gehouden. - Wanneer de mili-

tieraad en de boge militieraad uitspraak
doen over een aanvraag om uitstel op
morele grond, mogen zij rekening bouden met de ir;tkomsten van ket kalenderjaar dat de datum waarop de aanvraag werd ingediend voorafgaat of met
de vermoedelijke inkomsten van bet lopende jaar, indien bet bewezen is dat
deze lager. zijn of zullen zijn dan die

'
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van het kalenderjaar voorafgaande aan
het jaar v66r dat waarin de aanvraag
werd ingediend, maar zij zijn niet ertoe
verplicht zich ambtshalve over die toestand uit te spreken. (Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april 1962,
art. 10, § 1, 1 o, lid 6.)
14 maart 1973.
698
4. -

Uitstel en vrijlating van dienst
op morele grand. - Kostwinner van het
gezin. - In aanmerking te nemen inkomen. - Inkomsten van het jaar na de
aanvraag. Vader overleden of met
een overledene gelijkgesteld v66r het
verstrijken van de termijn voor het indienen van de aanvraag.- Niet in aanmerking te nemen inkomsten. Om

uitspraak te doen over een vraag om
uitstel of vrijlating van een dienstplichtige als kostwinner mag geen rekening
worden gehouden met de inkomsten van
het jaar na de aanvraag, wanneer de
vader reeds v66r het verstrijken van de
termijn voor het indienen van de aanvraag overleden is of de voorwaarden
vervult om met een overleden gezinslid
te worden gelijkgesteld. (Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april 1962,
art. 10, § 1, 1°, 11, § 2, en 12, 7°.)
16 mei 1973.
897

HOOFDSTUK II.
VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE AFKEURING
OP LICHAMELIJKE GROND.

HOOFDSTUK III.
MILITIERECHTSCOLLEGE.

1. -

Samenstelling. - Bevoegdheid.
Rechtspleging.

5. - Herkeuringsraad. - Inobservatiestelling bevolen na verschijning van
de dienstplichtige. - Beslissing na de
besluiten van de geneesheer-deskundige.
- Nieuwe verschijning nodeloos geacht.
- Dienstplichtige moet niet meer worden opgeroepen.- Wanneer de herkeuringsraad, na verschijning van de
dienstplichtige, diens inobservatiestelling heeft bevolen, kan hij op de besluiten van de geneesheer-deskundige
uitspraak doen zonder de dienstplichtige te laten oproepen, indien hij een
nieuwe verschijning nodeloos acht. (Ge-

coordineerde dienstplichtwetten
20 april 1962, art. 45, § 3.)
27 september 1972.

van
105

6. - Hoge Militieraad.
Vermelding dat de dienstplichtige of zijn advocaat werd gehoord, niet wettelijk verplicht. - Wanneer de beslissing van de

Hoge Militieraad vaststelt dat de dienstplichtige werd opgeroepen om zijn verweermiddel te laten gelden, zonder uitdrukkelijk te vermelden dat de dienstplichtige of zijn advocaat werd gehoord,
is voldaan aan het bepaalde in artikel 37, § 1, van de dienstplichtwetten,
gecoordineerd op 30 april 1962, luidens
hetwelk 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 me-.
marie of verweerschrift in te dienen.
4 oktober 1972.
131
'7. - MHitiegerechten.- Dienstplichtige die de voorwaarden vermeld in artikel 10, § 1, 1", van de gecoordineerde
dienstplichtwetten voor het verlenen
van uitstel of vrijlating van dienst niet
vervult. - Zaak die door de militieraad
niet wegens speciale omstandigheden
aan de hoge militieraad · werd voorgelegd. - Hoge militieraad niet bevoegd
om over dergelijke omstandigheden uitspraak te doen. - Wanneer de militie-

raad, die vaststelt dat uitstel of vrijlating van dienst wegehs kostwinnerschap
niet kan worden verleend, omdat de
voorwaarden vermeld in artikel 10, § 1,
1 o, van de gecoordineerde dienstplichtwetten niet vervuld zijn, de aanvraag
heeft afgewezen, zonder de zaak wegens
speciale omstandigheden die voor inwilliging van de aanvraag pleiten, aan de
hoge militieraad voor te leggen, is de
hoge militieraad niet· bevoegd om over
het bestaan van dergelijke omstandigheden uitspraak te doen. (Gecoordineerde dienstplichtwetten van 30 april
1962, art. 28, § 4, en 37, § 3.)
440
20 december 1972.
8. - Hoge Militieraad. - Beslissing
gewezen na geneeskundig onderzoek
van de vader van de dienstplichtige. Uitslag van het onderzoek niet ter kennis van de dienstplichtige gebracht. Schending van de rechten van de verdediging.- De rechten van de verdedi-

ging worden geschonden door de hoge

DOUANE EN ACCIJNZEN.

militieraad die, na een geneeskundig
<lnderzoek van de vader van de dienstplichtige te tebben bevolen, beslist dat
de vader niet als verloren voor het gezin kan worden beschouwd, zonder dat
de dienstplichtige de gelegenheid heeft
gehad van de uitslag van het onderzoek
kennis te nemen en zijn verweer daaromtrent te laten gelden.
14 maart 1973.
699
9. Dienstplichtige die afstand
heeft gedaan van het uitstel dat hem
was verleend. - Onoverkomelijke dwaling. - Soevereine beoordeling door de
militiegerechten. - De militiegerechten
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Minister van Financien. ~ Geldstraffen ,
gesteld om de inning van fiscale rechten
te verzekeren. - Geldstraffen gesteld
om de inning van fiscale rechten te verzekeren zijn de geldboeten op overtredingen van de maatregelen van de Minister van Financien ter uitvoering van
de artikelen 3 en 5 van de wet van
7 februari 1961 betreffende het accijnsregime van benzol en van soortgelijke
produkten en van de artikelen 5 en 11
van de wetten betreffende het accijnsregime van minerale olie, gecoordineerd
op 20 november 1963.
11 september 1972.
40

beoordelen soeverein of er een onoverkomelijke dwaling aanwezig is bij de
dienstplichtige, die afstand heeft gedaan
van het uitstel, dat hem was verleend.
21 maart 1973.
726

2. - Rechtsv01·dering van het openbaar ministerie.
Onderzoek.
Rechtsvordering van het openbaar ministerie kan niet voor het vonnisgerecht
worden gebracht dan na onttrekking
van de feiten aan de onderzoeksrechter.

10. - Herkeuringrsaad.
Inobservatiestelling gelast na verschijning van
de dienstplichtige. - Beslissing na de
besluiten van de geneesheer-deskundige. - Geneesheer die van de raad
deel uitmaakt wanneer deze beslissing
wordt genomen. - Verplichting voor
deze geneesheer de dienstplichtige te
hebben gekeurd en gehoord. -De her-

- Wanneer een onderzoek is gevorderd,
mag het openbaar ministerie, zelfs inzake douanen en accijnzen en dit in
tegenstelling met het bestuur, zijn
rechtsvordering niet voor het vonnisgerecht brengen, zolang de feiten waarop deze rechtsvordering is gegrond niet
aan de onderzoeksrechter zijn onttrokken. (Algemene wet van 26 augustus
1822, art. 247 .) (Impliciete oplossing.)
19 december 1972.
411

keuringsraad die na de verschijning
van de dienstplichtige diens inobservatiestelling heeft gelast, kan geen uitspraak doen over de besluiten van de
geileesheer-deskundige zonder dat ieder
van de geneesheren die van de raad
deel uitmaken, de dienstplichtige heeft
gekeurd en gehoord. (Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april 1962,
art. 44 en 45, § 3.)
30 mei 1973.
956
§

2. -

Vormen van de beslissingen.
HOOFDSTUK IV.

DIENSTWEIGERAAR
OP GROND VAN GEWETENSBEZWAAR.

HOOFDSTUK V.
VRAAGSTUKKEN VAN VERSCHILLENDE AARD.

DOUANE EN ACCIJNZEN.

Accijnregime van benzol en
van minerale olie. Overtredingen
van de uitvoeringsmaatregelen van de
1. -

3. - In-, uit- of doorvoer van goederen. - Artikel 10 van de wet van
11 september 1962. - Beteugeling van
de inbreuken op de krachtens deze wet
vastgestelde bepalingen.- Toepassingsgebied. - Artikel 10 van de wet van

11 september 1962 betreffende de in-,
uit- en doorvoer van goederen, volgens
hetwelk de inbreuken en pogingen tot
inbreuken op de krachtens deze wet
vastgestelde bepalingen gestraf worden
overeenkomstig de artikelen 1 en 4 van
de wet van 20 december 1897, beperkt
de beteugeling niet tot de enkele inbreuken en pogingen tot inbreuken op
genoemde bepalingen, die slechts tot
voorwerp of tot gevolg hebben de rechten van de Belgische Schatkist of de
controlemaatregelen ter vrijwaring van
die rechten te ontduiken.
19 december 1972.
411
4. - In-, uit- of doorvoer van goederen. - Aangifte van uitvoer naar het
land dat in de uitvoervergunning is
vermeld. Uitvoer naar een ander
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land. - Toepassing van lid 1 van artikel 1 van de wet van 20 december 1897.

- Uitvoer « zonder aangifte », zoals bedoeld in lid 1 van artikel 1 van de wet
van 20 december 1897, is een uitvoer
waarvoor een aangifte is gedaan van
uitvoer naar het in de vergunning vermelde land, doch die naar een ander
land is geschied.
19 december 1972.
411
'5. -In-, uit- of doorvoer van goederen,- Machtiging .. - Gebruik in strijd
met de voorwaarden betreffende de
aanwending of de geldigheid. Wet
van 20 december 1897, artikel 1, lid 2.
- Toepassingsgebied. - Lid 2 van ar-

tikel 1 van de wet van 20 december
1897, waarbij beteugeld wordt elk gebruik, in strijd met de voorwaarden
betreffende de aanwending of de geldigheid van de machtigingen tot in-, uitof doorvoer van de in lid 1 van dit artikel bedoelde goederen, is van toepassing wanneer voor de. verwezenlijkte
in-, uit- of doorvoerverrichtingen een
regelmatige aangifte is gedaan, doch
bepaalde voorwaarden betreffende de
aanwending of de geldigheid van de
voor die verrichtingen regelmatig bekomen machtigingen niet werden in
acht genomen.
19 december 1972.
411
6. - Rechtvaardigingsgrond.
Artikel 71 van het Strafwetboek. Bepaling van toepassing inzake douane
en accijnzen. Artikel 71 van het

Strafwetboek is van toepassing inzake
douanen en accijnzen.
19 december 1972.
411

7. -

Arrest waarbij de beklaagde,
op het enkel hager beroep van het
openbaar ministerie, bij verstek wordt
veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf. Verzet van de beklaagde. Draagwijdte. Het ontvankelijk ver-

zet van de beklaagde tegen een verstekarrest waarbij hij, op het enkel hager
beroep · van het openbaar ministerie,
wegens een misdrijf inzake douanen en
accijnzen tot een hoofdgevangenisstraf
wordt veroordeeld legt slechts opnieuw
ter beoordeling de wettelijkheid en de
toemeting van deze straf, met uitslui-

DRUKPERSMISDRIJF.

ting van het bestaan van het misdrijf
en de schuld hieraan. (Algemene wet
van 26 augustus 1822, art. 247.) (Impliciete oplossing.)
19 december 1972.
411
8. Accijnsregime van minerale
olie. Monstern12ming. Ontleding.
- Wijze. - Bij geen enkele wetsbepa-

ling of verordening betreffende het accijnsregime van minerale olie is het
vereist dat om wettelijk te zijn, het nemen van monsters door de bevoegde
beambten gepaard gaat met de afgifte
van ee:iJ. tweede monster aan de overtreder, of wordt de wijze geregeld waarop
de genomen monsters moeten worden
ontleed. (Kon. besl. vari 20 november
1963, art. 17; min. besl. van 21 november 1963, art. 144.)
30 april 1973.
833

DRONKENSCHAP.
Overtreding van artikel 4, lid 1, van

de besluitwet van 14 november 1939.Geldboete van meer dan 50 frank. Onwettelijke straf. - Hij die dronken-

makende dranken opdient aan een persoon die kennelijk dronken is mag, behalve indien deze geen achttien jaar
oud is of in geval van herhaling, niet
veroordeeld worden tot een geldboete
van meer dan 50 frank. (Besluitwet
van 14 november 1939, art. 4, lid 1.)
18 juni 1973.
1020

DRUKPERSMISDRIJF.
Gedrukt geschrift. - Begrip. - Geen
drukpersmisdrijf is de schennis van de
goede zeden ten gevolge van de tentoonstelling, verkoop of verspreiding
van met de goede zeden strijdige prenten die op zichzelf de bestanddelen van
het misdrijf van schennis van de goede
zeden inhouden, daar deze prenten geen
geschrift opleveren dat een mening uitdrukt; .de correctionele rechtbank is,
bijgevolg, ratione materiae bevoegd om
ervan kennis te nemen.
9 januari 1973.
475
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E
ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED.
1 . - Grove belediging.- Beledigend
karakter dat niet uitsluitend voortvloeit
uit de intrinsieke tekortkoming aan de
verpHchtingen van het huwelijk - Het
beledigend karakter van de gedraging
van een echtgenoot en de ernst van dif
beledigend karakter vloeien niet tiitsluitend voort uit de intrinsieke tekortkoming aan de uit het huwelijk voortspruitende verplichtingen, doch moeten
beoordeeld worden op grond van aile
omstandigheden. van de zaak, onder
meer van hun krenkend karakter ten
opzichte van de echtgenoot (B.W., artikel. 231.)
763
29 maart 1973.
2. - Grove belediging .. - Arrest dat
besHst dat, buiten het gevar van koppelarij, van heimelijke verstandhouding
of van een bedrieglijke daad, elke tekortkoming aan de getrouwheid een
grove belediging oplevert. -· OnwetteHjkheid. - Onwettelijk is het arrest
dat beslist dat, buiten het geval van
koppelarij, van heimelijke verstandhouding of van een bedrieglijke daad, elke
tekortkoming aan de getrouwheid die
de echtgenoten elkaar verschuldigd .zijn
een grove belediging oplevert, die door
de verbreking van de huwelijksband
moet worden gesanctioneerd. (B.W.,
art. 231.)
·
763
29 maart 1973.

3. Grove belediging.
Beledigende houding van een echtgenoot. Houding die een verzachting van de
fouten van de andere echtgenoot kan
uitmaken, welke het karakter van
grove belediging eraan ontneemt. - De
beledigende houding van een echtgenoot kan een verzachting zijn van de
fouten van de andere echtgenoot welke
het karakter van grove belediging eraan ontneemt. (B.W., art. 231.)
29 maart 1973.
763

EIGENLI.JKE RECHTSPRAAK.
1. ____:, Tuchtrechtelijk college. - Uitspraak in openbare terechtzitting.
CASSATIE,

1973. -

37

Voorwaarden voor de toepassing van
deze verpHchting. - Het voorschrift
van artikel 97 van de Grondwet dat
vonnissen in openbare terechtzitting
moeten worden uitgesproken, verplicht
rechtens aileen de rechtbanken in de
zin van dit woord in de artikelen .92 en
93 van de Grondwet, dit wil zeggen de
rechtbanken van de rechterlijke orde;
het geldt voor een tuchtrechtelijk college, o.a. voor de tuchtraden van beroep
van de Orde van advocaten, aileen wanneer een bijzondere bepaling dit oplegt.
22 september 1972.
89
2. - Tucht1·aden van beroep van de'
Orde van advocaten. - Openbaarheid
van de vonnissen vo01·geschreven bij
artikel 757 van het Gerechtelijk Wetboek. - Wettelijke bepaling niet van
toepassing. -De in artikel 757 van het
Gerechtelijk Wetboek gestelde regel,
volgens welke de vonnissen openbaar
zijn is niet te verenigen met het rechtsbeginsel dat voor het onderzoek en de
berechting van de tuchtzaken betreffende advocaten bescheidenheid moet
worden in acht genomen en hij is derhalve niet van toepassing op de tuchtrechtelijke beslissingen van de tuchtraden van beroep van de Orde van advocaten. (G.W., art. 2 en 757.)
89
22 september 1972.
3. - Tuchtraden van beroep van de
Orde van advocaten. GerechteHjk
Wetboek, artikel 476. - Debatten in
openbare terechtzitting wanneer de verdachte advocaat dit vraagt. - Draagwijdte van deze wetteHjke bepaling. Artikel 476 van het Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk « de debatten
voor de tuchtraad van beroep in openbare zitting enkel plaatshebben wanneer de verdachte advocaat dit vraagt ,~,
voert, in dit bijzonder geval, een uitzondering in op het aldus gehuldigde
beginsel dat de debatten en de beslissingen betreffende de tucht van de baIieleden niet openbaar zijn.
22 september 1972.
89
4. - Tuchtraden van beroep van de
Orde van advocaten. - SamensteHin!!
van het college. - Regelmatigheid. VaststeHing. - · Bij gebreke van vol~

U50

EIGENLIJKE RECHTSPRAAK. -

doende vaststellingen in de beslissing
van een tuchtraad van beroep van de
Orde van advocaten en in de processenverbaal van de terechtzitting, kan de
regelmatigheid van de samenstelling
van dit college blijken uit wettelijke
bescheiden, zoals de lijst van advocaten
opgemaakt ter uitvoering van artikel 473, lid 5, van het Gerechtelijk Wethoek.
22 september 1972.
89

5. - Gemeentelijke en provinciale
belastingen. - Beslissing van de bestendige deputatie van de provincieraad. - Meerderheid van stemmen. Vermoeden. - De beslissing van de bestendige deputatie van de provincieraad over het beroep van de belastingplichtige tegen een aanslag in een
gemeentelijke belasting wordt vermoed
bij meerderheid van de stemmen te zijn
gewezen. (Provinciewet, art. 104.)
5 januari 1973.
456
6. - Tuchtgerecht. - Raad van beroep van de Orde van apothekers. Uitspraak van de beslissing in openbare
terechtzitting. - Toepassingsvoorwaarden van deze ,verplichting. - Het uitspreken van vonnissen in openbare t,erechtzitting, zoals voorgeschreven bij
artikel 97 van de Grondwet, geldt in
rechte slechts voor de rechtbanken in
de zin van dat woord in de artikelen 92
en 93 van de Grondwet, dat wil zeggen
voor de rechtbanken van de rechterlijke
orde; het geldt niet voor een tuchtgerecht, met name voor de raad van beroep van de Orde der apothekers, tenzij
een bijzondere bepaling dat voorschrijft. (Grondwet, art. 97 .)
5 januari 1973.
459

7. - Orde van apothekers. - Raad
van beroep van de Orde van apothekers. - Openbaarheid van de beslissingen voorgeschreven bij artikel 757 van
het Gerechtelijk Wetboek. - Niet toepasselijke wettelijke bepaling. De
regel van artikel 757 van het Gerechtelijk Wetboek, volgens welke de vonnissen openbaar zijn, is onverenigbaar
met het rechtsbeginsel dat discretie
voorschrijft bij het onderzoek en de
berechting van de tuchtzaken van de
apothekers en is, derhalve, niet van
toepassing op de beslissingen in tuchtzaken die de raden van beroep van de

ELEKTRISCHE ENERGIE.

Orde der apothekers uitspreken. (G.W.,
art. 2 en 757.)
5 januari 1973.
459

ELEKTRISCHE ENERGIE.
1. - Bescherming van de telegraafen telefoonlijnen tegen de gevaren van
contact met de lijnen voor elektrische
energieverdeling. - De telegraaf- en
telefoonlijnen moeten doelmatig beschermd worden tegen de gevaren van
toevallig contact met de lijnen bestemd
voor het overbrengen en verdelen van
elektrische energie. (Wet van 13 oktober 1930, art. 13.)
6 oktober 1972.
136
2. - Inrichtingen voor de bescherming van de telegraaf- en telefoonlijnen. - Tot stand brengen en onderhouden van deze bescherrningsinrichtingen
door en op eigeri 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. - De
inrichtingen voor de bescherming van
de hoven- en ondergrondse telegraaf- en
telefoonlijnen worden door de eigenaars
van de elektrische energielijnen, op
eigen kosten, tot stand gebracht en onderhouden; de laatstbedoelden zijn aansprakelijk voor de ongevallen en de
schade teweeggebracht door ontoereikende bescherming of door het ontbreken hiervan. (Wet van 13 oktober 1930,
art. 13.)
136
6 oktober 1972.
3. - Koninklijk besluit van 29 juni
1935. - Strafrechtelijke beteugeling.Strafjen die de eigenaars van de elektrische energielijnen niet ontslaan van
de verplichting een doeltreffende bescherming van de telegraaf- en telefoonlijnen te verzekeren. - De omstandigheid dat de inbreuken op de voorschriften van het koninklijk besluit van
29 juni 1935 tot aanvulling van de algemene verordening inzake elektrische installaties strafrechtelijk worden beteugeld neemt niet weg dat de bij dit
besluit opgelegde voorwaarden geen
minimummaatregelen zijn en ontslaat de
eigenaar van de elektrische energielijnen niet van de hem bij de wet van

FAILLISSEMENT. -

13 oktober 1930 opgelegde verplichting
een doeltreffende bescherming van de
telegraaf- en telefoonlijnen tegen de gevaren van toevallig contact met de
elektriscbe energielijnen te verzekeren.
(Wet van 13 oktober 1930, art. 13.)
6 oktober 1972.
136
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te beschermen.
Resultaatsverbintenis. - Artikel 13 van de wet van 13 ok-

tober 1930 tot coordinatie van de wetsbepalingen op de telegrafie en telefonie
met draden, dat aan de eigenaars van
de lijnen bestemd voor bet overbrengen
en verdelen van elektriscbe energie de
verplicbting oplegt de lijnen van de
Regie van Telegraaf en Telefoon doeltreffend te beschermen tegen een toec
vallig contact 'met haar elektrische
energielijnen, vestigt ten laste van deze
eigenaars een resultaatsverbintenis.
6 oktober 1972.
136

4. - Wet 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 Telefoon doeltreffend

F
FAILLISSEMENT,
GERECHTELIJK
AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD.
1. - Zekerheden betreffende vroeger
aangegane schulden. Nietige zekerheden. De tijdens de termijn van

staking van betaling gestelde zekerbeden inzake faillissement zijn nietig, indien zij vroeger aangegane schulden
betreffen. (Wet van 18 april 1851 op het
faillissement, bankbreuk en uitstel van
beta ling, art. 4;15 .)
18 mei 1973.

911

2. - Voorwaarden waaronder de zekerheden tijdens de staking van betalingen tot dekking van het debetsaldo
van een rekening-courant van een gefailleerde schuldenaar niet nietig zijn
t.a.v. de termijn van staking van betaling. - De recbter heeft, zonder mis-

kenning van de gelijkbeid der scbuldeisers in een faillissement, wettelijk

kunnen beslissen dat de stortingen, door
een scbuldenaar van een rekeningcourant sedert de pandstelling gedaan,
moeten worden aangerekend op de oudste schulden en dat deze pandstelling
geldig en dus tegen de massa kan worden opgeworpen, boewel bet debetsaldo
bij de pandstelling grater was dan het
bedrag van dit pand, warmeer, enerzijds, de op die dag verleende zekerheid
bestemd was tot dekking van alle bedragen die de gecrediteerde schuldenaar
verschuldigd was « wegens afgesloten
of af te sluiten verrichtingen , en, anderzijds, de schuldenaar, sedert de
pandstelling tot op de dag waarop de
rekening-courant werd afgesloten, op
de rekening grotere geldsommen beeft
gestort ,dan bet bedrag van de nieuwe
kredieten die de bank voor dezelfde
periode aan de schuldenaar, toekomstige
gefailleerde, heeft verleend. (Wet van
18 april 1851 op het faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, art. 445.)
911
18 mei 1973.

G
GEMEENTE.
Gemeenteverordening
tot
betaling
van parkeergeld door de bestuurders
van autovoertuigen die huT), voertuigen
parkeren op plaatsen waar parkeermeters zijn aangebracht. Vaststelling
van het aantal en de plaats van de meters. - Bestuursmaatregel die niet tot
de bevoegdheid van de gemeenteraad

behoort. - De vaststelling van het aan~
tal en de plaats van de parkeermeters
ter inning van wettelijk ingevoerde par-'
keergelden is een bestuursmaatregel die
niet tot de bevoegdbeid van de gemeenteraad beboort, docb tot die van het college van burgemeester en schepenen.
(Gemeentewet, art. 90-1 o .)

20 november 1972.

279
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GEMEENT. EN PROV. BELAST. -

GEMEENTELUKE EN PROVINCIALE
BELASTINGEN.
1. - Gemeentelijke belasting. -Belastingreglementen van de gemeente
Ecaussinnes-Lalaing inzake drijfkracht
en inzake het te werk gesteld personeel.
Artikel 1 van deze belastingreglementen. - Draagwijdte van deze bepalingen. Artikel 1 van het belasting-

reglement van 25 juni 1969 inzake drijfktacht en artikel 1 van het belastingreglement van 25 juni 1969 inzake bet
personeel dat bij de gemeente Ecaussinnes-Lalaing is te werk gesteld, zijn
van toepassing zodra een onderneming
op het grondgebied van de gemeente
een bouwplaats vestigt gedurende een
ononderbroken tijdvak van meer dan
drie maanden, ongeacht of de· exploitatie al dan niet is onderbroken.
12 oktober 1972.
160
2. - Parkeergeld verschuldigd door
de bestuurders van autovoertuigen die
hun voertuigen stationeren op plaatsen
waar parkeermeters zijn aangebracht.
- Rechtskamkter van dit geld. - Het

parkeergeld verschuldigd door een bestuurder van een autovoertuig die zijn
voertuig parkeert op een plaats waar
een parkeermeter is aangebracht, i:S
geen belasting doch een vrijwillig betaalde retributie voor een dienst van de
gemeente. (Wet van 22 februari 1965,
enig artikel.)
279
20 november 1972.
3. - Gemeentelijke belasting op de
drijfkracht van de in een nijverheidsexploitatie gebruikte motoren. - Belasting analoog met het patent. - Een be-

lasting analoog' met het patent is de
directe gemeentelijke belasting geheven
in verhouding tot de drijfkracht van de
in een nijverheidsexploitatie gebruikte
motoren.
8 december 1972.
351
4. - Provinciale belasting. - Reglement van de provincieraad van WestVlacinderen, gecoordineerd bij het besluit van 10 april 1969 van de bestendige deputatie, artikel 28 en 29. - Belasting op de p1eziervaartuigen en
-bootjes voorzien van een motor met een
cilinderinhoud van meer van 3.000 cm3
en dienende voor niet bezoldigd vervoer
van personen. - Toepassingsvoorwaarden. De belasting van 1.800 frank,

GEMEENTEVERORDENING.

ten behoeve van de provincie WestVlaanderen, op de pleziervaartuigen en
-bootjes voorzien van een motor met een
cilinderinhoud van meer dan 3.000 cm3
en dienende voor niet bezoldigd vervoer
van personen, wordt niet toegepast op
· een vaartuig dat gebruikt wordt door
een persoon van wie de woonplaats in
BelgiE~ buiten het grondgebied van de
provincie is gelegen en dat zijn thuishaven buiten de provincie heeft.
8 december 1972.
352
5. Belastingreglementen van de
gemeente Groot-Bijgaarden betreffende
de wegenuitrusting. - Artikel 5 en 6
van deze reglementen. Draagwijdte
van deze bepalingen.- Wanneer gelijk-

tijdig of achtereenvolgens wegenwerken
uitgevoerd worden in de twee wegen die
aan een hoek palen, wotdt het eigendom dat de hoek vormt, slechts belast
in de belasting, bepaald bij het reglement betreffende de wegenuitrusting
van de gemeente Groot-Bijgaarden, van
29 april 1965, voor een van de wegen, in
de mate dat de stroken, over een diepte
van ten hoogste 12 meter en uitgevende
op elk van die wegen, elkaar dekken.
5 januari 1973.
456
6. - Gemeentelijke wegenbelasting.
Reglement waarbij van belasting
worden vrijgesteld de percelen waarop
ingevolge een overheidsbeslissing niet
mag gebouwd worden. - Draagwijdte
van deze bepaling. - Wanneer een ge-

meentereglement de percelen, waarop
ingevolge een overheidsbeslissing niet
mag gebouwd worden, van wegenbelasting vrijstelt, mag de bestendige deputatie van de provincieraad wettelijk beslissen dat deze vrijstelling niet toepasselijk is, als het bouwverbod enkel
slaat op een bepaalde categorie onroerende goederen, met name op woongebouwen.
24 mei 1973.
929

GEMEENTEVERORDENING.
Gemeenteverordeningen van de Stad
Luik waarbij de betaling van parkeergeld wordt opgelegd aan de bestuurders
van autorijtuigen die hun voertuigen
parkeren op plaatsen waar parkeermeters zijn aangebracht. - Wettelijkheid.

- Wettelijk zijn de gemeenteverordeningen van de Stad Luik van 12 novem-

GENEESKUNST.

ber 1968, 27 juni 1969 en 5 oktober 1970,
die de betaling van parkeergeld opleggen aan de bestuurders van autovoertuigen die hun voertuigen parkeren op
plaatsen waar parkeermeters zijn aangebracht en diegenen straffen die deze
niet gebruiken volgens de op elke meter
voorkomende voorschriften. (Wet van
22 februari 1965, enig artikel.)
20 november 1972.
279
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sen openbaar zijn, is onverenigbaar met
het rechtsbeginsel dat discretie voorschrijft bij het onderzoek en de berechting van de tuchtzaken van de apothekers en is, derhalve, niet van toepassing op de beslissingen in tuchtzaken
die de raden van beroep van de Orde
der apothekers uitspreken. (G.W., artikelen 2 en 757.)
5 januari 1973.
459

4. - Geneesheren, tandheelkundigen,
apothekers. Instelling van wacht1. - Medisch-farmaceutische cumu- diensten. - Bevoegdheid erkend aan de
latie. - Wet van 12 apriL 1958, arti- · representatieve beroepsverenigingen en
kel 9ter (artikel 48, § 1, van het konink- aan de te dien einde opgerichte groepelijk besluit nr. 78 van 10 november ringen. - Regels eventueel vastgesteld
1967). Geneesheer met vergunning in de codex van de plichtenleer die door
om een geneesmiddelendepot te hebben. de Nationale Raad van de betrokken
- Artsenijbereidingen. - Begrip. Orde is uitgewerkt. - De representa-

GENEESKUNST.

De geneesheren met vergunning om een
geneesmiddelendepot te hebben zijn
niet verplicht artsenijspecialiteiten te
kopen bij een apotheker van het arrondissement waarin zij hun beroep uitoefenen, daar artikel 9ter, in de wet betreffende de medisch-farmaceutische
cumulatie ingelast bij artikel ·48, § 1,
van het koninklijk besluit nr. 78 van
10 november 1967, alleen van toepassing is op de artsenijbereidingen en· niet
op de artsenijspecialiteiten.
7 november 1972.
223

2. - Orde van apothekers. - Tuchtprocedure.
Vernietiging van het
voorafgaand onderzoek door het bureau
van de provinciale raad. - Beslissing
van de provinciale raad of van de raad
van beroep gegrond op het onderzoek
ter terechtzitting. - Wettelijkheid. De vernietiging van het voorafgaand
onderzoek door het bureau van de provinciale raad van de Orde der apothekers belet· niet dat de provinciale raad
of, in hager beroep, de raad van beroep
zijn beslissing kan gronden op de gegevens ingewonnen tijdens het onderzoek dat hij zelf ter terechtzitting heeft
gedaan.
5 januari 1973.
459
3. - Orde van apothekers. - Raad
van beroep van de Orde van apothekers. - Openbaarheid van de vonnissen voorgeschreven bij artikel 757 van
het Gerechtelijk Wetboek. - Niet toepasselijke wettelijke bepaling. De

regel van artikel 757 van het Gerechtelijk Wetboek, volgens welke. de vonnis-

tieve beroepsverenigingen van de beoefenaars van de geneeskunde, de tandheelkunde of de artsenijbereidkunde en
van de te dien einde opgerichte groeperingen mogen wachtdiensten instellen,
die de bevolking een regelmatige en behoorlijke toediening van de gezondheidszorgen zowel in het ziekenhuis als
ten huize waarborgen. De Nationale
Raad van de betrokken Orde mag regels met betrekking tot de wachtdiensten uitwerken in een codex van plichtenleer, waaraan de Koning bindende
kracht verleent. (K.B. nr. 78 van 10 november 1967, art. 9.)
490
12 januari 1973.
~5. Apothekers.
Wachtdiensten,
sluitingsuren en vacantieperiodes. Regeling uitgevaardigd door een representatieve beroepsvereniging van apothekers. - Regeling die niet kan opgelegd worden aan de apothekers die geen
lid zijn van deze beroepsvereniging. -

Een beroepsvereniging van apothekers
kan, op voorwaarde dat de regelmatige
en behoorlijke toediening van de gezondheidszorgen wordt gevrijwaard,
aan haar leden een regeling opleggen
met betrekking tot wachtdiensten, sluitingsuren van hun officina en vacantieperiodes, maar geen enkele wetsbepaling kent haar het recht toe apothekers, die geen lid zijn van deze vereniging, aan een dergelijke regeling van
hun prestaties en van hun vacantie te
onderwerpen. (K.B. nr. 78 van 10 november 1967, art. 9.)
490
12 januari 1973.
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6. - Orde van apothekers. - Tuchtvordering. - Representatieve beroepsvereniging van apothekers die een regeling heeft vastgesteld m.b.t. een wachtdienst, de sluitingsuren van de officina
en de vacantieperiodes. - Apotheker
die geen lid is van deze vereniging en
zich aan deze regeling niet onderwerpt.
- Tekortkoming in de plichtenleer. Begrip. - Hoewel de Raad van beroep
van de Orde van apothekers ten laste
van een apotheker het bestaan van een
inbreuk op de regels inzake de plichtenleer niet kan afieiden uit het enkel feit
van de niet-naleving, door deze beoefenaar, van een regeling ingevoerd door
een representatieve beroepsvereniging,
waarvan hij geen lid is, kan hij evenwei een tuchtsanctie gronden op de
vaststellingen dat deze beoefenaar ofwel opzettelijk de inrichting of de werkin·g van een door deze beroepsvereniging ingestelde wachtdienst belemmert
ofwel, misbruik makende van zijn recht
om zijn beroep op vrije wijze uit te
oefenen, zonder wettige reden voor zijn
confraters, die lid zijn van. deze vereniging, de toepassing onmogelijk of moeilijk maakt van de bepalingen van deze
regeling met betrekking tot de sluitingsuren van de officina en de vacantieperiodes. (K.B. nr. SO van 10 november
1967, art. 6- 2° .)
12 januari 1973.
490

'7. - Verhandelen van slaaprniddelen
en verdovende middelen. - Vergernakkelijken aan anderen van het gebruik
van dergelijke rniddelen door daartoe
een lokaal te verschaffen. - Begrip. Uit de dubbele omstandigheid dat de
beklaagde wist dat klanten van de zaak,
waarvan hij za'akvoerder was, en die
hij had opgericht om er kunst- en muziekuitvoeringen in te richten, er slaapmiddelen en verdovende middelen gebruikten, en dat hij deze klanten voort
heeft ontvangen, kan de rechter wettelijk afieiden dat hij aan die personen
het gebruik van dergelijke middelen
heeft vergemakkelijkt door hun daartoe
een lokaal te verschaffen. (Wet van
24 februari 1921, art. 2 en 3.)
652
5 maart 1973. '
-8. Artsenijbereidkunde.
Officina's die voor het publiek mogen worden opengesteld. - Bevoegdheid van de
Koning. - Krachtens artikel 4, § 3, van
het koninklijk besluit nr. 7S van 10 no-

vember 1967 betreffende onder meer de
geneeskunst, genomen op de voet van de
artikelen 1, so, litt. a, en 3 van de wet
van 31 maart 1971 tot toekenning van
bepaalde machten aan de Koning, kan
de Koning, op &dvies van de belanghebbenden organisaties, alle maatregelen
treffen met het oog op het aanpassen
van het aantal. officina's die voor het
publiek mogen worden opengesteld, op
grand van de vereisten van de volksgezondheid, op nationaal, gewestelijk of
plaatselijk vlak en rekening houdende
met de verschillende vormen van terhandstelling van geneesmiddelen.
11 mei 1973.
S65
9. Artsenijbe1·eidkunde.
Officina's die voor het publiek rnoge·n worden opengesteld. Mcwtregelen die
door de Koning kunnen genomen worden. - Door, ingevolge het koninklijk
besluit van 9 februari 1970 betreffende
de spreiding van de voor het publiek
opengestelde apotheken, de oprichting
van dergelijke officina's afhankelijk te
stellen van zijn voorafgaande vergunning, op eensluidend advies van een
vestigingscommissie, op grand van de
eisen van de volksgezondheid, heeft de
Koning de grenzen niet overschreden
van artikel 4, § 3, van het koninklijk
besluit nr. 7S van 10 november 1967
betreffende onder meer de geneeskunst,
genomen op de voet van de artikelen 1,
so, litt. a, en 3 van de wet van 31 maart
1967 tot toekenning van bepaalde machten aan de Koning.
11 mei 1973.
86510. Artsenijbereidkunde.
Koninklijk besluit van 9 februari 1970 betreffende de sp1·eiding van de voo1· het
publiek opengestelde apotheken, artikelen 2 en 3. - Onwettelijkheid van
cleze bepalingen. - Artikel 2 van het
koninklijk besluit van 9 febrauri 1970
betreffende de spreiding van de voor
het publiek opengestelde apotheken,
ter uitvoering van artikel 4, § 3, van
het koninklijk besluit nr. 7S van 10 november 1967 betreffende onder meer de
geneeskunst, vindt geen wettelijke
steun in dit artikel, in zoverre het de
oprichting van een voor het publiek
opengestelde officina afhankelijk stelt
van de in artikel 3, § 1, litt. d, gestelde
voorwaarde, nl. van de gegevens die
een beslissende invloed ku11nen hebben
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op de uitoefening van normale werkzaamheden voor de gevestigde officina's.
11 mei 1973.
865

van beroep van de Orde der geneesheren. (G.W., art. 383 en 391.)
8 juni 1973.
972

11. - Orde van apothekers. - Beslissing van de raad van beroep die een
tuchtsanctie steunt op het niet-naleven
van onwettelijke bepalingen van een
koninklijk besluit. - Ontwettelijkheid.
- De raad van beroep van de Orde
van apothekers kan geen tuchtsanctie
steunen op het niet-naleven van onwettelijke bepalingen van een koninklijk besluit, met name op de niet-inachtneming van de artikelen 2 en 3, § 1,
litt. d, van het koninklijk besluit van
9 febi'uari 1970 betreffende de spreiding
van de voor het publiek opengestelde
apotheken. (Grondwet, art. 107.)
11 mei 1973.
865

14. Orde van geneesheren. Raad van ·beroep. - Samenstelling. Gewone en plaatsvervangende Leden die
de hoedanigheid moeten hebben van
raadsheer in het hof van beroep. Raadsheer in het hof van beroep in
ruste gesteld voordat hij de Leeftijd van
zeventig jaar bereikt heeft. Ereraadsheer in het hof van beroep. Raadsheer die niet kan benoemd worden of die geen Lid van de raad van
beroep kan blijven. - De raadsheer in
het hof van beroep, die in ruste is gesteld voordat hij de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt en geen lid van de
rechterlijke macht meer is, kan niet
worden benoemd tot gewoon of plaatsvervangend lid van een van de raden
van beroep van de Orde der geneesheren en kan .z11lks niet blijven, zelfs indien hij de hoedanigheid heeft van
« ere n magistraat, doordat hij gemachtigd is tot het voeren van de eretitel
van zijn ambt van raadsheer in het hof
van beroep. (lmpliciete oplossing.)
8 juni 1973.
972

12. Orde van geneesheren. Raad van beroep. - Samenstening. Gewone en plaatsvervangende Leden
met de hoedanigheid van raadsheer in
het hof van beroep. - De raden van
beroep van de Orde van geneesheren
zijn samengesteld o.a. uit vijf gewone
en vijf plaatsvervangende leden, raadsheren in een hof van beroep. (K.:i3.
nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren, artikel 12, § 1, 2° .)
8 juni 1973:
972
13. Orde van geneesheren. Raad van beroep. - Samenstelling. Gewone en plaatsvervangende Leden die
de hoedanigheid moeten hebben van
raadsheer in het hof van beroep. Emeritus-raadsheer in het hof van beroep. - Wettelijkheid. - Daar artikel 12, § 1, 2°, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren de
benoeming van magistraten tot leden
van de raden van beroep van de Orde
der geneesheren niet beperkt heeft tot
de magistraten die daadwerkelijk hun
ambt uitoefenen, is de raadsheer in het
hof van beroep die dertig jaren dienst
heeft en die in ruste is gesteld omdat
hij de leeftij dsgrens he eft bereikt, of
die dertig jaren dienst heeft en op zijn
verzoek in ruste is gesteld, krachtens
artikel 10 van de overgangsbepalingen
van de wet van 10 oktober 1967 · houdende het Gerechtelijk Wetboek, als
magistraat wettelijk lid van de raad

15. Orde van geneesheren. Provinciale raad. - E1·emanistraat van
de rechtban/c van eerste aanleg. - Benoeming tot gewoon of plaatsvervangend bijzitter.
Wettelijkheid. Krachtens artikel 7, § 1, 2°, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november
1967 kan de magistraat van de rechtbank van eerste aanleg, die gemachtigd
is tot het voeren van de eretitel van
zijn ambt en derhalve de hoedanigheid
heeft van « ere n magistraat, benoemd
worden tot gewoon of plaatsvervangend
bijzitter, met raadgevende stem, van de
provinciale raden van de Orde der geneesheren. (lmpliciete oplossing.)
8 juni 1973.
972
16. Orde van geneesheren.
Nationale raad. - Vo01·zitterschap.
Raadsheer in het Hof van cassatie.
Ereraadsheer.
Wettelijkheid.
Krachtens artikel 14, § 2, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november
1967 betreffende de Orde der geneeshe- ·'
ren kan de raadsheer in het Hof van
cassatie, die gemachtigd is tot het voeren van de eretitel van zijn ambt en
derhalve de hoedanigheid heeft van
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<< ere » raadsheer, benoemd worden tot
voorzitter of plaatsvervanger voorzitter
van de nationale raad van de Orde der
·geneesheren. (lmpliciete oplossing.)
8 juh.i 1973.
972

17. Orde van geneesheren. Therapeutische vrijheid.
Toepassingsgebied van deze m·ijheid. -----: Artikel 11, lid 1, van het koninklijk besluit
nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de geneeskunst stelt het principe
vast van de therapeutische vrijheid van
de geneesheren, als bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van hetzelfde besluit,
bij de keuze van de middelen die moeten aangewend worden hetzij voor het
stellen van de diagnose, hetzij voor het
instellen en uitvoeren van de behandeling.
8 juni 1973.
972
18. Orde van geneesheren. Therapeutische vrijheid. - Grenzen. Misbruik van deze vrijheid. - Tuchtstrafjen van de raden van de Orde. De misbruikeri van de vrijheid van de
geneesheren als bedoeld in de artikelen 2 3 en 4 van het koninklijk besluit
nr. ni van 10 november 1967 betreffende
de geneeskunst bij de keuze van de
middelen die moeten aangewend worden hetzij voor het stellen van de diagnose, hetzij voor het instellen en uitvoeren van de behandeling, worden gesanctioneerd door de raden van de
Orde der geneesheren. (K. B. nr. 78
van 10 november 1967 betreffende de
geneeskunst, art. 11, lid 2.)
8 juni 1973.
972

1:9. Orde van geneesheren. Misbruik van de therapeutische vrijheid. Tuchtstrafjen van de raden
van de Orde. - Soevereine beoordeling
binnen de wetteLijke grenzen. De
raden van de Orde der geneesheren
stellen soeverein, binnen de grenzen bU
de Koning bepaald, de tuchtstraf vast
naar verhouding van de zwaarte der feiten die misbruiken van de therapeutische vrijheid opleveren, zoals deze is
vastgelegd bij artikel 11, lid 1, van het
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de geneeskunst.
8 juni 1973.
972

20. - Uitoefening van de dierengeneeskunde. - Begrip. - De uitoefening
van de dierengeneeskunde bestaat in

daden die doorgaans bij de uitoefening
van dit beroep worden verricht, zonder
onderscheid tussen de verzorging van
andermans dieren en die van zijn eigen
dieren. (Wet van 4 april 1890, art. 25,
gewijzigd bij artikel 49 van de wet van
9 april 1965.)
25 juni 1973.
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1. - Strafzaken. - Strafvordering.
- Hoger beroep van de bekLaagde gedeeLteLijk gegrond. - VeroordeLing in
aHe kosten van de strafvordering. Wettelijkheid. - De rechter in hoger
beroep die de telastlegging bewezen verklaart kan de beklaagde, appellant, in
alle kosten van de strafvordering veroordelen, zelfs al wijzigt hij op sommige
punten en ten gunste van laatstgenoemde de veroordeling, die de eerste
rechter heeft uitgesproken. (Wet van
1 juni 1849, art. 3, lid 2; Sv., art. 194
en 2ll.)
4 september 1972,
5
2. - Strafzaken.
Cassatiegeding.
- Voorziening van de bekLaagde. Betekening van de voorziening aan de
burgerlijke partij. - Kosten van deze
betekening ten Laste van de eisers. Wanneer in strafzaken de beklaagde
zijn voorziening heeft doen betekenen
aan de burgerlijke partij, moeten de
kosten van deze betekening te zijnen
laste worden gelaten, zelfs indien zijn
voorziening wordt aangenomen.
5 september 1972.
8
3. - Strafzaken.
Strafvordering ..
- Hoger beroep van het openbaar ministerie aHeen. - Beslissing in hager
beroep even gunstig zoniet gunstiger
voor de beklaagde dan de beroepen beslissing.
VeroordeJing van de bekLaagde in de kosten van het hager
beroep. Onwettelijkheid. Wanneer, op het enkele hoger beroep van
het openbaar ministerie, de rechter in
hoger beroep een voor de beklaagde·
even gunstige zoniet gunstiger beslissing
uitspreekt dan die van de eerste rechter, mogen de kosten van het hoger beroep niet ten laste van de beklaagde·
worden gelegd. (Wet van 1 juni 1849,
art. 3.)
5 september 1972.
11
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4. - Strafzaken. - Cassatiegeding.
- Voorziening in cassatie tegen een beslissing betreffende de toepassing van
de wet tot bescherming van de maatschappij. - Geen belastbare kosten. -

De voorziening. tegen een beslissing betreffende de toepassing van de wet tot
· bescherming · van de maatschappij
brengt geen belastbare kosten mee.
(Wetboek van registratie-, hypotheeken griffierechten, art. 162, 6°bis, 2791, 1 o,
2792, 1 o, en 280, 1° .) (Impliciete oplossing.)
26 september 1972 en 3 april en 22 augustus 1973.
103, 776 en 1080
,5. - Burgerlijke zaken. - Arbeidsongeval. - Voorziening in cassatie door
het slachtoffer tegen de werkgever. Kosten ten laste van de verzekeringsmaatschappij. Wanneer inzake arbeidsongevallen, de voorziening van de
getroffene tegen de werkgever wordt
verworpen, wordt alleen de verzekeraar
in de kosten veroordeeld. (Wet van
20 maart 1948, enig artikel; G.W., artikelen 114, lid 2, en 1017.)
25 oktober 1972 en 21 maart 1973.
201 en 719
6. Strafzaken. Burgerlijke
rechtsvordering alleen aanhangig bij de
feitenrechter. Kosten gemaakt door
het openbaar ministerie om de zaak in
staat van wijzen te brengen. - Kosten
van de burgerlijke rechtsvordering. 1

Wanneer in strafzaken bij de feitenrechter alleen nog de burgerlijke rechtsvordering aanhangig is, zijn de kosten
door het openbaar ministerie gemaakt
om de zaak in staat van wijzen te brengen, kosten van de burgerlijke rechtsvordering.
7 november 1972.

230

'7. - Strafzaken. - Kosten voor een
Nederlandstalige tolk. Mogen niet
ten laste van de beklaagde worden gebracht. De kosten voor een Neder-

landstalige tolk op wie een beroep moest
worden gedaan voor de vertaling van
de verklaringen van de beklaagde, die
de taal van de rechtspleging niet sprak,
mogen niet ten laste van deze laatste
worden gelegd. (Wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechts,zaken, art. 31; koninklijk besluit van
28 december 1950 houdende algemeen

reglement op de gerechtskosten in
zaken, art. 93, 3° .)
·
7 november 1972.
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8. - Strafzaken. - Betichting van
valsheid. Authentieke akte van de
rechtspleging van valsheid beticht. Betekening van het verzoekschrift aan
de tegenpartij en aanmaning van deze
partij. - Kosten van de betekening en
de aanmaning ten laste van de eiser in
de valsheidsprocedure. - Zelfs indien
eisers verzoekschrift wordt aanvaard.-

Wanneer in strafzaken een partij, die
een authentieke akte van de rechtspleging van valsheid heeft beticht, haar
verzoekschrift aan de tegenpartij heeft
doen betekenen en haar heeft aangemaand te verklaren of zij zich van dit
stuk wil bedienen, moeten de kosten
van deze betekening en van deze aanmaning te. haren laste blijven, zelfs indien haar verzoekschrift wordt aanvaard.
20 november 1972.
275
9. - Strafzaken. Twee beklaagden vervolgd wegens verschillende feiten.- Veroordeling van de ene en vrijspraak van de andere. - Veroordeling
van de eerstgenoemde in alle kosten
van de strafvordering. - Voorwaarde.

- Wanneer twee beklaagden wegens
verschillende feiten worden vervolgd en
de ene veroordeeld en de andere vrijgesproken wordt, kan de rechter de gezamenlijke kosten van de strafvordering
ten laste van de veroordeelde enkel leggen, mits hij vaststelt dat ze alle veroorzaakt zijn door het misdrijf dat de
veroordeelde heeft gepleegd. (Sv., artikelen 162 en 176.)
20 november 1972.
281
10. Strafzaken.
Veroordeelde,
appellant. Hoger beroep van het
openbaar ministerie tegen hem en tegen een vrijgesproken medebeklaagde.
- Bevestiging door de rechter in hoger
beroep. - Veroordeling van de veroordeelde in alle kosten van het hoger beroep. Onwettelijkheid. Wanneer

een veroordeelde hoger beroep instelt en
het openbaar ministerie hoger beroep
aantekent tegen hem en tegen een vrijgesproken medebeklaagde, moeten de
kosten van het. hoger beroep van het
openbaar ministerie tegen de laatstgenoemde, in geval van bevestiging van
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de vrijspraak, ten laste blijven van de
Staat. (Wet van 1 juni 1849, art. 3.)
20 november 1972 en 3 april 1973.
281 en 777
11. Strafzaken. Beklaagden
vervolgd en veroordeeld wegens onderscheidene feiten. - Hoger beroep van
een beklaagde en hoger beroep van het
openbaar ministerie tegen beide. beklaagden. - Bevestiging door de rechter in hog~r beroep. - Veroordeling
van de beklaagde die hoger beroep instelt, in de kosten van het hoger beroep
van het openbaar ministerie tegen de
andere beklaagde. - Onwettelijkheid.
- Wanneer twee beklaagden die wegens onderscheiden feiten vervolgd
worden, door de eerste rechter veroordeeld zijn, de ene hoger beroep instelt
en het openbaar ministerie in hoger beroep komt tegen heiden, kan de rechter
in hoger beroep, die de beslissing v'an
de eerste rechter bevestigt, de kosten
van het hoger beroep van het openbaar
ministerie tegen de tweede beklaagde
niet ten laste leggen van de beklaagde
die hoger beroep heeft ingesteld. (Wet
van 1 juni 1849, art. 3.)
27 november 1972.
305
12. - Strafzaken. - Valsheidsincident in een voorziening in cassatie tegen een beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij. Vordering van de ge'interneerde afgewezen. - Veroordeling van de ge'interneerde in de kosten van de vordering.
- In geval van afwijzing van een vordering tot betichting van valsheid door
een gei'nterneerde incidenteel in een
voorziening tot cassatie ingesteld tegen
een beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij, veroordeelt het Hof de gei'nterneerde in de
kosten vari deze vordering, zelfs indien
de voorziening gericht is tegen een beslissing betreffende de uitvoering van
de wet tot bescherming van de maatschappij.
4 december 1972.
333
1~3. Strafzaken.- Landloperij.Cassatiegeding. - Verwerping van de
voorziening van een landlope1· tegen
het vonnis van de correctionele rechtbank waarbij zijn internering wordt bevolen. - Veroordeling in de kosten. In geval van verwerping van de voorziening van een landloper tegen een

vonnis van de correctionele rechtbank
waarbij zijn internering wordt bevolen,
moeten de kosten van het cassatiegeding ten laste blijven van de eiser. (Wet
van 27 november 1891, gewijzigd de
6" augustus 1971, art. 16bis; Sv., art. 162
en 176.)
375
12 decemb9r 1972.
14. - Bu!rgerlijke zaken. - Cassatiegeding. - Middel van niet-ontvankelijkheid door de verweerder tegen de
voorziening opgeworpen, niet aangenomen. - Memorie van wederantwoord.
- Kosten in beginsel ten laste van de
verweerder, zelfs al wordt de voorziening verworpen. - Beslissing van het
Hof. - Wanneer het middel van nietontvankelijkheid door de verweerder
opgeworpen tegen een voorziening in
burgerlijke zaken niet wordt aangenomen, moeten de kosten van de memorie
van wederantwoord in beginsel door de
verweerder worden gedragen en worden
zij door het Hof te zijnen laste gelegd.
(G.W., art. 1111, lid 4.)
14 december 1972.
382
1~5. - Strafzaken. - Cassatiegeding.
- Verzoek tot verwijzing, wegens gewettigde verdenking, van een commissie
tot bescherming van de maatschappij
naar een andere. - Geen te begroten
kosten. - Het verzoek tot verwijzing
van een commissie tot bescherming van
de maatschappij naar een andere, wegens gewettigde verdenking, brengt
geen te begroten kosten mede. (Impliciete oplossing.) (Wetb. van registratie-,
hypotheek- en griffierechten, art. 162,
6°bis, 279, 1°, 2792, 1°, en 280, 1 o .)
8 januari 1973.
474

1'6. - Burgerlijke zaken. - Werkloosheidsverzekering. - Cassatiegeding.
- Voorziening in cassatie van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening tegen
een beslissing over een vordering ingesteld door of tegen een gerechtigde. Voorziening irigewilligd. - V eroordeling van de eiser in de kosten. - Wanneer het Hof, op de. voorziening van de
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening,
een beslissing vernietigt op een vordering, gegrond op de wetgeving inzake
werkloosheid en ingesteld door of tegen
een gerechtigde, veroordeelt het de eiser
in de kosten. (G.W., art. 580, 2°, 1017,
lid 2, en 1111, lid 4.)
10 januari (t-,vee arresten), 24 januari,

GERECHTSKOSTEN.

28 maart, 2, 9 en 16 mei 1973 (twee arresten).
479, 533, 756, 836, 893 en 895
17.- Strafzaken.- Cassatiegeding.
Cassatievoorziening van de burgerlijke partij. Voorziening niet tegen
het openbaar ministerie gericht. - Betekening van de voorziening aan het
openbaar ministerie. Kosten van
deze betekening ten laste van de burgerlijke partij. - Wanneer de burgerlijke partij verklaard heeft zich in cassatie te voorzien tegen de beklaagde,
doch niet tegen het openbaar ministerie,
en zij niettemin haar voorziening aan
het openbaar ministerie heeft betekend,
moeten de kosten van deze betekening
te haren laste blijven, zelfs indien de
voorziening wordt aangenomen.
30 januari 1973.
549
18. - Burgerlijke zaken. - Cassatiegeding.- Memorie van antwoord op
de griffie afgegeven na de bij de wet
gestelde termijn. - Cassatie. - Kosten
van de memorie van antwoord ten laste
van de verweerder. Wanneer · een

memorie van antwoord op de griffie is
afgegeven na de bij de wet gestelde termijn, blijven de desbetreffende kosten
ten laste van de verweerder, zelfs indien het Hof de andere kosten aanhoudt
tot hierover door de feitenrechter wordt
beslist. (G.W., art. 1111.)
786
6 april 1973.
19. - Burgerlijke zaken.- Arbeidsongeval. - Cassatiegeding. - Cassatieberoep van het ondernemingshoofd of
van diens verzekeraar. Cassatieberoep ingewilligd. Veroordeling van
de eise1· in de kosten. ~ Wanneer het

Hof, na het cassatieberoep van het ondernemingshoofd of (liens verzekeraar
te hebben ingewilligd, een beslissing
vernietigt over een rechtsvordering, die
gegrond is op de wetten op de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, veroordeelt het de eiser
in de kosten van het cassatiegeding.
(Wet van 20 maart 1948, enig artikel;
G.W., art. 1017 en 1111.)
18 april 1973.
826
, 20. - Burgerlijke zaken. - Sluiting
van ondernemingen. - Cassatiegeding.
- Voorziening van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting
van ondernemingen ontslagen werknemers tegen een beslissing over een vor-
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dering ingesteld door of tegen een gerechtigde. Voorziening ingewilligd.
- Veroordeling van eiser in de kosten.

- Wanneer het Hof, na de voorziening
van het Fonds tot vergoeding van de in
geval van sluiting van ondernemingen
ontslagen werknemers te hebben ingewilligd, een beslissing vernietigt over
een vordering gegrond op de wetgeving
inzake sluiting van ondernemingen en
ingesteld door of tegen een gerechtigde,
veroordeelt het eiser in de kosten van
het cassatiegeding. (G.W., art. 580, 2°,
1017, lid 2, en 1111, lid 2.)
30 mei 1973.
954
21. - Strafzaken. - Strafvordering.
- Hoge1· beroep van het openbaar ministerie tegen een vrijsprekend vonnis.
- Hoger beroep niet ontvankelijk .verklaard. Veroordeling van de beklaagde in de kosten van het hager beroep. Onwettelijkheid. Wanneer

het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen een vonnis tot vrijspraak
van de beklaagde niet ontvankelijk
wordt verklaard, mogen de kosten van
dit hager beroep niet ten laste gelegd
worden van de beklaagde. (Sv., art. 162,
194 en 211.)
964
4 juni 1973.
22. - Strafzaken.- Strafvordering.
- Verjaring van de strafvordering. Veroordeling van de beklaagde in de
kosten.- Onwettelijkheid.- Wanneer

de rechter geen veroordeling uitspreekt
omdat de strafvordering verjaard is,
mogen de kosten van de rechtsvordering
niet ten laste van de beklaagde komen.
(Sv., art. 162 en 194.)
18 juni 1973.
1018
23. Strafzaken.
Verzoek tot
verwijzing van een commissie tot bescherming van de maatschappij naar
een andere, wegens gewettigde verdenking. - Verzoek van de ge'interneerde
afgewezen. - Veroordeling van de verzoeker in de kosten van deze aanvraag.

- In geval van verwerping van een
verzoek van een gei:nterneerde om de
zaak, wegens gewettigde verdenking
van een commissie tot bescherming van
de maatschappij naar een andere te
verwijzen, veroordeelt het Hof deze geinterneerde in de kosten van het verzoek, hoewel de aanvraag tot verwijzing
gericht is tegen een commissie belast
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GRONDWET. -

met de uitvoering van maatregelen genomen met toepassing van de wet tot
bescherming van de maatschappij.
25 juni 1973.
1046

GRONDWET.
Gelijkheid van de Belgen voor de

HERZIENING.

Begrip. Artikel 6 van de
Grondwet betekent dat alle Belgen zich
gelijkerwijze aan de voorschriften van
de wet moeten onderwerpen, zoals zij
allen hetzelfde recht hebben om de bescherming ervan in te roepen.
24 januari, 2 en 9 mei 1973.
I
533, 836 en 854
wet. -

H
HANDELSBEURS.
Ontvangen van orders tot aan- of
verkoop van publieke fondsen. Begrip. - Het feit dat een tussenpersoon

die, hoewel hij noch wisselagent noch
wisselagent-correspondent, noch bankier is, orders tot aan- of verkoop van
publieke fondsen ontvangt en voor deze
verrichtingen commissielonen krijgt, is
een overtreding van artikel 75, § 1, van
boek I, titel V, van het Wetboek van
koophandel. (Wet van 30 december
1867, art. 75.)
24 oktober 1972.
193

HERZIENING.
1. - Ongunstig advies van het hof
van beroep. Met redenen omkleed
advies uitgebracht na een regelmatig
onderzoek. - Verwerping van de aanvraag tot herziening. Het Hof van

cassatie verwerpt de aanvraag tot herziening wanneer het hof van beroep,
overeenkomstig artikel 445, lid 3, van
het Wetboek van strafvordering, een
met redenen omkleed advies uitbrengt
dat er geen grond is tot herziening.
(Sv., art. 445, lid 4.)
13 november 1972.
254
2. Achtereenvolgende veroordelingen van twee personen door de politierechtbank, wegens dezelfde misdrijven. Vdnnissen in kracht van gewijsde gegaan. - Misdrijven blijkbcwr
door een en dezelfde dader gepleegd. Beslissingen onverenigbaar. Herziening aangevraagd op bevel van de Minister van justitie. - Nietigverklctring.
- Verwijzing naar een hof van beroep.

Wanneer veroordelingen, die in
kracht van gewijsde zijn gegaan, achtereenvolgens door de politierechtbank

zijn uitgesproken ten laste van twee
verschillende personen en wegens dezelfde misdrijven, en deze feiten blijkbaar door een en dezelfde dader werden
gepleegd, doet het Hof van cassatie,
waarbij ingevolge de vordering van de
procureur-generaal, op bevel van de
Minister van justitie, een aanvraag tot
herziening aanhangig is, de veroordelingen teniet en verwijst de zaken naar
een hof van beroep. (Sv ., art. 443, 1°,
444 en 445.)
·
922
21 mei 1973.
3. - Burgerlijke partij. Gehouden in het geding tot herziening tussen
te komen. - De burgerlijke partij is

gehouden in het geding tot herziening
tussen te komen bij wege van een verzoekschrift aan het Hof van cassatie
gericht binnen twee maanden van de
aanmaning, bij gebreke waarvan het
arrest van het Hof van· cassatie over de
ontvankelijkheid van de aanvraag tot
herziening voor haar bindend is. (Sv.,
art. 444.) (Impliciete oplossing.)
22 mei 1973.
923
4. Aanvraag gegrond op artikel 443, § I, 3°, van het Wetboek van
strafvordering. ' - Aanvraag verworpen
omdat het bewijs niet is geleverd dat
de veroordeelde ten tijde van het geding het bestaan niet heeft kunnen aantonen van de omstandigheid waarop ze
berust. - Nieuwe aanvraag. waarin dezelfde omstandigheid wordt aangevoerd,
doch op andere gegevens gegrond om
dit bewijs te leveren. - Ontvankelijkheid. - Wanneer een aanvraag tot her-

ziening, ingediend met toepassing van
artikel. 443, § 1, 3°, van het Wetboek
van strafvordering, verworpen is op
grond dat de veroordeelde geen gegevens heeft voorgelegd waaruit het bewijs kan blijken dat hij ten,tijde van

HOF VAN ASSISEN.

het geding de omstandigheid tot staving van zijn verzoekschrift niet heeft
kunnen aantoneri, is ontvankelijk een
nieuwe aanvraag waarbij dezelfde omstandigheid wordt aangevoerd, doch die
om dit bewijs te leveren steunt op bewijsmiddelen die vroeger niet werden
voorgelegd.
22 mei 1973.
923

HOF VAN ASSISEN.
1. - Jury. - Gezworene wiens naam
de eerste uit de bus is gekomen. Hoofdman van de jury zolang hij als
dusdanig niet vervangen is. - Hoewel
de eerste gezworene wiens naam de eerste uit de bus gekomen is, geen hoofdman van de jury wil zijn, is en blijft
hij dit zolimg de gezworenen het niet
eens zijn over zijn vervanging. (Sv.,
art. 342, lid 2.).
275
20 november 1972.

2. - Mondelinge debatten op tegenspraak. - Brief voor de jury bestemd.
- Voorzitter die ter terechtzitting· geen
lezing heeft gegeven van de brief, doch,
zonder verzet van de partijen, tijdens
de debatten bevolen heeft de brief bij
het dossier te voegen. - Geen onwettelijkheid. - Het beginsel volgens het-

welk de debatten voor het hof van assisen mondeling en op tegenspraak
plaatsvinden, verplicht de voorzitter
niet lezing te geven van een voor de gezworenen bestemde brief, die hij tijdens de debatten, krachtens zijn discretionaire macht, beveelt bij het dossier
te voegen, zonder dat de partijen zich
hiertegen verzetten. (Sv., art. 268 tot
270.)
275
20 november 1972.
,3. Verwijzingsarrest.
Cassatieberoep van de beschuldigde binnen tien
vrije dagen na de betekening van het
arrest. Onderzoek door het hof. -

Het hof verwerpt bet cassatieberoep dat
door de beschuldigde tegen bet arrest
tot verwijzing naar het hof van assisen
werd ingesteld v66r bet verstrijken van
.de termijn van tien vrije dagen na de
betekening van bet arrest, wanneer het
arrest de wet niet schendt en niet is
aangetast door nietigheden die, in de
stand van de zaak, door het hof moeten
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worden onderzocht. (Sv., art. 299 en
416.)
12 en 26 maart 1973.
683 en 747
4. - Plaatsvervangende gezworenen.
- Verplichting de eed af te leggen. Verplichting onafhankelijk van het feit
dat deze gezworenen aan de beraadslaging van de jury niet hebben deel genomen. De plaatsvervangende ge-

zworenen moeten, zoals de werkende
gezworenen, de eed afleggen en de nietigheid ten gevolge van de niet-inachtneming van dit substantieel vormvoorschrift hangt niet af van het feit dat
deze gezworenen al dan niet aan de
beraadslaging van de jury hebben deelgenomen. (Sv., art. 312.)
12 juni 1973.
994

5. - 'Veroordelend arrest. - Voorziening in cassatie van de veroordeelde
tegen het verwijzend arrest. - Draagwijdte van deze voorziening, - De beschuldigde die door bet hof van assisen
is veroordeeld en zich eerst tegen het
arrest van verwijzing naar de kamer
van inbeschuldigingstelling voorziet, tegelijkertijd als tegen bet veroordelend
arrest, verwijst naar bet Hof van cassatie slechts de oorzaken van nietigheid
van het verwijzend arrest, die hij voor
dit hof niet had kunnen brengen in een
voorziening binnen de termijnen bij
artikel 373 of 296 van het Wetboek
van, strafvordering gesteld. (lmpliciete
oplossing.)
19 juni 1973.
1027
6. '--- Voorziening in cassatie van de
veroordeelde tegeri het veroordelend arrest. Slaat niet op het verwijzend
arrest. De voorziening in cassatie
1

van de veroordeelde tegen een veroordelend arrest van het hof van assisen
slaat niet op het arrest van verwijzing
naar dit hof.
19 juni 1973.
1027
7. Getuigen. Wetboek van
strafvordering, artikel 316.- Noch substantiele noch op straffe van nietigheid
voorgeschreven formaliteiten. - De bij

artikel 316 van bet Wetboek van strafvordering voorgeschreven formaliteiten, .
waarbij wordt vereist dat de voorzitter
van het hof van. assisen aan de getuigen beveelt zich te begeven naar. de
voor hen bestemde kamer en dat zij die
slechts mogen verlaten om hun getuige-

HOOFDELIJKHEID. -
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HOGER BEROEP.

nis af te leggen, zijn noch substantieel
nocb op straffe van nietigheid voorgescbreven.
19 juni 1973.
1027

in te stellen, in de regel, een maand te
rekenen van de dag na de betekening
van bet vonnis. (G.W., art. 52, 54 en
1 051.)
250
10 november 1972.

HOOFDELIJKHEID.

.3. - BU?·gerlijke zaken. - Hoger beroep ingesteld bij een verzoeksch1·ift.
Verzoekschrift ter griffie van het
gerecht in hoger beroep ingediend meer
dan een maand na de beteklming van
het be1·oepen vonnis. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is het bij
een verzoekscbrift ingesteld boger beroep, wanneer bet verzoekschrift ter
griffie van bet gerecht in boger beroep
is ingediend nileer dan een maand na
de betekening 'van bet beroepen vonnis.
(G.W., art. 52, 54, 1051 en 1056, 2° .)
10 november 1972.
250

Burgerlijke zaken. - Ingebrekestelling van hoofdelijke schuldenaars. Gevolg ten aanzien van de andere. De ingebrekestelling van een der hoof~
delijke schuldenaars doet ook de verzuimsinteresten lopen ten aanzien van
de andere. (B.W., art. 1207.)
14 september 1972.
59

HOGER BEROEP.
HooFDSTUK

I. -

Belastingzaken.

II. - Burgerlijke zaken of
zaken van koophandel.

HooFDSTUK

HOOFDSTUK

III. -

Dienstplichtzaken.

IV. - Strafzaken (Douane
en accijnzen inbegrepen).
1. - Vorm. - Ontvankelijkbeid. Door bet openbaar ministerie te verricbten formaliteiten.
2. - Draagwijdte van bet boger beroep_. - Bevoegdbeid van de recbter
in boger beroep en recbtspleging (eenparigbeid).

HooFDSTUK

HOOFDSTUK

V. -

Tuchtzaken.

HOOFDSTUK I.
BELASTINGZAKEN.

HOOFDSTUK II.
BURGERLIJKE ZAKEN
OF ZAKEN VAN KOOPHANDEL.

1. Burgerlijke zctken. - Nieuwe
eis. Gerechtelijk Wetboek, artikel 807. - Bepalingen van toepassing.
- De bepalingen van artikel 807 van
bet Gerechtelijk Wetboek betreffende
de uitbreiding of wijziging van de eis
die voor de rechter aanbangig is, zijn
van toepassing in boger beroep. (G.W.,
art. 807 en 1042.) (Iinpliciete oplossing.)
3 november 1972.
219

2. - Burgerlijke zaken. - Termijn.
- Beginpunt. __; In burgerlijke zaken
bedraagt de termijn om boger beroep

4. Burgerlijke zaken. - Hoger
beroep ingesteld bij ter post aangetekende brief, hoewel de wet deze wijze
vcm voorziening niet voorschrijft. Geen nietigheid. - Daar de wet in dit
geval geen nietigheid heeft vastgesteld,
kan niet worden nietig verklaard bet
boger beroep dat onregelmatig bij ter
post aangetekende brief werd ingesteld,
hoewel de wet niet uitdrukkelijk deze
wijze van voorziening voorscbrijft.
(G.W., art. 860, 1056-2° en 1058.) (lmpliciete oplossing.)
10 november 1972.
250

·s. - Burgerlijke zaken.
Devolutieve kracht van het hager beroep. Begrip. - Hoger beroep tegen een eindv6nnis of tegen een vonnis alvorens
recbt te doen maakt bet geschil zelf
aanhangig bij de rechter in boger beroep. (G.W., art. 1068, lid 1.)
24 november 1972.
298
6. - Burgerlijke zaken.
Devolutieve kracht van het hager beroep. Gerechtelijk Wetboek, artikel 1068,
lid 1. - Draagwijdte van deze bepaling. - Hoewel luidens artikel 1068,
lid 1, van bet Gerechtelijk Wetboek, bet
boger beroep tegen een eindvonnis of
tegen een vonnis alvorens recht te doen
bet geschil zelf bij de rechter in boger
beroep aanhangig maakt, staat bet
evenwel aan de partijen door bet
hoofdberoep en bet incidenteel beroep
de perken te bepalen waarbinnen de
rechter in boger beroep over de aan de
1
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eerste rechter voorgelegde betwistingen
uitspraak moet doen.
24 ~ovember 1972.
298

de grieven opgeven. (G.W., art. 1057,

7. - BurgerLijke zaken.
Nieuwe
ei~.
Gerechtelijk Wetboek, artikel 807 . .,-- Toepasselijke bepalingen. De bepalingen van artikel 807 van het
Gerechteltjk Wetboek over de uitbreiding of de wijziging van de vordering
in burgerlijke zaken zijn van toepassing
in hoger beroep; deze toepassing onderstelt evenwel dat de uitgebreide of gewijzigde vordering reeds bij de eerste
rechter aanhangig werd gemaakt. (G.W.,
art. 807 en 1042.)
298
24 november 1972.

11. Burgerlijke zakim. - Akte
van hager beroep. - Vermelding van
de plaats, de dag en het uur van de
verschijning. - Gevallen waarin deze
vermelding verplicht is. - De akte van

8. Burgerlijke zaken. - Agressieve tussenkomst. - Tussenkomst kan
niet voor de eerste maal plaatsvinden
in hager beroep. - Tussenkomst om

vrijwaring te doen bevelen of een andere veroordeling te doen uitspreken
kan niet voor de eerste maal plaatsvinden in hoger beroep. (G.W., art. 15 en
812, lid 2.)
24 november 1972.
298

9. - Burgerlijke zaken. - Middel
uiteengezet in de akte van hoger beroep. - Eiser in hoger beroep niet verschenen. - Verstekbeslissing. - Rechter niet verplicht op. dit middel te antwoorden. - Wanneer de eiser in hoger
beroep voor het rechtscollege in hoger
beroep niet is verschenen en, ter terechtzitting, het in zijn alde van hoger
beroep uiteengezette middel aan de beoordeling van dit rechtscollege niet
heeft onderworpen, is de bij verstek beslissende rechter niet verplicht op dit
middel te antwoorden, ongeacht of het
al dan niet van openbare orde is.
7 december 1972.
339
10. Burgerlijke zaken. - Akte
van hager beroep. - Vermelding van
de termijn voor de verschijning of van
de plaats, de dag en het uur ervan. Sanctie. - Met uitzondering van het

geval waarin het hoger beroep bij conclusie wordt ingesteld, moet de akte
van hoger beroep in burgerlijke zaken,
op straffe van nietigheid, naar gelang
van het geval hetzij de termijn voor de
verschijning, hetzij de plaats, de dag
en het uur ervan vermelden; in dit
laatste geval, moP.t zij - bovendien -

70,)

8 februari 1973.

574

hoger beroep moet, in burgerlijke zaken, bij gebrek aan akkoord van de
partijen om de gewone rechtspleglng
toe te passen, de plaats, de dag en het;
uur van verschijning vermelden in de
gevallen van artikel 1063 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals dit is gewijzigd bij artikel 18 van de wet van
24 juni 1970, met name wanneer de bestreden beslissing een beslissing alvorens recht te doen of een voorlopige
maatregel inhoudt.
8 februari 1973.
574
12. Burgerlijke zaken. - Akte
van hoger beroep. - Akte waarin de
plaats, de dag en het uur van de verschijning niet zijn vermeld. - Nietigheid. - Voorwaarden. - De akte van
hoger beroep in burgerlijke zaken die,
bij gebrek aan akkoord van de partijen
om de gewone rechtspleging toe te passen, de plaats, de dag en het uur van
verschijning niet vermeldt, hoewel deze
vermelding bij artikel 1063 van het
Gerechtelijk Wetboek is voorgeschreven, is in beginsel door nietigheid aangetast, overeenkomstig artikel 1057 van
dit wetboek.
8 februari 1973.
574
1-3. Burgerlijke zaken. - Akte
van hager beroep. - Akte die geen opgave van de grieven bevat. - Nietig:.
heid. - Voorwaarden. - De akte van
hoger beroep in burgerlijke zaken die,
bij gebrek aan akkoord van de partijen om de gewone rechtspleging toe
te passen, geen opgave van de grieven
bevat, terwijl zij, overenkomstig artikel 1063 van het Gerechtelijk Wetboek,
de plaats, de dag en het uur van verschijning vermeldt of moest vermelden,
is in beginsel door nietigheid aangetast,
ingevolge artikel 1057 van dit wetboek.
8 februari 1973.
·
574
14. -'-- Burgerlijke zaken. splitsbaar geschil. - Begrip. -

OnVoor

de toepassing van artikel 1053 van het
Gerechtelijk Wetboek is het geschil en~

U64

HOGER BEROEP.

kel onsplitsbflar wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de ondersc;heiden beslissingen waarto.e het aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou
zijn. (G.W., art. 31.)
22 februari 1973.
621
Uli. - Termijn. - Burgerlijke zaken. ____: Termijn gesteld bij artikel 443
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Onsplitsbaar geschil. Beroepen beslissing door een partij betekend aan een der andere partijen
wier belangen tegengesteld zijn. - Hoge?' beroep binnen de wettelijke termijn
door deze partij ingesteld. - Geen gevolg van d~ betekening aan de appellant, m.b.t. de aanvang van de termijn
van hager beroep, ten aanzien van de
partijen aan wie de beslissing niet is
betekend. Wanneer een beslissing

over een onsplitsbaar geschil door een
partij slechts aan een enkele van de andere partijen, wier belangen tegengesteld zijn, is betekend en deze partij
van die beslissing binnen de wettelijke
termijn in boger beroep is gekomen,
peeft de betekening aan de appellant,
m.b.t. de aanvang van de termijn van
boger beroep geen gevolg, ten aanzien
van de partijen aan wie de beslissing
1;1iet is betekend. (W. Rv., art. 443 en
444.)
·8 juni 1973.
981
1•6. - Burgerlijke zaken. - Onteigening ten algemenen nutte. - Spoedprocedure. Vrederechter die de vordering van de onteigenaar afwijst. Hoger beroep van de onteigenaar. Hoger beroep maakt het geschil zelf niet
aanhangig bij de rechtbank van eerste
acmleg.- Het hager beroep van de ont-

eigenaar tegen de beslissing van de vrederechter voor wie een vordering tot
onteigening ten algemenen nutte valgens de spoedprocedure aanhangig is en
die de vordering van de onteigenaar afwijst, maakt het geschil zelf niet aanhangig bij · de rechter in hager beroep.
(Wet betreffende de rechtspleging in geval van uiterst dringende noodzakelijkheid inzake onteigening ten algemenen
nutte, art. 7 vervat in art. 5 van de wet
van 26 juli 1962.)
15 juni 1973.
1007
17. - Burgerlijke zaken. - Gerechtelijk Wetboek. Regels betreffende
de devolutieve kracht. Spoedproce-

dure inzake onteigening ten algemenen
nutte. - Regels niet van toepassiryg. -

De regels van het Gerechtelijk W~tboek
betreffende de devolutieve kracht van
het boger beroep zijn niet van toepassing op de procedure, die is geregeld bij
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962
betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de
bouw van de autosnelwegen, daar deze
wettelijke bepaling niet uitdrukkelijk is
opgeheven. (G.W., art. 2, 595 en 1068.)
15 juni 1973.
1007
HOOFDSTUK III.
DIENSTPLICHTZAKEN.

18. - Dienstplichtzaken. - Dienstplichtige die de voorwaarden vermeld
in artikel 10, § 1, 1°, van de gecoordineerde dienstplichtwetten voor het verlenen van uitstel of vrijlating van dienst.
niet vervult. Speciale omstandigheden. Rechtspleging. - Artikel 1068
van het Ge1·echtelijk Wetboek.- Bepp,ling buiten toepassing. - Wanneer de

militieraad de vraag om uitstel of vrijlating wegens kostwinnerschap niet
naar de hoge militieraad heeft verwezen, dan mag dit gerecht geen uitspraak
doen, zelfs niet bij toepassing van artikel. 1068 van het Gerechtelijk Wetboek,
over deze vraag gesteund op die speciale omstandigheden. (Gecoordineerde
dienstplichtwetten van 30 april 1962,
art. 28, § 4, en 37, § 3; G.W., art. 1068.)
(Impliciete oplossing.)
20 december 1972.
440
HOOFDSTUK IV.
STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN).

1. Vorm. - Ontvankelijkheid. Door het openbaar ministerie te verrichten formaliteiten.

19. Strafzaken. Politierechtbank. Beslissing waarbij de rechtbank zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de op rechtstreekse
dagvaarding ingestelde strajvordering.
Kosten aangehouden. ---'- Hoger beroep van de beklaagde. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk, wegens

het ontbreken van belang, is het boger
beroep van de beklaagde tegen een vonnis van de politierechtbank, waarbij

HOGER BEROEP.

deze'zich enkel onbevoegd verklaart om
kennil;; te nemen van de op rechtstreekse
dagvaarding ingestelde strafvordering
·en de \kosten aanhoudt. (Sv., art. 172,
199, 202 en 539.)
?2 januari 1973.
520
20. -,stratzaken.- Aanhangig ma.ken van de zaak bij de rechter in hoger
beroep. - Verklaring van hoger beroep
In strafzaken
.en geen dagvaarding. wordt, onder voorbehoud van het geval
van artikel 205 van het Wetboek van
strafvordering, de zaak bij de rechter
in hoger beroep aanhangig gemaakt
door de verklaring van hoger beroep en
niet door de 1dagvaarding om voor hem
ie verschijnen.
26 februari 1973.
629
21. Strafzaken.
Beslissing die
zich ertoe beperkt de zaak tot een latere
datum te verdagen. Maatregel van
inwendige aard. - Beslissing niet vatbaar voor hoger beroep. - De beslissing

die, zonder verzet vanwege de partijen
·en zonder een feitelijke kwestie of een
rechtskwestie te bes:techten, zich ertoe
beperkt de zaak tot een latere terechtzitting te verdagen, is een maatregel
van inwendige aard die niet vatbaar is
voor hoger beroep. (G.W., art. 2 en
1046.)
25 juni 1973.
1048
:§

2. - Draagwijdte van het hoger beroep.
- Bevoegdheid van de rechter in boger
beroep en rechtspleging (eenparigheid).

22. Strafzaken. Eenstemmigheid. - Wijziging door de correctionele
1'echtbank van een vrijsprekend vonnis
van de politierechtbank. Eenstemmigheid vereist. - Om een door de po-

litierechtbank vrijgesproken beklaagde
ie veroordelen, moet de correctionele
rechtbank in hoger beroep uitspraak
doen met eenparige stemmen van haar
leden. (Sv., art. 2llbis.)
5 september, 2 oktober en 11 december 1972.
12, 128 en 361
2;3. Strafzaken. Eenstemmigheid. - Hof van beroep dat de vervangende gevangenisstraf die de correctionele rechtbank heeft uitgesproken, verzwaart. - Eenstemmigheid vereist. -

Het hof van beroep kan, zonder met
eenparige stemmen van zijn leden uitsptaak te doen, de vervangende gevan-

1165

genisstraf, die de correctionele recl:ltbank heeft uitgesproken, niet verzwaren, zelfs indien het de geldboete niet
verhoogt. (Sv., art. 211bis.)
11 september 1972.
38
24. Strafzaken. Eenstemmigheid. ~ Vonnis van de politierechtbank
waa1·bij de beklaagde wegens een misdrijf veroordeeld en wegens een tweede
misdrijf · vrijgesproken werd. Hoger
beroep van het openb11ar ministerie. Correctionele rechtbank die het eerste
misdrijf niet bewezen verklaart en de
beklaagde wegens het tweede misdrijf
veroordeelt. - Eenstemmigheid vereist.

- Wanneer een· vonnis van de politierechtbank de beklaagde wegens een misdrijf heeft veroordeeld en hem wegens
een ander misdrijf heeft vrijgesproken,
kan de correctionele rechtbank die, op
het j:J.oger beroep van het openbaar ministerie, het eerste misdrijf niet bewezen verklaart en de beklaagde w:egens
het tweede misdrijf veroordeelt, deze
veroordeling slechts met eenparige
stemmen van. haar leden uitspreken.
(Sv., art. 2llbis.)
18 september 1972.
66

25. - Strafzaken.
Eenstemmigheid.- Vonnis van de politierechtbank
dat de beklaagde wegens een misdrijf
veroo1·deelt 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. Wanneer een
vonnis van de politierechtbank de beklaagde wegens een misdrijf veroordeeld en van een ander misdrijf vrijgesproken heeft, kan de correctionele
rechtbank die, op het hoger beroep van
het openbaar ministerie, beide misdrijven bewezen verklaart, deze veroordeling niet uitspreken dan met eenparige
stemmen van haar leden. (Sv., artikel 2llbis.)
25 september 1972.
93
26. 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
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verklaart en de beklaagde op grand van
het tweede misdrijf veroordeelt. - Eenstemmigheid vereist. Wanneer een

vonnis van de politierechtbank de beklaagde wegens een misdrijf heeft veroordeeld en hem van een ander misdrijf
heeft vrijgesproken, kan de correctionele rechtbank die, op het hoger beroep
van het openbaar ministerie, de strafvordering wegens het eerste misdrijf
door verjaring vervallen verklaart en
de beklaagde op grond van het tweede
misdrijf veroordeelt, deze veroordeling
niet uitspreken dan met eenparige stemmen van haar leden. (Sv., art. 211bis.)
25 september 1972.
94
27. 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.
Onwettelijke veroordeling. Het hof

van beroep kan, zonder met eenparige
stemmen van zijn leden uitspraak te
doen en zonder dit in zijn arrest vast
te stellen, de beklaagde niet krachtens
de artikelen 42 en 43 van het Strafwetboek veroordelen tot de verbeurdverklaring die de eerste rechter niet heeft
uitgesproken (Sv., art. 211bis.)
10 oktober 1972.
150
28. Strafzaken.
Eenstemmigheid. Strafvordering. Teruggave
niet bevolen door de eerste rechter en
bevolen door de rechter in hager beroep. Eenstemmigheid niet vereist.

- De eenstemmigheid van de rechters
is niet vereist opdat het hof van beroep,
uitspraak doende op de strafvordering,
de teruggave kan bevelen die door de
correctionele rechtbank niet was bevolen. (Sv., art. 211bis.)
10 oktober 1972.
150
2!9. Strafzaken.
Eenstemmigheid. - Correctionele rechtbank die de
door de politierechtbank uitgesproken
vervangende
gevangenisstraf
verzwaart. Eenstemmigheid vereist. -

De correctionele rechtbank, in boger
beroep rechtdoende, kan, zonder met
eenparige stemmen van haar leden te
beslissen, de door de politierechtbank
uitgesproken vervangende gevangenisstraf niet · verzwaren, zelfs indien zij de

geldboete niet verhoogt. (Sv., artikel 211bis.)
23 oktober 1972 en 5 maart 1973.
182 en 65430. Strafzaken. Verzwaring
door de correctionele rechtbank, in hager beroep rechtdoende, van de door de
politierechtbank uitgesproken straf. Eenstemmigheid vereist. - De correc-

tionele rechtbank, in boger beroep
rechtdoende, kan de door de politierechtbank uitgesproken straf niet verzwaren, zonder de eenstemmigheid van
haar leden vast te stellen. (Sv., arti-·
211bis.)
23 .oktober 1972 (twee arresten).
183 en 184
31. - Strafzaken. Vrijsprekencl
vonnis. - Hoger beroep van de burgerlijke partij. - Rechter in hager beroep
die nagaat of de beklaagde het feit
heeft gepleegd, dat aan de burgerlijke
rechtsvordering ten grondslag ligt, en
of dit feit een misdrijf is. - Wettelijkheid. - De rechter in hogei:' beroep is,

op het ontvankelijk hoger beroep van
de burgerlijke partij tegen een vrijsprekend vonnis, bevoegd om na te
gaan of de beklaagde het feit heeft
gepleegd dat aan deze rechtsvord.ering
ten grondslag ligt en of dit misdrijf
aan de burgerlijke partij schade' heeft
berokkend. (Sv., art. 202; wet van 1 mei
1849, art. 7 .)
230
7 november 1972.
32. - Strafzaken. - Valsheid in geschriften of gebruik van dergelijke
valse stukken. Misdrijf bedoeld in
artikel 344 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen. - Hogere beroepen van het openbaar ministerie en van
de beklaagde. Geen hager beroep
van de administratie der directe belastingen. - Appelrechter die de door de
ee1·ste rechter niet opgelegde straf uitspreekt, namelijk het verbod het beroep
van zaakwaarnemer, fiscaal raadgever
deskundige of accountant uit te oefenen. Onwettelijkheid. - Op de en-

kele hogere beroepen van het openbaar
ministerie en van de beklaagde kan de
appelrechter wegens de in artikel 344
van het W etboek van de inkomstenbelastingen bedoelde misdrijf de door de
eerste rechter niet opgelegde straf, niet
uitspreken, namelijk het verbod het beroep van zaakwaarnemer, fiscaal raad-
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geve:t:, deskundige of accountant uit te
-oefenen. (Sv., art. 202; Wetb. van de inkomstenbel., art. 350.)
263
14 november 1973.
-33. ---'- Strafzaken. - Strafvordering.
- Hoger beroep van de beklaagde alIeen. - iVerzwaring van de in eerste
aanleg uitgesproken veroordeling. ·Onwettelijkheid. - De beklaagde kan
op zijn boger beroep alleen niet worden
veroordeeld tot een zwaardere straf dan
die welke door de eerste rechter is uitgesproken. (Sv., art. 202; wet van 1 mei
1849, art. 7.).
19 december 1972.
409
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klaagde in de gelegenheid te hebben
gesteld zicb dienaangaande te verdedigen, wettelijk beslissen over een feit
waarvan hij vaststelt dat het in de vervolging is begrepen, boewel bet niet
uitdrukkelijk is vermeld in de akte
waardoor de zaak bij de eerste rechter
aanhangig werd gemaakt en deze niet
zelf op het feit heeft gewezen.
8 januari 1973.
470

37. - Strafzaken. - Terechtzittingsprocedure. - Verslag door een van de
rechters. - Wetboek van strafvordering, artikel 209.- Stukken waarop het
verslag betrekking moet hebben. - De
wet legt de magistraat die, in boger be·34. - Strafzaken. - Hoger beroep roep, overeenkomstig artikel 209 van
van het openbaa1· ministerie tegen een bet Wetboek van strafvordering verslag
verstekbeslissing. - Verzet van de be- uitbrengt, niet de verplichting op alle
.klaagde tijden.s de buitengewone ter- stukken van bet dossier voor te lezen;
mijn. - Rechter in hager beroep mag de beklaagde dient met name te vragen
de zaak beslechten. - Grens. - Wan- dat, om zijn verdediging te kunnen voeneer bet openbaar ministerie in boger ren, een bepaald stuk zou worden voorberoep is gekomen van een bij verstek gelezen.
16 januari 1973.
498
gewezen beslissing tot veroordeling van'
de beklaagde en deze tijdens de buitengewone termijn tegen deze beslissing in
38. - Strafzaken. - Rechter in haverzet is gekomen, mag de rechter in ger beroep. - Eenparigheid. - Gevalboger beroep de zaak beslechten zolang len waarin deze vereist is. - Het gehet verzet van de beklaagde niet ont- recht in boger beroep, waarbij een bovankelijk is verklaard. (Sv., art. 151, ger beroep tegen een beslissing op de
187 en 208.)
strafvordering aanhangig is, moet zijn
411 beslissing met eenparige stemmen van
19 december 1972.
zijn leden uitspreken indien het de door
35. - Strafzaken.
Eenstemmig- de eerste recbter uitgesproken straf of
heid. - Hoofdgevangenisstraf minder veiligbeidsmaatregel verzwaart, zoniet
zwaa1· en zwaardere geldboete. - Een- een straf of een veiligheidsmaatregel
stemmigheid niet vereist. -,- Geen een- uitspreekt, terwijl de eerste rechter de
stemmigheid wordt vereist voor de be- strafvotdering niet ontvankelijk, verslissing van het gerecbt in boger beroep, vallen of ongegrond had verklaard, of
dat, met wijziging van een vonnis van nog deze straf of deze maatregel niet
veroordeling van de beklaagde tot een had uitgesproken.
hoofdgevangenisstraf en tot een geld23 janunari 1973.
531
boete, een zwaardere geldboete, doch
een minder zware hoofdgevangenisstraf
;39. - Strafzaken. - Eerste rechter
uitspreekt. (Sv., art. 211bis.)
die wegens verscheidene misdrijven een
8 jartuari 1973.
465 enkele straf heeft uitgesproken. - Gerecht in hager beroep daL slechts bea•6. - Strafzaken. - Rechter in ha- paalde van deze misdrijven in aanmerger beroep die, na de beklaagde in de king neemt. - Handhaving van de door
gelegenheid te hebben gesteld zich dien- de eerste rechter uitgesproken straf. aangaande te verdedigen, beslist over Eenstemmigheid niet vereist. - Waneen feit dat in de vervolging is begre- neer bet gerecht, na kennisneming van
pen, doch niet uitdrukkelijk is vermeld het boger beroep van een vonnis dat
in de ·akte tot aanhangigmaking bij de wegens verscbeidene misdrijven een eneerste rechter, die op het feit niet ge- kele straf heeft uitgesproken, slechts
wezen heeft. - Wettelijkheid. - De bepaalde van deze misdrijven in aanre.cbter in boger beroep kan, na de be- merking neemt, nioet bet niet beslissen
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met eenparige stemmen van haar leden.
(Sv., art. 2llbis.)
13 februari 1973.

HOOFDSTUK V.
TUCHTZAKEN.

589

-::'-0. - Strafzaken. - Eenstemmighetd. - Correctionele rechtbank die de
door de politierechtbank uitgesproken
straf handhaaft, doch het uitstel van de
tenuitvoerlegging van de straf intrekt.
- Eenstemmigheid vereist. - De correctionele rechtbank, in hoger beroep
rechtdoende, kan, zonder met eenparige
stemmen van haar leden te beslissen
het uitstel van de tenuitvoerlegging va~
de door de politierechtbank uitgesproken straf niet intrekken, indien zij de
door deze rechtbank uitgesproken straf
niet vermindert. (Sv., art. 211bis.)
5 maart en 18 juni 1973.
654 en 1019
41. - Strafzaken. - Strafvorderingen en burgerlijke rechtsvorderingen.
---'- Devolutieve kracht van het hager
beroep. Beslissing van de eerste
rechter in kracht van gewijsde gegaan
ten opzichte van de beklaagde, die· is
veroordeeld op de tegen hem ingestelde
strafvordering en burgerlijke rechtsvorderingen. - Regelmatig hager beroep van de beklaagde, vrijwillig tussengekomen partij. - Rechterlijke gewijsde ten opzichte van de beklaagde
kan niet worden tegengeworpen aan de
verzekeraar, die alleen hager beroep
heeft ingesteld. - Aan de verzekeraar

van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde, die voor de
strafrechter vrijwillig is tussengekomen
en aileen hoger beroep heeft ingesteld
tegen de beslissing, waarbij de veroordelingen tegen zijn verzekerde voor
hem bindend zijn verklaard, kan het
rechterlijk gewijsde ten opzichte van
deze laatste niet worden tegengeworpen.
707
19 maart 1973.
.42. - Strafzaken.- Strafvordering.
- Hoger beroep van het openbaar mi-nisterie. - Draagwijdte. - Het hoger

beroep van het openbaar miriisterie
maakt de strafvordering bij de rechter
in hoger beroep aanhangig in het algemeen belang. De vermelding in de akte
van hoger beroep, van de reden waarom het hoger beroep wordt ingesteld,
beperkt er de draagwijdte niet van.
(Sv., art. 172, 174 en 202.)
26 maart 1973.
743

43. - Tuchtzaken. - Orde van geneesheren. - Beslissing van een provinciale raad van de Orde van geneesheren waarbij een individuele maatregel wordt bevolen die niet het karakter
van een tuchtsanctie vertoont. - Be-slissing die voor hager beroep vatbaar

is. - De beslissing van een provinciale
raad van de Orde van geneesheren die,
met toepassing van artikel 6, 2°, van
het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967, een maatregel beveelt die
niet het karakter vertoont van een
tuchtsanctie, doch ertoe strekt een overtrediilg van de regels van de medische
plichtenleer te voorkomen of te doen
eindigen, is voor hoger beroep vatbaar.
(K.B. nr. 79 van 10 november 1967, artikel 6, 2°, 13, lid 1, en 21.)
27 oktober 1972.
212

HUUR VAN GOEDEREN.
Algemene begrippen.

HooFDSTUK

I. -

HOOFDSTUK

II. -

HOOFDSTUK

III. -

Pacht.

HOOFDSTUK

IV. -

Handelshuur.

Huishuur.

HOOFDSTUK I.
ALGEMENE BEGRIPPEN.

1. - Huurovereenkomst in het algemeen. - Ontbinding door wederzijds
akkoor.d van de partijen. - Bewijs. '-Toepasselijke regels. - Het bewijs van

de ontbinding van een huurovereenkomst door wederzijds akkoord van de
partijen moet worden bijgebracht overeenkomstig de regels van het gemene
recht inzake bewijs en namelijk artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek .
2 maart 1973.
651
HOOFDSTUK II.
HUISHUUR.

HOOFDSTUK III.
PACHT.

2. - Pacht. - Recht van voorkoop
van de hu·urder van een landeigendom.

HUUR VAN GQEDEREN.

-

Uitzonderingen. -

Burgerlijk WetDraagwijdte van deze bepaling. Voor de
toepassing van artikel 177 8sexies 3 o,

hoek, artikel 1778sexies, 3°. -
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worden beschouwd, indien het goed
zelf, en niet de opbrengst van de verkoop ervan, voor doeleinden van algemeen belang moet worden aangewend.
9 maart 1973.
676

van het Burgerlijk W etboek waarbij
wordt afgeweken van het recht van
voorkoop van de huurder van een land5. - Pacht. Opzegging door de
eigend,om, wordt niet gekocht :om ten · verpachter. - Nieuwe opzegging binalgemenen nutte te worden aangewend nen drie jaar na de kennisgeving van
het goed p.at is aangekocht om tegen een nie-t geldig verklaarde opzegging.
een ander goed te worden geruild, zelfs - Datum van kennisgeving van een bij
indien het 1door ruiling verkregen goed ter post aangetekende brief gedane opbestemd is om voor dergelijke doelein- zegging. - Datum waarop de geadresden te worden aangewend.
seerde kennis van de brief kan krijgen.
15 december 1972.
387 - Voor de berekening van de termijn
van ten minste drie jaar, binnen welke
3. Pacht. Onderpacht zonder
de verpachter geen nieuwe opzegging
schriftelijke toestemming van de ver- van de pachtovereenkomst na de kenpachter. Toestemming van de ver- nisgeving van een niet geldig verklaarde
pachter in de onderpacht. Bewijs- opzegging kan geven, komt als datum
middelen. - 'De pachter van landgoe- van de kennisgeving van een bij ter
deren die, met uitzondering van het ge- post aangetekende brief gedane opzegval van artikel 31 van de afdeling van ging in aanmerking, niet de datum
het Burgerlijk Wetboek houdende de waarop de brief op de post werd afgeregels betreffende de pacht in het bij- geven, maar die, waarop de geadreszonder (wet van 4 november 1969), seerde kennis van de brief kon krij gen,
geheel of ten dele het verpachte goed inzonderheid door het aanbieden ervan
onderpacht zonder de schriftelijke toe- te zijnen huizE~. (B.W., art. 1776, gewijstemming van de verpachter, en die zigd bij de wet van 7 juli 1951.)
geen enkel gegeven voorbrengt waaruit
8 juni 1973.
982
het bewijs kan worden afgeleid van een
vaststaande uitvoering van de pacht6. - Pacht. Opzeggirtg door de
Kennisgeving- van een
overeenkomst door de onderpachter te- verpachter. genover de verpachter, heeft het recht niet geldig verklaarde opzegging. niet om te vragen da:t hij door getuigen Nieuwe opzegging die pas na drie jaar
het bewijs zou mogen leveren van de kan gedaan worden. - Nieuwe opzeginstemming van de verpachter met de ging bij ter post aangetekende brief. Berekening van de termijn van drie
onderpacht.
5 januari 1973.
463 jaar.- Voor de berekening van de termijn van ten minste drie jaar waarbin4. Pacht. Overdracht van de
nen de verpachter, inzake landpacht,
pacht. - Verzet van de pachter tegen pas opzegging mag doen na kennisgede hernieuwing van de overgedragen ving van een niet geldig verklaarde oppacht. - Redenen die als ernstig kmi- zegging, dient voor de nieuwe opzegging
nen worden aanvaard. - Openbaar be- bij ter post aangetekende brief de dastuur. Afdeling van het Burgerlijk tum worden in acht genomen waarop de
Wetboek houdende de regels betref- geadresseerde kennis kan krijgen van
fende de pacht in het bijzonder, arti- · de brief, inzonderheid door het aanbiekel 37 § 1, 6°. - Draagwijdte van deze
den ervan te zijnen huize. (B.W., artibepaling. - Voor de toepassing van ar- kelen 1775 en 1776, gewijzigd bij de
tikel 37, § 1, 6°, van de afdeling van bet wet van 7 juli 1951.)
Burgerlijk W etboek houdende de regels
984
8 juni 1973.
betreffende de pacht in het bijzonder
(wet van 4 november 1969, art. 1), kan
7. - Pacht. Opzegging door de
het voornemen van het openbaar be- verpachter. Kennisgeving van een
stuur, dat het goed heeft verpacht, dit niet geldig verklaarde opzegging. goed voor doeleinden van algemeen be- Nieuwe opzegging die pas na drie
lang aan te wenden, slechts als een jaar kan gegeven worden. - Nieuwe
ernstige reden van verzet tegen de her- . opzegging bij ter post aangetekende
nieuwing van de overgedragen pacht brief. Vonnis waarbij de nieuwe
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opzegging geldig wordt verklaard. Vonnis dat enkel vaststelt dat, valgens de in de brief opgegeven da7
tum,
de
nieuwe
opzeggingstermijn
pas een aanvang neemt drie jaar
na kennisgeving van de eerste. Niet wettelijk gerechtvaardigde beslissing. - De beslissing tot geldigverkla-

ring, inzake landpacht, van de nieuwe
opzegging door de verpachter na kennisgeving ~an een niet geldig verklaarde opzegging wordt niet wettelijk
gerechtvaardigd door bet vonnis dat
steunt op de enkele vaststelling dat,
volgens de datum die is opgegeven in
de ter post aangetekende brief tot kennisgeving van de nieuwe opzegging,
deze pas een aanvang neemt drie jaar
na kennisgeving van de niet geldig verklaarde opzegging. (B.W., art. 1776, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1951.)
984
8 juni 1973.
8. - Pacht. Opzegging ·door de
verpachter. Kennisgeving. Verscheidene pachters die het goed gemeenschappelijk pachten. - Kennisgeving aan elk van hen, zelfds indien het
gaat om echtgenoten en ongeacht hun
huwelijksstelsel. Wanneer verschei-

'

fende de pacht in bet bijzonder; wet
van 4 november 1969, art. 1.)
15 juni 1973.
1010
10.- Pacht.- Overeenkomst waarbij de pachter voortijdig afstand doet
van de verlenging van de pacht, die te
wijten is aan het ontbreken van een
geldige opzegging voor het einde van
de eerste ingebruikneming.- Voor niet
bestaande gehouden overeenkomst. -

Voor niet bestaande wordt gehouden de
overeenkomst waarbij de pachter voortijdig afstand doet van bet recht op
verlenging van de pacht, die te wijten
is aan het ontbreken van een geldige
opzegging voor het einde van de bedongen eerste ingebruikneming. (Art. 4 en
56 van de afdeling van bet Burgerlijk
Wetboek houdende de regels betreffende de pacht in bet bijzonder; wet
van 4 november 1969, art. 1.)
15 juni 1973.
1012
11.- Pacht.- Wet van 26 juli 1952
tot beperking van de pachtprijzen, artikel 3, lid 3, gewijzigd bij de wet van
20 janum·i 1961. Vordering van de
pachter tot herziening van de pachtprijzen die de wettelijke coefficient
overschrijden. Voorwaarde. Een

dene pachters bet goed gemeenschappelijk pachten, moet van de opzegging
door de verpachter kennis gegeven worden aan al degenen die bet goed exploiteren, zelfs indien bet gaat om echtgenoten en ongeacht hun huwelijksstelsel.
(Art. 12-3 van de afdeling van he~ Burgerlijk Wetboek over de regels betreffende de pacht in bet bijzonder; wet
van 4 november 1969, art. 1.)
15 juni 1973.
1010

vordering tot herziening van de pachtprijzen gegrond op artikel 3, lid 3, van
de wet van 26 juli 1952, gewijzigd door
artikel 1 van de wet van 20 januari
1961, hangt niet af van de voorwaarde
dat de pachtprijs vooraf wordt betaald.
22 juni 1973.
1037

19. - Pacht. Opzegging door de
verpachter. - Vordering tot geldigverklaring. Verscheidene pachters die
het goed verpachten. Vordering tot
geldigverklaring te richten tegen elk
van hen, zelfs indien het gaat om echtgenoten en ongeacht hun huwelijksstelsel. Wanneer verscheidene pachters

12. - Handelshuur. - Hernieuwing
van de huur geweigerd op grand van
de wil van de verhuurder om het onroerend goed weder op te bouwen of het
geen handelsbestemming meer te geven. - Voornemen door de verhuurder
niet ten uitvoer gebracht. Bijkomende vergoeding wegens uitzetting
verschuldigd indien de verhuurder van
geen gewichtige reden doet blijken. Gewichtige reden. - Begrip. - De ge-

bet goed gemeenschappelijk pachten,
moet de vordering tot geldigverklaring
van de opzegging door de verpachter,
op straffe van verval, gericht worden tegen al degenen die bet goed exploiteren,
zelfs indien bet gaat om echtgenoten
en ongeacht hun huwelijksstelsel. (Artikel 12-4 van de afdeling van bet Burgerlijk Wetboek over de regels betref-

HOOFDSTUK IV.
HANDELSHUUR.

wichtige reden waardoor de verhuurder wordt vrijgesteld van de verplichting een bijkomende vergoeding wegens
uitzetting te betalen, wanneer hij binnen de bij de wet voorgeschreven termijn zijn voornemen bet onroerend
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goed weder op te bouwen of het geen
handelsbestemming meer te geven niet
heeft ten uitvoer gebracht, op grand
van welk voornemen hij de hernieuwing van de handelshuur had geweigerd, is niet enkel een toeval of een
geval van overmacht, doch ook elke andere werkelijke, ernstige of wettige reden, waarvan de verhuurder moet doen
blijken. (Art. 16, I, 2° en 3°, en 25, 3°,
vervat in de wet van 30 april 1951, gewijzigd bij de wet van 29 juni 1955.)
9 februari 1973.
576
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HooFDSTUK

I. -

Arbeidsovereenkomst.

HooFDSTUK

II. -

Huur van diensten.

HOOFDSTUK I.
ARBEIDSOVEREENKOMST.

1. - Arbeidsovereenkomst. Eenzijdige wijziging in essentiele bestanddelen van de overeenkomst. Onrechtmatige beeindiging. - De partij
die essentiele bestanddelen van de arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigt, beeindigt deze onrechtmatig.
6 september 1972.
16

2. - Arbeidsovereenkomst.
Eenzijdige wijziging in essentiele bestanddelen van de overeenkomst.- Onrechtmatige beeindiging. - Voorwaarde. De rechter kan de onrechtmatige beeindiging van de arbeidsovereenkomst niet
afleiden uit 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.
6 september 1972.
16
3. - HUU7' van arbeid. - Arbeidsovereenkomst voor bedienden met onbepaalde duur. - Verbreking door een
partij ·zonder dringende reden of opzegging. - Als opzegging geldende vergoeding door deze pm·tij in de akte verschuldigd zonder ande1·e voorwaarde.De partij die zonder dringende reden
of zonder opzegging een voor onbepaalde duur gesloten arbeidsovereen~
komst verbreekt, moet aan de andere
partij een als opzegging geldende vergoeding betalen, daar de wet de beta-
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ling van deze vergoeding aan geen andere voorwaarden onderwerpt. (Gecoi:irdineerde wetten op het bediendencontract, art. 20.)
13 september 1972.
55
4. - Huur van arbeid.
Arbeidsovereenkomst voo1· bedienden. - Wijziging van de arbeidsvoorwaa?·den door
de werkgever.- Rechter die beslist dat
deze wijziging de verbrelcing van het
contract uitmaakt. Als opzegging
geldende vergoeding verschuldigd door
de we1·kgever. Geen verplichting
voo?' de rechte?· na te gaan of de wijziging te wijten is aan de fout van de
werkgever. - De rechter die beslist
dat de wijziging door de werkgever van
de arbeidsvoorwaarden, bepaald bij een
arbeidsovereenkomst voor bedienden
de verbreking van dit contract uit~
maakt, veroordeelt deze werkgever wettelijk tot betaling aan de bediende van
een als opzegging geldende vergoeding,
zonder te moeten nagaan of deze wijziging te wijten is aan de fout van deze
werkgever. (Gecoi:irdineerde wetten op
het bediendencontract, art. 20.)
13 september 1972.
55

5. - Huur van arbeid.
Handels"'
vertegenwoordiger. - Wijziging van de
arbeidsvoorwaarden door de werkgever.
- 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. - De rechter die beslist dat de wijziging door de
werkgever van de arbeidsvoorwaarden,
bepaald bij een arbeidsovereenkomst
voor bedienden van een handelsvertegenwoordiger, de verbreking van het
contract uitmaakt, veroordeelt deze
werkgever wettelijk tot betaling aan de
vertegenwoordiger van een als opzegging geldende vergoeding, zonder na te
gaan of deze wijziging te wijten is aan
de fout van deze werkgever. (Gecoi:irdineerde wetten op het bediendencontract, art. 20; wet van 30 juli 1963
tot instelling van het statuut der handelsvertegenwbordigers, art. 1 en 15.)
13 september 1972.
55
16. - Arbeidsovereenkomst voor bedienden. - Verhouding van onderge-
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.schiktheid. - Verhouding die een zekere vrijheid in de uitoefening van de
activiteit niet uitsluit. - Hij die zich
ertoe verbindt te werken onder andermans gezag geeft zijn vrijheid niet volledig prijs; het feit dat hij een zekere
vrijheid behoudt in de uitoefening van
zijn activiteit of van zijn kunst, sluit
het l:)estaan van een verhouding van
ondergeschiktheid niet uit. (B.W., artikel 1710.)
165
16 oktober 1972.
7. Arbeidsovereenkomst.
Arbeidsovereenkomst voor arbeiders. Beeindiging door het ondernemingshoofd, zonder gegronde reden en zonder
opzeggingstermijn, van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Vergoeding. Schadevergoeding. Regeling van v66r de inwerkingtreding
van de wet van 21 november 1969. Cumulatieverbod. ~ Onder de gelding
van artikel 23 van de wet van 10 maart
1900 kan de schadevergoeding aan de
werkman toegekend voor het nadeel die
hem door het ondernemingshoofd berokkend is wegens beeindiging, zonder
gegronde reden en zonder opzeggingstermijn, van een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd, niet worden gecumuleerd met de vaste vergoeding die in
artikel 22 van dezelfde wet · bepaald
wordt.
22 november 1972.
293
8. - Huur van arbeid.
Arbeids·overeenkomst. - Gewaarborgd loon. ~
Wet van 10 maart 1900, artikel12, 2.Toepassingsgebied. - Artikel 12, 2, van
de wet van 10 maart 1900 betreffende
de arbeidsovereenkomst, naar luid
waarvan de arbeider die op het ogenblik dat hij zich op het werk meldt,
buiten het geval van staking, recht
heeft op zijn. normaal loon, wanneer hij
wegens een oorzaak onafhankelijk van
zijn wil hetzij met het werk niet kan
beginnen, hoewel hij zich normaal naar
het werk heeft begeven, hetzij het werk
waaraan hij bezig is niet kan voortzetten, geldt slechts voor het geval dat de
uitvoering van de overeenkomst geschorst is; het is niet toepasselijk, met
name, wanneer het ondernemingshoofd
de overeenkomst beeindigt onder de
omstandigheden van artikel 22 van dezelfde wet.
295
22 november 1972.

'9. Arbeidsovereenkomst. - Arbeidsovereenkomst voor werklieden. Schorsing van de uitvoering van de
overeenkomst.
Werkman afwezig
wegens arbeidsongeschiktheid. - Weigering zich door een geneesheer te laten onderzoeken.- Begrip.- Wanneer
de door de werkgever aangewezen geneesheer zich vruchteloos' bij de werknemer die arbeidsongeschikt is, aanbiedt om deze te onderzoeken, kan de
rechter uit de feitelijke omstandigheden
van de zaak afieiden dat de werknemer
geweigerd heeft zich door de geneesheer te laten onderzoeken. (Wet van
10 maart 1900, art. 29bis.)
17 januari 1973.
508
10. - Arbeidsovereenkomst.
Arbeidsovereenkomst voor werklieden. Schorsing van de uitvoering van de
overeenkomst.- Werkman afwezig wegens arbeidsongeschiktheid.
Verplichting om zich door een geneesheer
te laten onderzoeken. - Uitgestrektheid. - De verplichting van de werkman om in geval van afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid een door de
werkgever aangewezen geneesheer te
ontvangen en zich do0r deze te laten
onderzoeken, is niet beperkt tot de periode gedurende welke aanspraak op
gewaarborgd loon kan bestaan,. maar
strekt zich uit over de ganse duur van
de afwezigheid. (Wet van 10 maart
1900, art. 29bis.)
509
17 januari 1973.
11. - Arbeidsovereenkomst.
Arbeidsovereenkomst voor bedienden. Overeenkomst voor onbepaalde tijd. Opzeggingsvergoeding. - Vermindering
van het bedrag door de rechter. - Onwettigheid. - Wanneer de voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst voor bedienden zonder dringende reden of zonder inachtneming
van de wettelijk voorgeschreven opzeggingstermijn wordt beeindigd, mag de
rechter de opzeggingsvergoeding niet
vaststellen op een kleiner bedrag dan
dat wat 'verschuldigd is krachtens artikel 20 van de wetten betreffende het
bediendencontract, gecoordineerd op
20 juli 1955.
14 februari 1973.
594

12. - Arbeidsovereenkomst.
Arbeidsovereenkomst voor bedienden. Clausule volgens welke de overeen-
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komst eindigt met het huwelijk van een
van de partijen: - Stelsel van v66r de
wet van 21 november 1969.- Clausule
niet noodzakelijk in strijd met de open-.
bare orde. - V66r de inwerkingtreding
van artikel 51 van de wet van 21 november 1969, dat de clausule nietig verklaart waarbij wordt bepaald dat het
huwelijk een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst
voor
bedienden,
was een dergelijke clausule niet noodzakelijk in strijd met de openbare orde.
(B.W., art. 6 en 1134; gecoiirdineerde
wetten betreffende het bediendencontract, art. 21bis, 73 en 74,)
15 februari 1973.
599
13. - Arbeidsovereenkomst voor bedienden. - Bedingen van e~n proeftijd tijdens welke aan de overeenkomst
een einde kan gemaakt worden met inachtneming van de opzeggingstermijn
van een maand. - VaststeLling dat er
bij ontstentenis van een andersluidende
, kennisgeving vijftien dagen v66r het
verstrijken van de proeftijd een overeenkomst voor onbepaalde tijd tot stand
komt, die niet kan worden beeindigd
dan met inachtneming van een opzeggingstermijn van een jaar. - Bediende
zonder gegronde reden en zonder opzeggingstermijn ontslagen ten minste
vijftien dagen v66r het verstrijken van
de proefti:jd. - Berekening van de opzeggingsvergoeding.- Wanneer een arbeidsovereenkomst voor bedienden een
proeftijd vaststelt tijdens welke aan
deze overeenkomst een einde kan gemaakt worden met inachtneming van
een opzeggingstermijn van een · maand
en bepaalt dat bij ontstentenis van andersluidende kennisgev!ng ten minste
vijftien dagen v66r het verstrijken van
de proeftijd er een overeenkomst voor
onbepaalde tijd tot stand komt, die niet
kan worden beeindigd dan met inachtneming van, een opzeggingstermijn van
een jaar, moet de vergoeding die is verschuldigd aan de bediende welke zonder
gegronde reden en zonder opzeggingstermijn van ten minste vijftien dagen
v66r het verstrijken van de proeftijd
werd ontslagen, berekend worden, niet
op grand van de voor de proeftijd overeengekomen opzeggingstermijn, doch op
grand van de overeenkomst voor onbepaalde tijd. (Wetten betreffende het bydiendencontract,
gecoiirdineerd
op
20 juli 1955, art. 3 en 20, gewijzigd bij
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de artikelen 32 en 40 van de wet van
21 november 1949.)
15 februari 1973.
601
14. - Arbeidsovereenkomst.
Arbeidsovereenkomst voor bedienden. Wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli 1955 en
gewijzigd bij de wet van 21 november
1969.- Niet dwingende bepalingen ten
voordele van de werkgever. - De bepalingen van de wetten betreffende het
bediendencontract, gecoiirdineerd op
20 juli 1955 en gewijzigd bij de wet van
21 november 1969, zijn geen dwingende
bepalingen ten voordele van de werkgever.
15 februari 1973.
601

15.. - Arbeidsovereenkomst.
Arbeidsovereenkomst voor bedienden. . Jaarlijkse
wedde van meer dan
150.000 frank. - Overeenkomst betreffende de opzeggingstermijn die de werkgever ·moet in acht nemen. - Overeenkomst van v66r het ontslag. - Langere opzeggingstermijn dan degene die
de rechter passend acht. - Geldigheid.
- Wanneer de jaarlijkse wedde van een
bediende meer dan 150.000 frank bedraagt, is een overeenkomst die aan de
werkgever de verplichting oplegt een
langere opzeggingstermijn in acht te
nemen dan die welke de rechter passend acht is geldig, zelfs indien zij van
v66r het ontslag dateert. (Wetten betreffende het bediendencontract, gecoiirdineerd op 20 juli 1955, art. 15, § 2,
vervangen bij artikel 44 van de wet
van 21 november 1969.)
15 februari 1973.
601
16. - Arbeidsovereenkomst.
Arbeidsovereenkomst voor bedienden. Geneeskundige controle van de bediende. - Geval waarin de werkgever
deze controle kan laten uitoefenen
krachtens de wetten betreffende het
bediendencontract.
De gecoiirdineerde wetten betreffende het bediendencontract staan de werkgever niet
toe of verplichten hem niet de bediende
geneeskundig te laten controleren, behoudens in het geval dat de bediende
zich op zijn arbeidsongeschiktheid beroept. (Gecoiirdineerde wetten van
20 juli 1955, art. 9, gewijzigd bij artikel 39 van de wet van 21 november
1969.)
15 februari 1973.
604
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17.- Huur van arbeid.- Arbeidsovereenkomst voor bedienden. - Overeenkomst met een proeftijdsbepaling.
- vVerkneemster die aan een werkgever een geneeskundig getuigschrift
heeft afgegeven ten bewijze van haar
zwangerschap. - Werkgever die zelfs
tijdens de proeftijd geen handeling mag
verrichten die ertoe strekt aan de overeenkomst eenzijdig een einde te maken.
- De werkgever aan wie een werkneemster een geneeskundig getuigschrift heeft afgegeven ten bewijze dat
zij zwanger is, mag, zelfs tijdens de
door de partijen in de overeenkomst
bepaalde proeftijd, geen handeling verrichten die ertoe strekt aan de overeenkomst eenzijdig een einde te maken,
behalve om redenen die vreemd zijn
aan de lichamelijke toestand als gevolg
van de zwangerschap van de betrokkene. (K.B., nr. 40 van 24 oktober 1967,
art. 8.)
21 februari 1973.
617

18. - Arbeidsovereenkomst.
Artikel 35, lid 5, van de gecoordineerde
wetten betreffende het bediendencontract. - Vorig jaar. - Begrip. - In
artikel 35, lid 5, van de gecoordineerde
wetten betreffende het bediendencontract wordt onder de woorden « vorig
jaar" verstaan het kalenderjaar dat
voorafgaat aan het jaar tijdens hetwelk
de gebeurtenis zich voordoet, die de
toepassing van dit artikel ten gevolge
heeft.
7 maart 1973.
660
1'9. Arbeidsovereenkomst.
Arbeidsovereenkomst voor bedienden. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd. - Ontslag. - Betekening van de
opzegging. - Overhandiging van een
geschrift. - Bewijs. - Wanneer een
partij een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd beeindigt en de opzegging betekent door de overhandiging
van een geschrift aan de andere partij,
kan het bewijs van de overhandiging
van dit geschrift slechts blijken uit de
ondertekening van het duplicaat van
het geschrift door de partij die de opzegging krijgt. (Gecoordineerde wetten
van 20 juli 1955 betreffende het bediendencontract, art. 14.)
4 april 1973.
781

20. - Arbeidsove1·eenkomst.
Arbeidsovereenkomst voor bedienden. -

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd. - Ontslag. - Betekening van de
opzegging. - Overhandiging van een
geschrift. - Duplicaat van dit geschrift
niet ondertekend door de partij die de
opzegging krijgt. - Nietigheid van de
betekening. - Wanneer een partij een
voor een onbepaalde tijd gesloten bediendencontract beeindigt en de opzegging betekent door de overhandiging
van een geschrift aan de andere partij,
is de betekening nietig indien de partij
die de opzegging krijgt het duplicaat
van het geschrift niet ondertekent. (Gecoordineerde wetten van 20 juli 1955
betreffende het bediendencontract, artikel 14.)
4 april 1973.
781
21. - -Arbeidsovereenkomst. - Sluiting van ondernemingen. - Fonds tot
vergoeding van de in geval van sluiting
van ondernemingen ontslagen werknemers. - Betaling van voordelen bepaald in artikel 2 van de wet van
30 juni 1967.- Vordering van de werknemer. - Voorwaarde. - TegE)n het
Fonds tot vergoeding van de in geval
van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers kan de werknemer
maar een vordering tot betaling van in
artikel 2 van de wet van 30 juni 1967
bepaalde voordelen instellen, nadat een
verzoek tot betaling is gedaan in de
voorwaarden bepaald door artikel 6 van
die wet en het ter uitvoering van dit
artikel genomen koninklijk besluit van
6 juli 1967, tenzij het geschil op de naleving van deze voorschriften betrekking heeft.
954
30 mei 1973.

22. - Arbeidsovereenkomst.
Arbeidsovereenkomst voor bedienden. ---,
Overdracht van de onderneming.- Arrest dat vaststelt dat de werkgever persoonlijk de wedde van zijn bediende
schuldig blijft en dat de wijzigingen in
zijn arbeidsvoorwaarden gee'n betrekking hadden op de essentiele bestanddelen van de arbeidsovereenkomst voo1·
bedienden. - Arrest dat beslist dat de
werkgever zonder toestemming van de
bediende zijn verplichting acm de bediende het overeengekomen werk te verschaffen kon overdragen. - Wettelijkheid. - Wanneer de rechter vaststelt
dat een werkgever, die zijn ondernerriing aan een derde heeft overgedragen, persoonlijk de wedde van een be-
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diende schuldig blijft en de wijzigingen
door de overnemer in zijn arbeidsvoorwaarden geen betrekking hebben op de
essentiele bestanddelen van de arbeidsovereenkomst voor bedienden, beslist
hij wettelijk dat de werkgever zonder
toestemming van de bediende zijn verplichting om hem het overeengekomen
werk te verschaffen kan overdragen.
(B.W., art. 1690.)
966
6 juni 1973.
23. - Arbeidsovereenkornst.
Arbeidsovereenkornst voor bedienden. Openbare instelling. - Personeel waarvan de toestand statutair geregeld is. Wetten betreffende het bediendencontract niet toepasselijk. - Draagwijdte.

- De wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli 1955,
zijn niet van toepassing op de dienstbetrekking tussen een openbare instelling
en haar personeel, welke geregeld
wordt door algemene en onpersoonlijke
bepalingen die op hen toepasselijk zijn
geworden door een eenzijdige aanstelling door de overheid en niet ingevolge
een
overeenkomst.
(Gecoordineerde
wetten, art. 35.)
995
13 juni 1973.
24. ,
Arbeidsovereenkornst.
Openbare dienst. - Personeel waarvan
de toestand statutair geregeld is. - Arbeidsovereenkornstenrecht niet toepasselijk. - Voorwaarde. - Wanneer de

bevoegde overheid beslist het personeel
van een openbare dienst onder statuut
te plaatsen, hebben het ontbreken van
een regelmatig uitgevaardigde regeling
en het nemen van een onregelmatige
individuele beslissing die de rechtspositie van het personeelslid raakt, niet tot
gevolg dat de toestand van de betrokkene niet statutair geregeld is en dat
het arbeidsovereenkomstenrecht op zijn
dienstbetrekking toepasselijk is. (Wet
van 10 maart 1900, art. 1; wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli 1955, art. 35.)
13 juni 1973.
995

25. - Arbeidsovereenkornst.
Arbeidsovereenkornst voor bedienden. Kwijting voor saldo van rekening. Kwijting afgeleverd na het einde van
de arbeidsove?"eenkornst. - Artikel 23
van de wetten betreffende het bediendencontract toepasselijk. - Artikel 23
van de wetten betreffende het bedien-
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dencontract, gecoordineerd op 20 juli
1955, lui dens hetwelk ·de kwijting voor
saldo van rekening door de bediende
afgeleverd op het ogenblik dat het contract een einde neemt, voor de bediende
niet betekent dat hij afziet van zijn
rechten, vindt ook toepassing op de
kwijting die betrekking heeft op de afrekening welke ingevolge de ,beeindiging van de arbeidsovereenkomst wordt
opgemaakt, maar door de bediende
wordt afgeleverd nadat de overeenkomst reeds beeindigd is.
1062
27 juni 1973.
HOOFDSTUK II.
HUUR VAN DIENSTEN.

26. - Huur van diensten. - Aannerningscontract. Bepaling dat de
aannerner aansprakelijk is voor elk ongeval dat bij de uitvoering van de werken overkornt, zelfs aan het personeel
van de opdrachtgever, behoudens in geval van een opzettelijke fout van dezes
aangestelden. - Geldigheid. -De over-

eenkomst waarin wordt bepaald dat de
aannemer aansprakelijk is voor elk ongeval dat bij de uitvoering van de werken overkomt, zelfs aan het personeel
van de opdrachtgever, behoudens in geval van een opzettelijke fout van dezes
aangestelden, is niet strijdig met de
openbare orde en evenmin met artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek.
29 september 1972.
121
2'7. - Huur van diensten.
Aannerningscont1·act. - Wederkerige overeenkomst. - Het aannemingscontract
waaruit voor de contractanten wederkerige verplichtingen voortvloeien, is
een wederkerige overeimkomst. (B.W.,
art.. 1102 en 1710.)
29 september 1972.
121
28. - Huur van diensten.
Aannerningscontract. Bepaling dat de
aannerner aansprakelijk is voor de ongevallen die bij de uitvoering van de
werken aan het personeel van de opdrachtgever overkomen, zelfs in geval
aan dezes aangestelden een niet-opzettelijke fout kan worden ten laste gelegd.
- Oorzaak van de aldus vastgestelde
verplichting. Wanneer een aanne-

mingscontract bepaalt dat de aannemer
aansprakelijk is voor de ongevallen die
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bij de uitvoering van de werken overkomen, zelfs in geval aan dezes aange.stelden een ·niet.. opzettelijke fout - kan
worden ten laste gelegd, vindt de aldus
vastgestelde verplichting haar oorzaak
in de verbintenissen die de opdrachtgever ten gunste van de aannemer heeft
aangegaan. (B.W., art. 1102 en 1131.)
121
29 september 1972.

lijk van het geschreven bericht van de
opdrachtgever of van een afzonderlijke
verbintenis van laatstgenoemde .

Wanneer een aannemingscontract het
recht om een supplement te vorderen
op de totale prijs, welke forfaitair is
vastgesteld voor het bouwen van een
pand, afhankelijk stelt van het geschreven bericht van de opdrachtgever, mag
de aannemer,. bij ontstentenis van een
dergelijk bericht en van enige afzonderlijke verbintenis van de opdrachtgever,
de betaling niet eisen van de door hem
uitgevoerde bijkomende werken. (B.W.,
art. 1893.)
3 mei 1973.
838

29. - Huur van diensten.
Aannemingscontract. - Contract dat onder
de toepassing valt van het algemeen bestek van de overeenkomsten van de
Staat. - Niet-inachtneming van de bepalingen van het contract en te late uitvoering.- Bewijsmiddelen.- De niet-

inachtneming van de bepalingen van
een aannemingscontract, dat onder de HUWELiJKSCONTRACT.
toepassing valt van het algemeen bestek
Huwelijksgemeenschap.
Bedrag
van de overeenkomsten van de Staat,
en onder meer de niet-voltooiing van de van hetgeen de vrouw uit de gemeenwerken binnen de overeengekomen ter- schap geniet. - Inventaris. - Bewijsmijn kunnen niet alleen worden bewe- kracht. - Gegevens waarop de rechter
zen door het proces-verbaal als bedoeld zijn beoordeling steunt. - Hoewel arin artikel 47 van dit algemeen bestek, . tikel 1483 van het Burgerlijk Wetboek
doch ook op elke andere wijze, voor zo- niet uitdrukkelijk een vervaltermijn
ver de rechten van de aannemer ten stelt om door de vrouw een boedelbeschrijving te laten opmaken, kan de
volle worden gewaarborgd.
5 oktober 1972.
132 rechter, die de betrouwbaarheid hiervan beoordeelt, daarvoor rekening er.30. - H uur van diensten.
Bou- mee houden dat deze boedelbeschrijving
wen van een onroerend goed.
Aan- te laat is opgemaakt en beslissen dat
nemingsprijs. Bijkomende werken. zij om deze reden niet betrouwbaar is.
- Recht op betaling hiervan afhanke25 mei 1973.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
TITEL I. -

ALGEMENE BEGRIPPEN.

Begrip.
Annaliteit van de belasting.
Opcentiemen.
Aanslagtermijnen.
Vrijstellingen.
Belastingaangifte.
Aanslag en inkohiering.
Aanslagbiljet.
Wijziging door de administratie van
een aangifte.
10. Belastingcommissie.
11. Aanslag van ambtswege.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

12. Raming van de belastbare grondslag.
13. Raming van de belastbare grondslag
door tekenen of indicien van gegoedheid.
14. Raming van de belastbare grondslag
bij vergelijking met soortgelijke
belastingplichtigen.
15. Aftrek van de bedrijfsuitgaven en
-lasten.
16. Aftrek van bedrijfsverliezen van
vroegere dienstjaren.
17. Aftrek van de reeds belaste elementen teneinde dub.bele belasting te
vermijden.
18. Van het totaal. belastbaar netto-in~
komen aftrekbare lasten.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

Vermindering wegens gezinslasten.
Verhoging als sanctie.
Reclamatie.
Ontheffing.
Beroep voor l:J.et hof van beroep.
Voorziening in cassatie. (Zie Cassa.tie. Cassatiemidde len. Voorziening in cassatie.)
25. Vervolgingen,
tenuitvoerteggingen
voorrecht van de Schatkist.
26. Internationale verdragen.
a) Verdrag met de Verenigde Staten
van Amerika.
b) Verdrag met Frankrijk.
c) Verdrag met het Groothertogdom
Luxemburg.
d) Verdrag met Italii~.
e) Verdrag met de Nederlanden.
f) Verdrag met het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannie en
Noord-Ierland.
g) Verdrag met Zweden.
h) Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
TITEL II. STELSEL v66R HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTING.

Belasting op de in~
komsten uit onroerende goederen
(Grondbelasting).

HOOFDSTUK I. -

Belasting op de inkomsten uit roerende kapitalen
(Mobilie.nbelasting).

HooFDSTUK II. -

Belasting op de bedrijjsinkomsten (Bedrijfsbelasting).

HOOFDSTUK III. -

HOOFDSTUK IV. -

Aanvullende perso-

nele belasting.
HooFDSTUK V. -

Nationale crisisbelas-

TITEL III. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN.

Personenbelasting.
Algemene begrippen.
Inkomsten uit grondeigendom-

HooFDSTUK I. -

§ 2. -

II.

Vennootschapsbelas-

ting.
HooFDSTUK III. -

Rechtspersonenbelas-

ting.
Belasting van de nietverblijfhouders .

HOOFDSTUK IV. -

HOOFDSTUK V . - Voorhefjingen.

Onroerende voorheffing.
Aanvullende onroerende voorheffing.
§ 3. - Roerende voorheffing.
§ 4. - Aanvullende roerende voorheffing.
5. - Bedrijfsvoorheffing.
6. - Aanrekening van de voorheffingen.

§ 1. -

§ 2. -

HooFDSTUK VI. TITEL IV. -

Overgangsbepalingen.

TIJDELIJKE BELASTINGEN.

Speciale uitzonderlijke
belasting op de winsten uit zekere
valutaspeculaties.

HooFDSTUK I. -

Speciale belasting op
de winsten voortvloeiend uit leveringen en prestaties aan de. vijand.

HOOFDSTUK II. -

HOOFDSTUK I I I . - Extra-belasting op

de

in oorlogstijd behaalde exceptionele
inkomsten.

TITEL I. - Algemene
begrippen.
1. Begrip.
2. Annaliteit van de belasting.
3. Opcentiemen.

4. Aanslagtermijnen.

ting.

§ 1. -

HOOFDSTUK

1177

men.
3. - Inkomsten uit roerende kapitalen en roerende goederen.
§ 4. - Bedrijfsinkomsten.
§ 5. - Diverse inkomsten.

1. - Aanslag en inkohiering.- Aanslag ten kohiere gebracht de laatste dag
van de aanslagtermijn, doch v66r het
verstrijken van de termijn van twintig
dagen gesteld bij artikel 251, § 1, van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen. - Aanslag onregelmatig, doch niet
noodzakelijk vervallen. - Hoewel onregelmatig ingevolge artikel 251, § 1, van

het Wetboek van de inkomstenbelastingen, is niet noodzakelijk vervallen de
aanslag die werd ten kohiere gebracht
de laatste dag van de aanslagtermijn,
doch v66r het verstrijken van de ter-
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miJn van twintig dagen waarover de
belastingplichtige overeenkomstig genoemd artikel beschikt, om zijn opmerkingen aangaande een wijzigingsbericht
in te dienen. (Wetb. van de inkomstenbelastingen, art. 251, § 1, 259 en 264.)
24 mei 1973.
930

van deze wettelijke bepalingen. - Ingevolge artikel 260, 261 en 262 van het

6. Belastingaangifte.

Wetboek van de inkomstenbelastingen
kan de administratie, in geval van nietigverklaring van een aanslag ·en ongeacht de omstandigheden, behoudens verval en gewijsde, de belastingplichtige
rechtsgeldig aanslaan op de inkomsten .
waarvoor hij wettelijk belasting verschuldigd is.
11 april 1973.
801

2. - Aangifte. - Vennootschappen
in verejjening. Verplichting voor
deze vennootschappen een aangifte over
te leggen. Verplichting die niet insluit dat deze vennootschappen aan de
vennootschapsbelasting
onderworpen
zijn. De verplichting voor de ven-

5. Aanslag en inkohiering. Nieuwe of subsidiaire aanslag. - Wetboek van de inkomstenbelastingen, artikel 260, 261 en 262. Toepassingsvoorwaarde voor deze wettelijke bepalingen. Ingevolge artikel 260, 261
en 262 van het Wetboek van de inkom-

nootschappen in vereffening aan de controleur van het ambtsgebied een met
het door de minister van financien bepaald model overeenstemmende aangifte te doen, impliceert niet dat deze
vennootschappen zich nog bezighouden
met een exploitatie of met verrichtingen
van winstgevende aard en dat zij bijgevolg aan de vennootschapsbelasting
onderworpen zijn. (Wetb. van de inkomstenbelastingen, art. 94 en 218, lid 3.)
8 september 1972.
32

stenbelastingen heeft de administratie
het recht een nieuwe aanslag te vestigen of een subsidiaire aanslag aan het
oordeel van het hof van beroep te onderwerpen, n.l. wanneer de oorspronkelijke aanslag nietig verklaard is omdat
het bestaan van de belastingelementen,
waarop deze was gevestigd, enkel en
alleen op een onwettig bewijs was gegrond.
11 april 1973.
801

5. Vrijstellingen.

7. Aanslag en inkohiering.
3. - Aanslag.- Vaststelling van het
belastbaar tijdperk en van de desbetreffende inkomsten. , - Wetboek van de
inkomstenbelastingen, artikel 265. Omvang van de bij deze bepaling aan
de Koning verleende bevoegdheden. Uit de bewoordingen van artikel 265

.van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (artikel 38, § 2, lid 2, van de
wet vim 20 november 1962 houdende
hervorming van de inkomstenbelastingen), waarbij de Koning om de voor een
aanslagjaar
verschuldigde
belasting
vast te stellen, gelast wordt het belastbaar tijdperk en de desbetreffende inkomsten. te bepalen, blijkt dat deze deleg a tie gedurende het hele aanslagjaar
kan worden uitgeoefend. (Impliciete oplossing.)
8 september 1972.
28
4. Aanslag en inkohiering.
Nieuwe of subsidiaire aanslag. - Wetboek van de inkomstenbelastingen, artikel 260, 261 en 262: Draagwijdte

6. Aanslag en inkohiering. Nieuwe of subsidiaire aanslag. - Wetboek van de inkomstenbelastingen, artikel 260, 261 en 262. - Bewijs van de
belastingelementen tot vestiging van de
oorspronkelijke aanslag enkel gegrond
op akten, stukken, registers, bescheiden
en inlichtingen in verband met judiciaire 1·echtsplegingen. - Geen machtiging van de procureur-generaal bij het
hof van beroep of van de auditeur-generaal bij het Militair Gerechtshof. Nietigverklaring van die aanslag. Nieuwe of subsidiaire aanslag. Bewijs van de belastingelementen gegrond
op dezelfde akten, stukken, registers,
bescheiden of inlichtingen waarvan toen
aan de administratie inzage verleend
werd met uitdrukkelijke machtiging
van de procureur-generaal of van de
auditeur-generaal. Wettelijkheid. -

vVanneer een aanslag nietig verklaard is
omdat het bewijs van de belastingelementen enkel en alleen gegrond was op
akten, stukken, registers, bescheiden of
inlichtingen in verband met een judiciaire rechtspleging, waarvan zonder
uitdrukkelijke . machtiging, naargelang
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"an bet geval, van de procureur-gene.raal bij bet bof van beroep of van de
.auditeur-generaal bij bet Militair Gerecbtsbof, inzage werd verleend aan de
ambtenaar belast met de vestiging van
de belasting, beeft de administratie bet
recbt om onder de voorwaarden van artikel 260 en 262 van bet Wetboek van
de inkomstenbelastingen een nieuwe
aanslag te vestigen of onder de voorwaarden van artikel 261 en 262 van
.genoemd wetboek, aan bet oordeel van
bet bof van beroep een subsidiaire aanslag te onderwerpen, door bet bewijs te
leveren van de belastingelementen op
grond van dezelfde .akten, stukken, registers, bescbeiden of inlicbtingen, zo er
ditmaal aan de administratie inzage van
verleend is met uitdrukkelijke macbtiging, naargelang van bet geval, van een
van voormelde magistraten.
11 april 1973.
801
'7. Aanslag en inkohiering. Nieuwe of subsidiaire aanslag. - Wethoek van de inkomstenbelastingen, artikel 260, 261 en 262. Bewijs van de
belastingelementen.- Begrip.- Opdat

de administratie ingevolge artikel 260,
261 en 262 van bet Wetboek van de inkomstenbelastingen bet recbt zou bebben een nieuwe aanslag te vestigen of
een subsidiaire aanslag aan bet oordeel
van bet bof van beroep te onderwerpen,
wordt niet vereist dat de bewijsmiddelen aangewend tot staving van deze
aanslagen reeds bestonden, ter kennis
gebracbt werden van de administratie
of reeds wettelijk konden gebezigd worden bij de vestiging van de oorspronkelijke aanslag, die door de nieuwe of subsidiaire aanslag is vervangen.
11 april 1973.
801
8. Aanslag en inkohiering. Nieuwe of subsidiaire aanslag. - Wethoek van de inkomsten'(Jelastingen, artikel 260, 261 en 262. Oorspronkelijke aanslag nietig verklaard wegens de
onwettelijkheid van het bewijs gebezigd
tot staving van het bestaan van de belastingelementen. Nieuwe of subsidiaire aanslag. Bewijs van de aanslagelementen. Begrip. Wanneer

een aanslag nietig verklaard is omdat
bet bestaan van de belastingelementen
enkel en alleen op een onwettig bewijs
was gegrond, beeft de administratie ingevolge artikel 260, 261 en 262 van
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bet Wetboek van de inkomstenbelastingen bet recbt een nieuwe aanslag te vestigen of een subsidiaire aanslag aan bet
oordeel van bet bof van beroep te onderwerpen, door bet bewijs van belastbare inkomsten te leveren door alle bewijsmiddelen die door de wet niet uitgesloten worden; de administratie kan
daartoe niet alleeh een ander bewijsmiddel aanwenden dan dat gebezigd tot
staving van de oorspronkelijke aanslag,
docb ook betzelfde bewijsmiddel gebruiken, wanneer ten gevolge van een
nieuwe wettelijke bepaling of van een
nieuw feit, de onwettelijkbeid, waardoor bet vroeger was aangetast, niet
meer aanwe:z;ig is.
11 april 1973.
801
9. Aanslag en inkohiering. Nietigverklaring van een ambtshalve
gevestigde aanslag wegens de willekeurige vaststelling van de belastbare
grondslag. Nieuwe aanslag. Dezelfde belastingelementen.- Begrip. Bewijs van deze elementen. - Het ge-

zag van gewijsde van een arrest, waarbij een ambtsbalve gevestigde aanslag
nietig verklaard is op grond dat de belastbare grondslag willekeurig werd
vastgesteld, verbindert niet dat een
nieuwe aanslag wordt gevestigd op dezelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan, zelfs indien deze reeds
bekend waren bij de oorspronkelijke
aanslag of door andere bewijsmiddelen
aangebracbt werden. (Gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 74bis; Wetb. van de inkomstenbelastingen, art. 260.)
3 mei 1973.
840
110. - Wetboek van de inkomstenbelastingen. - Personenbelasting. - Wet
van 20 november 1962, artikel 88, §§ 1
en 4. - Inkomsten over het belastingjaar 1964 onderworpen aan deze belasting. Inkomsten over de vroegere
dienstjaren beheerst door de gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen. - De wet van 20 no-

vember 1962 boudende bervorming van
de inkomstenbelastingen is van toepassing vanaf bet belastingjaar 1964 voor
de door deze wet ingevoerde personenbelasting; de bepalingen, o.a. van de
gecoi:irdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, blijven evenwel
van toepassing voor de vastgestelde of
vast te stellen belastingen ten laste van
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de aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtigen, voor de dienstjaren van v66r 1964, met inbegrip van
de navorderingen van rechten voor deze
dienstjaren. (Wet van 20 november
1962, art. 88, §§ 1 en 4.)
17 mei 1973.
898
11. Aanslag en inkohiering. Aanslag ten kohiere gebracht de laatste
dag van de aanslagtermijn, doch v66r
het verstrijken van de termijn van
twintig dagen gesteld bij artikel 251,
§ 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen. Aanslag onregelmatig,
doch niet noodzakelijk vervallen. -

Hoewel onregelmatig ing~volge artikel 251, § 1, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen, is niet noodzakelijk vervallen de aanslag die werd ten
kohiere gebracht de laatste dag van de
aanslagtermijn, doch v66r het verstrijken van de termijn van twintig dagen
waarover de belastingplichtige overeenkomstig genoemd artikel beschikt, om
zijn opmerkingen aangaande een wijzigingsbericht in te dieneh. (Wetb. van de
inkomstenbel., art. 251, § 1, 259 en 264.)
24 mei 1973.
930
8. Aanslagbiljet.
9. Wijziging door de administratie
van een aangifte.
12. Wijziging door de administratie van een aangifte.- Wetboek van
de inkomstenbelastingen, artikel 221. Recht van de administratie, zonde1· verplaatsing, voorlegging te eisen van alle
boeken en bescheiden die noodzakelijk
zijn om het bedrag van de belastbare
inkomsten te bepalen. - Ingevolge arti-

kel 221 van het Wetboek van de inkomtenbelastingen is eenieder die onderhevig is aan een van de belastingen
waarvan sprake in artikel 1 van dit
wetboek verplicht de administratie, op
haar verzoek, zonder verplaatsing, alle
boeken en bescheiden voor te leggen
die noodzakelijk zijn om het bedrag van
zijn belastbare inkomsten te bepalen.
14 november 1972.
263
10. Belastingcommissie.
11, Aanslag van ambtswege.

13. - Aanslag van ambtswege.
Willekeurige vaststelling van de belast-

bare grondslag. - Nietigverklaring van,
de aanslag door het hof van beroep. -

Het hof van beroep dat, op het beroep
van de belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur der directebelastingen, beslist dat de belastbare
grondslag, waarop een aanslag van
ambtswege is gevestigd, willekeurig
werd vastgesteld, moet deze aanslag in
zijn geheel nietig verklaren; deze nietigverklaring is niet gelijk aan de vaststelling dat er geen belastbare inkomsten bestaan.
3 mei 1973.
840
14. - Aanslag van ambtswege. Bewijzen die door de belastingplicntige
kunnen geleverd worden. - Bewijs van
het juiste bedrag van de belastbare inkomsten of bewijs dat de aanslag
steunt op een willekeurig vastgestelde
belastbare grondslag. - Gevolg van elk
van die bewijzen.- Wanneer de belas-

tingplichtige van ambtswege belast
wordt moet hij, indien hij wil dat een
belastbare grondslag in de plaats komt
van die welke wordt opgeleverd door
het inkomen dat de administratie vermoedt, het bewijs leveren van het juiste
bedrag van zijn inkomen; hij heeft ook
het recht te vragen dat de aanslag
wordt nietigverklaard, doch hij dient te
bewijzen dat de bel&stbare grondslag
willekeurig is vastgesteld, omdat de administratie een rechtsdwaling heeft begaan of gesteund heeft op onjuiste feiten of nog uit juiste feiten niet te
rechtvaardigen gevolgtrekkingen heeft
afgeleid. (Wetb. van de inkomstenbelastingen, art. 256 en 257.)
17 mei 1973.
898
15. - Aanslag van ambtswege. Nietigverklaring. Aanslag gesteund
op een willekeurig vastgestelde belastbare grondslag. - Begrip. - Door en-

kel aan te voeren dat de vermoedens
waarop de belastbare grondslag van een
aanslag van ambtswege gesteund is niet
de bewijswaarde hebben die de administratie hun geeft, kan de belastingplichtige noch de wijziging van het bedrag van die grondslag, noch de nietigverklaring van de aanslag bekomen,
daar hij zodoende niet aanbiedt het bewijs te leveren van het juiste bedrag
van zijn inkomsten of van het willekeurige karakter van de belastbare grandslag, in de zin van de artikelen 256 en
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257 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
17 mei 1973.
898
12. Raming
van de belastbare grondslag.
1'6. - Bedrijfsbelasting. - Raming
van de belastbare grondslag. - Beslissing waarbij op grand van vermoedens
het gesimuleerd karakter van overeenkomsten wordt aangenomen. Wettelijkheid. - Het hof van beroep kan uit

vermoedens, die het soeverein in feite
beoordeelt, wettelijk afieiden dat twee
overeenkomsten waarvan de ene is aangegaan door de meerderheid van de
aandeelhouders van een vennootschap
waarvoor zij zich sterk hadden gemaakt
en de andere door de raad van beheer
yan deze vennootschap, niet de werkelijke · draagwijdte van de gesloten akkoorden weergeven, maar in werkelijkheid een bewimpeling zijn van een afstand door de vennootschap zelf van
een deel van haar activiteit ten gunste
van een derde tegen betaling van een
vergoeding die deze vennootschap heeft
genoten en derhalve te haren name belastbaar is in de bedrijfsbelasting.
12 oktober 1972.
156
17.. Raming van de belastbare
· grondslag. - Akten, stukken, registe1·s,
bescheiden of inlichtingen in verband
met de rechtspleging. - Inzage verlenen aan een ambtenaar belast met de
vestiging of de invordering van de belastingen. - Uitdrukkelijke machtiging,
naargelang van het geval, van de procureur-generaal bij het hof van beroep
of van de auditeur-generaal bij het
Militair Gerechtshof. - Van de akten,

stukken, registers, bescheiden of inlich-.
tingen in verband met judiciaire rechtsplegingen mag geen inzage worden verleend aan een ambtenaar belast met de
zetting of de. invordering van de belastingen, dan met uitdrukkelijke machtiging, naargelang van het geval, van de
procureur-generaal bij het hof van beroep of van de auditeur-generaal bij'
het Militair Gerechtshof. (Wetboek van
de inkomstenbel., art. 235, § 1.)
11 april 1973.
801

1·8. Raming van de belastbare
grondslag. Vaststelling van de levenslange voordelen toegekend aan de
CASSATIE,

197'3. -

38

overdrager van een in een handelshJdrijf belegd actief.
Feitelijke vermoedens afgeleid uit de leeftijd van de
D"?,~rdrager en uit de kapitalisatiecoi!ffi,cwnten, als bedoeld in artikel 21 V
van het Wetboek van de successier~ch~
ten.- Wettelijkheid.- Om de waarde

van levenslange voordelen toegekend
aan de overdrager van een in een handelsbedrijf belegde verzekeringsportefeuille alsmede 'het :bedrag van de verwezenlijkte meerwaarde en aldus de in de
bedrijfsbelasting belastbare grondslag
te ramen, mag de administratie der directe belastingen steunen op feitelijke
vermoedens die afgeleid zijn uit de leeftijd van de overdrager en uit de kapitalisatiecoi:'fficienten, als bedoeld in artikel 21, V, v2n hef Wetboek van de successierechten.
3 mei 1973.
840
1!9. Raming van de belastbare
grondslag. Handelsvennootschap. Balans. - Saldo dat niet noodz:tkelijlc
overeenstemt met het voo1· de aanslag
aangenomen saldo. - Het saldo van de

door een handelsvennootschap afgesloten balans stemt voor eenzelfde dienstjaar niet noodzakelijk overeen met het
door de administratie der directe belastingen aangenomen saldo.
28 juni 1973.
1067
20. Raming van de belastbare
grondslag. Handelsvennootschap. Bewijskracht van de balans. - De door

de algemene vergadering der aandeelhouders of der vennoten goedgekeurde
balans van een handelsvennootschap
bindt de vennootschap ten aanzien van
de fiscus zolang de onjuistheid ervan
niet bewezen is.
28 juni 1973.
1067
21. Raming van de belastbare
grondslag. Handelsvennootschap. Onjuiste balans. - Bewijs. - Het feit

dat het dienstjaar van een handelsvennootschap met een terugvorderbaar fiscaal verlies afgesloten wordt, hetgeen
de ontheffing ten gevolge heeft van de
vennootschapsbelasting die op basis van
de door de vennootschap afgesloten ba~
lans is gevestigd, bewijst op zichzelf
niet dat de balans m.b.t. de gecoordi~
neerde wetten op de handelsvennoot,
schappen onjuist is.
28 juni 1973.
1067
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13. Raming van de belastbare grondslag

14. Raming van de belastbare grondslag

ten die hij van zijn inkomsten wil aftrekken. (Wetb. van de inkomstenbel.,
art. 44.)
16 mei 1973.
890

bij vergelijking
met soortgelijke belastingplichtigen.

16. Aftrek van bedrijfsverliezen

door tekenen of indicii:in
van gegoedheid.

15. Aftrek van de bedrijfsuitgaven
en -lasten.

22. - Aftrek van bedrijfsuitgaven
en -lasten. Het afzien door de beheerder van een naamloze vennootschap
van het recht op terugbetaling van
voorschotten door hem aan deze vennootschap toegestaan om de ajstand
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. Het afzien
door de beheerder van een naamloze
ven:hootschap van het recht op terugbetaling van voorschotten die hij aan deze
vennootschap niet heeft toegestaan met
bet doel zijn mandaat te bewaren, maar
aileen om de afstand van de exploitatie
aan een derde in de meest gunstige omstandigheden mogelijk te maken, vertoont voor deze beheerder niet het kenmerk van een aftrekbare bedrijfsverlies. (Wetb. van de inkomstenbel., artikel. 44, lid 1.)
8 september 1972.
34
23. - Aftrek van de bedrijfsuitgaven en lasten. - Schuld of verlies van
een personenvennootschap met beper~te
aansprakelijkheid. - Schuld of verlws
persoonlijk ten laste genomen door een
niet werkend vennoot. - Schuld of verlies dat geen ten name van deze vennoot aftrekbare bedrijfslast is. De

niet werkende vennoot van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid die een schuld of verlies van
de vennootschap ten laste neemt, kan
deze nooit aftrekken van zijn belastbare inkomsten. (Wetb. van de inkomstenbelastingen, art. 44 en 96.)
236
8 november 1972.
24. - Aftrek van de bedrijfsuitgaven en -lasten. - Bewijs van de werkelijkheid en van het bedrag van de uitgaven en lasten. Bewijs dat op. de
belastingplichtige rust. - De belastmg-

plicbtige dient bet bewijs te leveren
van de werkelijkheid en van bet bedrag
van de bedrijfsuitgaven en bedrijfslas-

van vroegere dienstjaren.

17. Aftrek van de reeds belaste elementen teneinde dubbele belasting te vermijden.

18. Van het totaal
belastbaar netto-inkomen
aftrekbare lasten.
.2'5. -Van het totaal belastbaar netto-inkomen aftrekbare lasten. Wetboek van de inkomstenbelastingen, artikel 71.- Interesten van schulden aangegaan om onroerende of roerende inkomsten te verkrijgen of te behouden
die in aanmerking komen bij het bepalen van het belastbaar inkomen. Begrip. - Voor zover zij niet zijn afge-

trokken van een van de categorieen van
netto-inkomsten, bedoeld bij artikel 6
van bet Wetboek van de inkomstenbelastingen, worden de interesten van
scbulden aangegaan om onroerende of
roerende inkomsten te verkrijgen of te
behouden die in aanmerking komen bij
bet bepalen van het belastbare inkomen, afgetrokken van de gezamenlijke
netto-inkomsten van die categoi'ieen;
deze interesten worden in mindering gebracbt van de inkomsten van het belastbaar tijdperk waarin zij werkelijk
werden betaald en enkel voor zover zij
niet meer bedragen dan het netto-inkomen van onroerende goederen na toepassing van de artikelen 8 en 1 0 van
genoemd wetboek en dat van roerende
goederen en kapitalen die in aanmerking komen voor de vaststelling van
het belastbaar inkomen. (Wetb. van de'
inkomstenbel., art. 71, § 1, 2°, en § 2.)
16 mei 1973.
890
2'6. -Van het totaal belastbaar netto-inkomen aftrekbare lasten. Wetboek van de inkomstenbelastingen, artikel 71. Schuld gemeenschappelijk
door echtgenoten aangegaan om een
roerend goed van de echtgenote te verkrijgen waarvan de inkomsten in aanmerking komen bij het bepalen van
haar belastbaar inkomen. Betaling
van de interesten van deze schuld. Aftrek van de gezamenlijke belastbare
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netto-inkomsten van de echtgenote. Voorwaarde. Wanneer echtgenoten
gemeenschappelijk een schuld hebben
aangegaan waarvan het bedrag gediend
heeft tot het verkrijgen van een goed
van de echtgenote, dat roerende inkomsten opbrengt, die in aanmerking komen bij het bepalen van het belastbare
inkomen, mogen de interesten van deze
schuld die door beide echtgenoten betaald werden, zoals bepaald in artikel 71, § 1, 2°, en§ 2, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen, worden
afgetrokken van de gezamenlijke nettoinkomsten van de echtgenote, indien
een even groot bedrag als dat .van die
interesten kon opgebracht worden door
het aldus verkregen goed en zonder dat
moet bewezen worden dat de betaling
werkelijk is geschied door middel van
de inkomsten van de echtgenote. (Wetb.
van de inkomstenbel., art. 71, § 1, 2°,
en § 2.)
890
16 mei 1973.
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recteur der belastingeh, bevoegd niet
alleen om na te gaan of de wettelijke
voorwaarden vervuld zijn om de belastingverhogingen toe te passen en of het
bedrag ervan de wettelijke aanslagvoet
niet overschrijdt, doch ook om de gepastheid en het bedrag ervan te beoordelen op grond van feitelijke overwegingen. (Wetb. van de inkomstenbel.,
art. 267.)
17 mei 1973.
898

2'9. - Beroep voor het hof van beroep. - Belastingverhogingen. - Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen.
Bevoegdheid
van het hof van be1'0ep. - Onder de
werking van de gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen
was het hof van beroep, binnen de
grenzen van het geschil dat regelmatig
bij het hof aanhangig was door het
beroep van de belastingplichtige tegen
de beslissing van de directeur der belastingen, bevoegd om na te gaan of de
27.- Wetboek van de inkomstenbe- wettelijke voorwaarden vervuld waren
lastingen. - Personenbelasting. - Van om de belastingverhogingen toe te pashet totaal belastbaar netto-inkomen af- sen en of het bedrag ervan het wettetrekbare lasten. - Hypothecaire schul- lijk bedrag niet overschreed, doch het
den in he.t belang van een derde aange- was niet bevoegd om de gepastheid en
gaan. - Interesten van deze schu[den. het bedrag van die verhogingen te be- Niet aftrekbaar. -De interesten van oordelen op grond van feitelijke overhypothecaire schulden die een belas- wegingen; de minister van financien
tingschuldige uitsluitend in het belang was overeenkomstig artikel 9 van het
en ten voordele van een derde heeft besluit van de Regent van 18 maart
aangegaan, zijn van zijn gezamenlijk 1831 alleen bevoegd om uitspraak te
belastbare netto-inkomsten niet aftrek- · doen over de kwijtschelding van de bebaar, daar deze schulden niet zijn aan- lastingverhogingen ten kohiere gegegaan om onroerende of roerende in- bracht ter uitvoering van artikel 57 van
komsten te verkrijgen of te behouden genoemde belastingwetten.
die in aanmerking komen voor het be17 mei 1973.
898
palen van het belastbaar inkomen.
30. - Beroep voo1· het hof van be(Wetb. van de inkomstenbel., art. 71,
roep. - Belastingverhogingen. - Ve1·§ 1, 2°.)
21 juni 1973.
1033 hogingen voor een aanslag bij navo1·dering van rechten betreklcelijk een
dienstjaar van voor die welke onde1· de
19. Vermindering wegens gezinslasten.
toepassing vallen van de wet van 20 november 1962. - Bevoegdheid van het
20. Verhoging a.ls sanctie.
hof van beroep.- Stelsel van ·voor dat
.28. - Beroep voor het hof van be- van de wet van 20 novembe1· 1962. roep. - Belastingverhogingen. - Wet- De belastingverhogingen voor een aanboek van de inkomstenbelastingeri. slag bij navordering va'n rechten beBevoegdheid van het hof van beroep. trekkelijk een dienstjaar van v66r die
Onder de werking van het Wetboek van waarop de wet van 20 november. 1962
de inkomstenbelastingen, is het hof van van toepassing is, krachtens artikel 88,
beroep, binnen de grenzen van het ge- § 1, van deze wet, zijn o.a. inzake de
schil dat regelmatig bij het hof aanhan- bevoegdheden van het hof van beroep
gig is door het beroep van de belasting- waarbij een beroep aanhangig is tegen
plichtige tegen de beslissing van de di- de beslissing van de directeur der be-
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lastingen, beheerst door de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en niet door de bepalingen van de wet van 20 november 1962,
ongeacht het dienstjaar tijdens hetwelk
de aanslag ten kohiere werd gebracht;
ten opzichte van de verhogingen voor
een dergelijke aanslag is het hof van
beroep dus niet bevoegd om de gepastheid en het bedrag van die verhogingen
te beoordelen op grand van feitelijke
overwegingen. (Wet van 20 november
1962, art. 88, § 4; gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 57 en 65; besluit van de Regent van 18 maart 1831, art. 9.)
17 mei 1973.

898

21. Reclamatie.

31. - Bedrijfsbelasting. Ontheffingen vastgesteld bij de wet van
15 juli 1959 tot tijdelijke wijziging van
het aanslagregime cler rneerwaarclen
met het oog op de bevorde1·ing van de
beleggingen . ...,-- Verzoelcsch·rift van de
belastingplichtige om voo1· deze wet in
aanmerlcing te lwmen. Verzoekschrift ingediend wanneer voor de
meerwaarden reeds een aanslag is gevestigd. Verzoelcschrift dat een bezwaarschrift is in de zin van artikel 61,
§ 3, van de gecoordineerde belastingwetten van 15 januari 1948.- Wanneer

voor de meerwaarden bedoeld bij de
wet van 15 juli 1959 tot tijdelijke wijziging van het aanslagregime der meerwaarden met het oog op de bevordering
van de beleggingen, reeds een aanslag
is gevestigd, is het verzoekschrift waarbij de belastingplichtige vraagt voor
deze wet in aanmerking te komen, een
bezwaarschrift in de zin van artikel 61,
§ 3, van de gecoordineerde belastingwetten van 15 januari 1948.
703
16 maart 1973.
22. Ontheffing.

3.2. - Ontlasting. Wetboek van
de inlcornstenbelastingen. - Terugbetaling van belastingen. Toekenning
van rnoratoriurninteresten. In geval

van terugbetaling van belastingen, en
onder voorbehoud van de bepalingen
van artikel 309 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen, worden moratoriuminteresten toegekend onder de

voorwaarden van artikel 308 van dit
wetboek.
7 december 1972.
344
.33. Ontlasting. Wetboek van
de inlcomstenbelastingen. Terugbetaling van voorheffingen. - Terugbetaling bedoeld bij artilcel 205 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen.
Geen toekenning van rnoratoriuminteresten. Geen moratoriuminterest

waarvan sprake in artikel 205 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen
wordt toegekend in geval van terugbetaling ten voordele van de betrokken
belastingplichtige van overschot van
voorheffingen en vervroegde stortingen.
7 december 1972.
344
34. Ontlasting. Wetboelc van
de inkomstenbelastingen, artilcel 205 en
309-2°. Terugbetaling van voorheffingen na de vaststelling van de aanslag en onder rneer na de 1·eclamatie.Geen toekenning van moratoriurninteresten. Wanneer de administratie

hetzij spontaan na de vaststelling van
de aimslag hetzij na de reclamatie aan
de belastingplichtige het bedrag terugbetaalt van een voorheffing dat de verschuldigde belasting te boven gaat, rekening houdende met de bij de wet
voorgeschreven verrekening hiermee,
wordt geen moratoriuminterest toegekend.
7 december 1972.
344

35. - Ontlasting. - Wetboek van
de inkomstenbelastingen, artilcel 308 en
309-2°. Aanslag vastgesteld zonder
verrelcening van de voorheffingen.- Beta ling van het bedrag van de aanslag.
Reclarnatie. Terugbetaling van
een bedrag dat gelijlc is · aan dntgene
dctt had moeten worden verrekend. Terugbetaling van belasting. Toekenning van rnoratoriurninteresten. W anneer een aanslag vastgesteld is
zonder dat van de verschuldigde belasting het bedrag is afgetrokken van de
voorheffingen die wettelijk moesten
worden verrekend en de belastingsplichtige aldus een grater bedrag heeft betaald dan datgene dat hij nog wettelijk
verschuldigd was, is de terugbetaling
van dit bedrag door de administratie na
de reclamatie van die belastingplichtige
een terugbetaling van belasting, in de
zin van artikel 308 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen, en heeft

Ii
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derhalve de betaling van moratoriuminteresten ten gevolge.
7 december 1972.
344
3•6. ~ Ontlasting.
Overbelasting
wegens materiele vergissingen. Begrip. De materiele vergissing op

grand waarvan de directeur der belastingen outlasting van overbelasting mag
verlenen buiten de reclamatietermijn,
gesteld bij artikel 272 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen, is een feitelijke vergissing die niet aan het verstand of aan de wil van de taxatieambtenaar en evenmin aan dezes beoordeling toe te schrijven is. (Wetb. van
de inkomstenbel., art. 277 .)
16 maart 1973.
702
23. Beroep voor het hof van beroep.

37. - Beroep voor het hof van beroep. - Neerlegging door de directeur
der belastingen, ter grifjie van het hof
van beroep, van stukken met betrekking
tot de betwisting. - Geen sanctie omdat deze te laat zijn neergelegd.- Noch
artikel 281 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen noch enige andere
wettelijke bepaling stellen voor de neerlegging door de directeur der belastingen ter griffie van het hof van beroep
van stukken met betrekking tot de betwisting een formele termijn vast, 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. ·
8 september 1972.
28
.38. - Beroep voor het hof van beroep. - Verplichting voor het hof van
beroep om binnen de grenzen van het
geschil, waarvan het kennis heeft genamen, de aanslag zelf te beoordelen. Bevoegdheid van het hof van beroep om
ambtshalve te wijzen op de elementen
waa1·door de vaststelling van een juiste
aanslag kan worden verantwoord. -

Het hof van beroep dat, wegens het feit
dat de belastingen de openbare orde raken, binnen de grenzen van het geschil
waarvan het kennis heeft genomen, de
regelmatig voorgelegde elementen van
de zaak moet beoordelen zonder te zijn
gebonden door zelfs niet gekritiseerde
overwegingen in feite of in rechte van
de beslissing van de directeur der be-
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lastingen of door de conclusies van de
partijen, kan, zonder· evenwel aan de
Staat meer toe te kennen dan wat hem
door deze beslissing wordt verleend,
ambtshalve wijzen op alle elementen
waardoor de vaststelling van een juiste
aanslag kai:t worden verantwoord. (Wetboek van de inkomstenbel., art. 278.)
890
16 mei 1973~
319. - Beroep voor het hof van beroep.- Verwerping van het beroep gegrond op een door het hof van beroep
ambtshalve opgeworpen middel.- Midc
del afgeleid uit regelmatig aan de beoordeling van het hof van beroep en ter
bespreking van de belastingplichtige
voorgelegde elementen.- Geen voorafgaande heropening van de debatten. Wettelijkheid van de beslissing. - Het

hof van beroep dat het door de belastingplichtige tegen de beslissing van de
directeur ber belastingen ingestelde beroep verwerpt, steunende op een middel
dat het hof ambtshalve heeft afgeleid
uit elementen die regelmatig aan zijn
beoordeling zijn voorgelegd en die de
belastingplichtige heeft kunnen betwisten, is niet verplicht vooraf de heropening van de debatten te bevelen. (Wetb.
van de inkomstenbel., art. 278.)
890
16 mei 1973.
40. - Beroep voor het hof van beroep. - Belastingverhogingen. - Wetboek van de inkomstenbelastingen. Bevoegdheid van het hof van beroep. -

Onder de werking van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen, is het hof van
beroep, binnen de grenzen van het geschil dat regelmatig bij het hof aanhangig is door het beroep van de belastingplichtige tegen de beslissing van de
directeur der belastingen, bevoegd niet
aileen om na te gaan of de wettelijke
voorwaarden vervuld zijn om de belastingverhogingen toe te passen en of bet
bedrag ervan de wettelijke aanslagvoet
niet overschrijdt, doch ook om de gepastheid en het bedrag ervan te beoordelen op grond van feitelijke overwegingen. (Wetb. van de inkomstenbel.,
art .. 267.)
17 mei 1973.
898
41. - Beroep voor het hof van beroep. - Belastingverhogingen. - Gecoordineerde wetten betrejjende de in-

'
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komstenbelastingen.
Bevoegdheid
van het hof van , beroep. Onder de

werking van de geeoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen
was het hof van beroep, binnen de grenzen van het gesehil dat regelmatig bij
het hof aanhangig was door het beroep
van de belastingpliehtige tegen de beslissing van de direeteur der belastingen, bevoegd om na te gaan of de wettelijke voorwaarden vervuld waren om
de belastingverhogingen toe te passen
en of het bedrag ervan het wettelijk
bedrag niet oversehreed, doeh het was
niet bevoegd om de gepastheid en het
bedrag van die verhogingen te beoordelen op grond van feitelijke overwegingen,; de minister van finaneien was
overeenkomstig artikel 9 van het besluit van de Regent van 18 maart 1831
aileen bevoegd om uitspraak te doen
over de kwijtsehelding van de belastingverhogingen ten kohiere gebraeht
ter uitvoering van artikel 57 van genoemde belastingwetten.
17 mei 1973.

tingen, art. 57 en 65; besluit van de Regent van 18 maart 1831, art. 9.)
17 mei 1973.
898
43. - Beroep voor het hof van beroep. - Niet aan de directeur der be..,
lastingen onderworpen vraag. - Directeur die geen uitspraak heeft gedaan
over deze vraag, hoewel hij ze ambtshalve had moeten onderzoeken. - Hof
van beroep niet bevoegd om er kennis
van te nemen. - Het hof van beroep

waarbij aanhangig is het beroep van de
belastingplichtige tegen de beslissing
van de direeteur der direete belastingen,
kan, zonder zijn bevoegdheden te oversehrijden en buiten verval en gewijsde,
geen kennis nemen van een vraag die
door de belastingpliehtige in zijn reclamatie niet aan de direeteur is voorgelegd of waaro!ver de direeteur geen uitspraak heeft gedaan, zelfs indien hij
ze ambtshalve had moeten onderzoeken.
(Wetb. van de inkomstenbel., art. 278.)
17 mei 1973.
904

898

42. - Beroep voor het hof van beroep. - Belastingverhogingen. - Verhogingen voor een aanslag bij navordering van rechten betrekkelijk een
dienstjaar van voor die welke onder de
toepassing vallen van de wet van 20 november 1962. Bevoegdheid van het
hof van beroep. - Stelsel van voor dat
van de wet van 20 november 1962. De belastingverhogingen voor een aanslag bij navordering van reehten betrekkelijk een dienstjaar van v66r die
waarop de wet van 20 november 1962
van toepassing is, kraehtens artikel 88,
§ 1, van deze wet, zijn o.a. inzake de
bevoegdheden van het hof van beroep
waarbij een beroep aanhangig is tegen
de beslissing van de direeteur der belastingen, beheerst door de geeoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en niet door de bepalingen van de wet van 20 november
1962, ongeaeht het dienstjaar tijdens
hetwelk de aanslag ten kohiere werd
gebraeht; ten opziehte van de verhogingen voor een dergelijke aanslag is het
hof van beroep dus niet bevoegd om de
gepastheid en het bedrag van die verhogingen te beoordelen op grond van
feitelijke overwegingen. (Wet van 20 november 1962, art. 88, § 4; geeoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelas-

44. - Beroep voor het hof van beroep. Grenzen van het aan het hof
van beroep voorgelegd gesehil. Begrip. - Wanneer de belastingsehuldige

in zijn reclamatie enkel heeft aangevoerd dat, aangezien de belastbare winsten bij de volledige en definitieve stopzetting van zijn bedrijf werden vastgesteld of behaald, de aanslagvoet van de
te , zijnen name gevestigde personenbelasting, overeenkomstig artikel 93, § 1,
1 °-b, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, tot 15 pet. moet teruggebraeht worden, en hij voor het hof
van beroep betoogt dat hij de winsten,
die belast werden, heeft behaald tijdens
liquidatieverriehtingen van een vennootsehap onder een gemeenschappelijke naam die hij met een derde zou
hebben opgerieht en dat die winsten dus
ingevolge de artikelen 118 en 131-2° van
dit wetboek aan de vennootsehapsbelasting onderworpen zijn tegen de aanslagvoet van 15 pet., beslist het hof van beroep, als het vaststelt dat de direeteur
der belastingen zieh over deze vraag
aangaande de vennootsehapsbelasting
niet heeft uitgesproken, wettelijk dat de
belastingsehuldige hem aldus een betwisting voorlegt die de grenzen van het
hem door het hager beroep voorgelegde
gesehil oversehrijdt en derhalve niet bevoegd te zijn om er uitspraak over te
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doen. (Wetb. van de inkomstenbel., artikel 278.)
17 mei 1973.
904
24. Voorziening in cassatie. (Zie Cassatie. Cassatiemiddelen. Voorziening in
cassatie.)

25. Vervolgingen, tenuitvoerleggingen
voorrecht van de Schatkist.
26. Internationale Vf!rdragen.
a) Verdrag met de Verenigde Staten
van Amerika.
b) Verdrag met Frankrijk.
c) Verdrag
met het Groothertogdom Luxemburg.
d) Verdrag met Italie.
e) Verdrag met .de Nederlanden.

f) Verdrag met het Verenigd Koninkrijk

van Groot~Brittannie en Noord-Ierland.
g) Verdrag met Zweden.
h) Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden.

45. - Internationale verdragen.
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, artikel 6-1. - Bepaling niet
toepasselijk op de rechten en verplichtingen die hun oorsprong vinden in het
fiscaal recht. - De bepaling van artikel 6-1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden is niet toepasselijk op de rechten en verplichtingen die hun oorsprong vinden in het
fiscaal recht.
8 september 1972.
28

Stelsel voor bet Wetboek
van de inkomstenbelastingen.

TITEL II. -

HOOFDSTUK I.
BELASTING OP DE INKOMSTEN
UIT ONROERENDE GOEDEREN
(GRONDBELASTING).

HOOFDSTUK H.
BELASTING OP DE INKOMSTEN
UIT ROERENDE KAPITALEN
(MOBILIENBELASTING).
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HOOFDSTUK III.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN
(BEDRIJFSBELASTING).

46. - Bedrijfsbelasting. - Wet van
24 november 1953 tot bevordering van
de opslorping of de fusie van vennootschappen. - Draagwijdte. - De wet
van 24 november 1952 tot bevordering
van de opslorping of de fusie van vennootschappen is aileen van toepassing
op de fiscale gevolgen van de opslorpings- of fusieverrichtingen en niet op
de bedrijfswinsten van v66r deze verrichtingen.
12 oktober 1972.
156
47. - Bedrijfsbelasting.
Onthef. fingen vastgesteld bij de wet van
15 juli 1959 tot tijdelijke wijziging van
het aanslagregime der meerwaarden
met het oog op de bevordering van de
beleggingen. - Verzoekschrift van de
belastingplichtige om voor deze wet in
aanmerking te · komen.
Verzoekschrift ingediend wannee1· voor de
rneerwaarden reeds een aanslag is gevestigd. - Verzoekschrift dat een bezwaarschrift is in de zin van artikel 61,
§ 3, van de gecoordineerde belastingwetten van 15 januari 1948. - Wanneer voor de meerwaarden bedoeld bij
de wet van 15 juli 1959 tot tijdelijke
wijziging van het aanslagregime der
meerwaarden met het oog op de bevordering van de beleggingen, reeds een
aanslag is gevestigd, is het verzoekschrift waarbij de belastingplichtige
vraagt voor deze wet in aanmerking te
komen, een bezwaarschrift in de zin
van artikel 61, § 3, van .de gecoordineerde belastingwetten van 15 januari
1948.
16 maart 1973.
703
48. Bedrijfsbelasting.
Overdracht van een in een handelsbedrijf
belegd actief. - Meerwaarde ontstaan
in de loop en door het feit van de exploitatie, niet belast, en die gebleken
en verwezenlijkt is naar aanleiding van
de overdracht. - In de bedrijfsbelasting belastbare winst. :____ Dienstjaar. Geval van overdracht tegen betaling
van een lijfrente. - De meerwaarde
van een in het bedrijf van een makelaar belegde verzekeringspottefeuille,
die ontstaan is in de loop en door het
feit van deze exploitatie, die nog niet
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is belast en die gebleken en verwezenlijkt is naar aanleiding van de overdracht van deze portefeuille, is een
winst die belastbaar is in de bedrijfsbelasting voor het dienstjaar tijdens
hetwelk deze verwezenlijking heeft
plaatsgehad, zelfs indien de overdracht
tegen betaling van een lijfrente werd
verricht. (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij het
besluit van de Regent van. 15 januari
1948, art. 27, § 1.)
3 mei 1973.
840
HOOFDSTUK IV.
AANVULLENDE PERSONELE BELASTING.

HOOFDSTUK V.
NATIONALE CRISISBELASTING.

TITEL III. - Wetboek
van de inkomstenbelastingen.
HOOFDSTUK I.
PERSONENBELASTING.

1. -

Algemene begrippen.

4!9. - Wetboek van de inkomstenbelastingen. Personenbelasting. Belastbare inkomsten vcm de echtgenoten. Samenvoeging. Wijze van
vaststelling. - De belastbare inkomsten van de echtgenoten worden slechts
samengevoegd nadat ieders bedrijfsinkomen afzonderlijk wordt berekend
alsof het onderscheiden belastingplichtigen betrof. (Wetb. van de inkomstenbelastingen, art. 73.)
8 november 1972.
236

50. - Wetboek van de inkomstenbelastingen. - Personenbetasting. - Belasting van de fictieve rente die voortvloeit uit de omzetting van de kapitalen
en vergoedingen waarvan sprake in artikel 92, § 1, van dit wetboek. - Be lasting voor elk deT belastbare tijdperlcen
vanaf de betaling of de toekenning van
het bedrag dat de Tente vormt, gezamenlijk met de andeTe inkomsten van
elk dezeT .tijdperken. - Integmle be lasting van het bedrag van de Tente, elk
jam·, tot het overlijden van de belastingplichtige, zonder het jaaT van betaling of van toekenning uit te sluiten. -

Het bedrag van de fictieve rente die
voortvloeit uit de omzetting van de kapitalen
en
vergoedingen
waarvan
sprake in artikel 92, § 1, van het Wethoek van de irikomstenbelastingen moet
integraal worden belast, gezamenlijk
met de andere inkomsten van het belastbaartijdperk, elk jaar, vanaf de be. taling of de toekenning van het bedrag
dat de rente vormt, tot het overlijden
van de belastingplichtige, zonder het
jaar van betaling of van toekenning uit
te sluiten. (Wetb. van de inkomstenbel.,
art. 92, § 2.)
12 april 1973.
809
51. Aanslag en inkohiering. Aanslag bij navordering van rechten. Wet vcm 30 november 1962, artikel 88,
§§ 1 en 4. - Inkomsten over het belastingjaar 1964 onderworpen aan de bij
het Wetboek van de inkomstenbelnsting
ingevoerde personenbelasting. Inkomsten over vroegere dientsjaTen beheerst door de gecoordineerde belastingwetten betreffende de inkomstenbelastingen. - De wet van 20 november
1962 houdende hervorming van de inkomstenbelastingen is van toepassing
vanaf het bel<tstingjaar 1964 voor de
door deze wet ingevoerde. person enbelasting; de bepalingen, o.a. van de gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, blijven evenwel
van toepassing voor de vastgestelde of
vast te stellen belastingen ten laste van
de aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtigen, voor de dienstjaren van v66r 1964, met inbegrip van
de navorderingen van rechten voor deze
dienstjaren. (Wet van 20 november
1962, art. 88, §§ 1 en 4.)
898
17 mei 1973.
2. -

Inkomsten uit grondeigendommen.

3.

Inkomsten uit roerende kapitalen
en roerende goederen.

5,2. - Wetboek van de inkomstenbelastingen. Personenbelasting en
vennootschapsbelasting. Inkomsten
uit roerende kapitalen. Inlwmsten
uit belegde kapitalen. - InteTesten uit
voorschotten aan pe?·sonenvennootschappen toegestaan door vennoten of met
hen g·etijkgestelde personen. Roerende inkomsten omvatten als inkomsten uit belegde kapitalen, de interesten
uit voorschotten aan personenvennoot-
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schappen · toegestaan door vennoten of
personen die de wet met hen gelijkstelt. (Wetb. van de inkomstenbel., artikel i5, lid 2, 2° .)
4 januari 1973.
454

53. - Wetboek van de inkomstenbelastingen. Personenbelasting en
vennootschapsbelasting. Inkomsten
uit belegde kapitalen. - Interesten uit
voorschotten
aan
personenvennootschappen toegestaan door vennoten of
met hen gelijkgestelde personen. - Be-·
grip. - Interesten uit voorschotten aan
personenvennootschappen
toegestaan
door vennoten of personen die de wet
met hen gelijkstelt en als dusdanig inkomsten uit belegde kapitalen zijn de
interesten uit voorschotten aan dergelijke vennootschappen toegekend door
personen, die deze hoedanigheid van
vennoten of met hen gelijkgestelden
hebben op het ogenblik dat de voorschotten interest hebben opgeleverd,
zelfs indien deze personen die hoedanigheid nog niet hadden toen de voorschotten aanvankelijk werden toegestaan of
de hoedanigheid van vennoten niet meer
hadden toen de balans en de winst- en
verliesrekening aan de algemene vergadering van vennoten werden voorgelegd. (Wetb. van de inkomstenbel., artikel 15, lid 2, 2° .)
4 januari 1973.
454
§

4. -

Bedrijfsinkomsten.

54. - Wetboek van de inkomstenbelastingen. - Personenbelasting. - 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. Artikel 24 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen. Abnormaal of
goedgunstig voordeel door de eerste onderneming aan de tweede verleend. Regels van toepassing op de bepaling
van dit voordeel. - Hoewel het abnormaal of goedgunstig voordeel door een
in Belgie gevestigde onderneming verleend aan een buitenlandse onderneming, ten aanzien van welke zij zich
rechtstreeks of onrechtstreeks in enigerlei band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt, bij de winsten van de in
Belgie gevestigde onderneming moet
worden gevoegd, zijn c'le regels betref-
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fende de vaststelling van de winstbestanddelen van de ondernemingen niet
van toepassing op de bepaling van dit
voordeel; dit moet in feite door de
rechter en ten laste van de buitenlandse
onderneming worden begroot. (Wetb.
van de inkomstenbel., art. 24 en 34.)
20 september 1972.

78

55. - Wetboek van de inkomstenbelastingen.
Personenbe lasting.
Winsten uit een nijverheids-, handelsof Landbouwbedrijf. Vergoedingen
gedurende de exploitatie venuorven als
compensatie of ter gelegenheid van enigerlei handeling waaruit een vermindering van de activiteit of van de winsten
der onderneming kan voo1·tvloeien. Afzonderlijke belasting tegen de aanslagvoet van 15 pet.- De vergoedingen
van alle aard die de ondernemer van
een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf gedurende de exploitatie verwerft als compensatie of ter gelegenheid van enigerlei handeling waaruit
een vermindering van de activiteit of
van de winsten der ondernerning kan
voortvloeien, zijn, in de regel, afzonderlijk belastbaar tegen de vaste aanslagvoet van 15 pet. (Wetb. van de inkomstenbel., art. 93, §. 1, 2°, b, en
22, 6°.
12 april 1973.

806

~5·6. Wetboek van de inkomstenbelastingen. Personenbelasting. Winsten uit een nijverheids-, handelsof landbouwbedrijf. Vergoedingen
gedU7·ende de exploitatie ve1·worven als
compensatie of ter gelegenheid van enigerlei handeling waaruit een vermindering van de activiteit of van de winsten
der onderneming kan voortvloeien. Winsten belastbaar, zelfs indien zij niet
door het bedrijf zelf worden voortgebracht. - De vergoedingen van alle
aard die de ondernemer van een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf gedurende de exploitatie verwerft als
compensatie of ter gelegenheid van
enigerlei handeling waaruit een vermindering van de activiteit of van de
winsten der onderneming kan voortvloeien, worden als belastbare wi"?-ste_n
beschouwd, daar deze vergoedmgen
voortvloeien uit verrichtingen in verband met deze bedrijven, zelfs indien
ze niet noodzakelijk worden voortgebracht door het eigenlijke werk van
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67-1 °. - Begrip. - De diverse inkomsten die overeenkomstig artikel 6-4°
van het W etboek van de inkomstenbelastingen belastbaar zijn, zijn naar luid
57. - Wetboek van de inkomsten- van artikel 67-1° van genoemd wetboek,
belastingen. Personenbelasting. de winsten of baten, hoe ook genaamd,
Nijverheids-, handels- of landbouwbe- die voortvloeien uit enigerlei prestatie,
drijf.
Bijzondere belastingheffing verrichting of speculatie of uit diensten
vastgesteld bij artikel 93, § 1, 2°, b, van bewezen aan derden, zelfs occasioneel
genoemd wetboek. - Toepassingsvoor- of toevallig, buiten de uitoefening van
waarden. - De bijzondere belasting- , een in artikel 20 bedoelde bedrijfsactiheffing die, met name voor de nijver- viteit, met uitzondering van de normale
heids-, handels- of landbouwbedrijven, verrichtingen van beheer van een pribij artikel 93, § 1, 2°, b, van het Wet- vaat vermogen bestaande uit onroehoek van de inkomstenbelastingen is rende goederen, waarden in portefeuille
vastgesteld, is van toepassing wegens de en roerende voorwerpen, ongeacht evenniet-periodiciteit van het inkomEm, zo- wei de toepassing van de bepalingen
dra de vergoeding, die gedurende de van het 7° van hetzelfde artikel.
exploitatie is verworven als compensa17 mei 1973.
908
tie of ter gelegenheid van enigerlei handeling waaruit een vermindering van
'60. Wetboek van de inkomstende activiteit of van de winsten kan belastingen. Personenbelasting. -voortvloeien, een winstderving dekt en Diverse inkomsten. - Wetboek van de
er een oorzakelijk verband bestaat tus- inkomstenbelastingen, artikel 6-4° en
sen de handeling waaruit een vermin- 67-7°. - Winsten of baten die voortdering van activiteit of van winsten vloeien uit diensten bewezen aan derkan voortvloeien en de ontvangen ver- den. - Begrip. - Het hof van beroep
goeding. (Wetb. van de inkomstenbel., dat vaststelt dat een schuldvordering
art. 93, § 1, 2°, b, en 20, 6° .)
ten laste van een vennootschap aan een
806 derde overgedragen werd ter vergelding
12 april. 1973.
van de aanvaarding door laatstge58.- Wetboek van de inkomstenbe- noemde van een mandaat voor het belastingen.
Personenbelasting.
heer van die vennootschap waarvan de
Landbouwbedrijf. Forfaitaire ver- voortzetting van haar activiteit een
goeding die de exploitant heeft verwor- voorwaarde was voor het verdere verven wegens de miskenning van zijn strekken van aan de overnemer verrecht van voorkoop bij de verkoop van schuldigde prestaties, leidt er wettelijk
landeigendommen die hij in pacht had. uit af dat het bedrag van deze schuld- Vergoeding afzonderlijk belastbaar vordering, in de zin van artikel 67-1°
tegen de aanslagvoet van 15 pet. - De van het Wetboek van de inkomstenbeforfaitaire vergoeding die de exploitant lastingen, een winst of baat is die voortvan een landbouwbedrijf met toepas- vloeit uit een bewezen dienst en dersing van artikel 1778quinquies van het halve een van de diverse inkomsten die
Burgerlijk Wetboek (wet van 1 februari overeenkomstig artikel 6-4° van ge1963) verwerft, wegens de miskenning noemd wetboek belastbaar zijn.
van zijn recht van voorkoop bij de ver17 mei 1973.
908
koop van landeigendommen die hij in
pacht had, is afzonderlijk belastbaar
HOOFDSTUK II.
tegen de aanslagvoet van 15 pet., ov~r
eenkomstig artikel 93, § 1, 2°, b, van
VENNOOTSCHAPSBELASTING.
het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
·61. Wetboek van de inkomsten12 april 1973.
806 belastingen. - Vennootschapsbelasting.
- Vennootschappen onderworpen aan
de belasting. - Vennootschap in veref§ 5. - Diverse inkomsten.
fening die zich niet meer bezighoudt
5'9. - Wetboek van de inkomsten- met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard. - Venbelastingen. Personenbelasting.
Diverse inkomsten. - Wetboek van de nootschap niet meer onderworpen aan
inkomstenbelastingen, artikel 6-4° en de vennootschapsbelasting. - Een vende exploitatie. (Wetb. van de inkomstenbelastingen, art. 21 en 22, 6° .)
12 april 1973.
806
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nootschap in vereffening die zich niet
meer bezighoudt met een exploitatie ·of
verrichtingen van winstgevende aard
is niet meer aan de vennootschapsbelasting onderworpen. (Wetb. van de inkomstenbel., art. 94.)
8 september 1972 en 22 maart 1973.
32 en 734
'62. Wetboek van de inkomstenbelastingen. -:- Vennootschapsbelasting.
- In Belgie gevestigde vennootschap
die zich rechtstreeks of onrechtstreeks
in een band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt ten aanzien van een in
het buitenland gevestigde onderneming.
- Artikel 24 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen. - Abnormaal of
goedgunstig voordeel door de eerste onderneming aan de tweede verleend. Regels van toepassing op de bepaling
van dit voordeel. - Hoewel het abnormaal of goedgunstig voordeel door een
in ·Belgie gevestigde onderneming verleend aan een buitenlandse onderneming, ten aanzien van welke zij zich
rechtstreeks of onrechtstreeks in enigerlei band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt, bij de winsten van de in
Belgie gevestigde. onderneming moet
worden gevoegd, zijn de regels betreffende de vaststelling van de winstbestanddelen van de ondernemingen niet
van toepassing op de bepaling van dit
voordeel; dit moet in feite door de rechter en ten laste van de buitenlandse
onderneming worden begroot. (Wetb.
van de inkomstenbelastingen, art. 24 en
34.)
20 september 1972.
78
63. - Wetboek van de inkomstenbelastingen. Personenbelasting en
vennootschapsbelasting. Inkomsten
uit roerende kapitalen. - Inkomsten
uit belegde kapitalen. - Interesten uit
voorschotten
aan
personenvennootschappen toegestaan door vennoten of
met hen gelijkgestelde personen. Roerende inkomsten omvatten als inkomsten uit belegde kapitalen, de interesten uit voorschotten aan personenvennpotschappen toegestaan door vennoten
of personen die de wet met hen gelijkstelt. (Wetb. van de inkomstenbel., artikel 15, lid 2, 2° .)
4 januari 1973.
454
· 64. Wetboek van de inkomstenbelastingen. Personenbelasting en
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vennootschapsbelasting.
Inkomsten
uit belegde kcipitalen. - Interesten uit
voorschotten
cwn
personenvennootschappen toegestaan door vennoten of
met hen gelijkgestelde personen. - Begrip. - Interesten uit voorschotten aan
personenvennootschappen
toegestaan
door vennoten of personen die de wet
met hen gelijkstelt en als dusdanig inkomsten uit belegde kapitalen zijn de
interesten uit voorschotten aan dergelijke vennootschappeh toegekend door
personen, die deze hoedanigheid van
vennoten of met hen gelijkgestelden
hebben op het ogenblik dat de voorschotten interest hebben opgeleverd,
zelfs indien deze personen die hoedanigheid nog niet hadden toen de voorschotten aanvankelijk werden toegestaan of de hoedanigheid van vennoten
niet meer hadden toen de balans en de
winst~ en verliesrekening aan de algemene vergadering van vennoten werden
voorgelegd. ~Wetb. van de inkomstenbelastingen, art. 15, lid 2, 2° .)
454
4 januari 1973.
'6'5. Wetboek van de inkomstenbelastingen. - Vennootschapsbelasting.
- Personenvennootschap die niet gekozen heeft voor de aanslag van haar winsten in de personenbelasting. - Interesten uit voorschotten aan personenvennootschappen toegestaan door vennoten
of met hen gelijkgestelde personen. Interesten die onderworpen zijn aan de
roerende voorheffing en moeten beschouwd worden als ten laste van de
vennootschap belastbare winsten. Wanneer een personenvennootschap
niet gekozen heeft voor de aanslag van
haar winsten in de personenbelasting,
zijn de interesten van voorschotten aan
de vennootschap toegestaan door vennoten of personen die met hen worden
gelijkgesteld, onderworpen aan de roerende voorheffing en moeten zij bovendien worden beschouwd als ten laste
van de vennootschap belastbare winsten. (Wetb. van de inkomstenbel., artikel 15, lid 2, 2°, 100, 2°, 164, 4° .)
4 januari 1973.
454
•66. Wetboek van de inkomstenbelastingen. - Vennootschapsbelasting.
- Personenvennootschap die niet heeft
gekozen voor de onderwerping van haar
tvinsten in de personenbelasting, ten
laste van haar vennoten. - Gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk
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vermogen. - Aanslag van de winsten
over het dienstjaar en bijzondere aanslag. Samenvoeging. Wettelijk~
heid. - In geval van gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen van een personenvennootschap die
niet heeft gekozen voor de onderwerping van haar winsten in de personenbelasting ten laste van haar vennoten,
wordt de bijzondere aanslag, bedoeld
in artikel 120 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen, gevoegd bij Q_e
aanslag van de door de vennootschap
tijdens het belastbaar tijdperk behaalde winsten.
25 januari 1973.
536
67. - Wetboek van de inkomstenbelastingen. - Vennootschapsbelasting.
- Berekening van de belasting. - Bijzondere -aanslagen.- Artikel131, 2°."Deel van de belastbare aanslag dat niet
meer bedraagt dan het bedrag van de
vroeger gereserveerde winsten.- Vroeger gereserveerde winsten. - Begrip.
- Voor de toepassing van artikel 131,
2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen zijn geen vroeger gereserveerde winsten, de meerwaarden die,
indien zij gebleken zijn bij de gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk
vermogen, vroeger niet in de rekeningen voorkwamen noch ge;realiseerd
werden.
25 januari 1973.
536
HOOFDSTUK III.
RECHTSPERSONENBELASTING.

HOOFDSTUK IV ..
BELASTING
VAN DE NIET-VERBLIJFHOUDERS.

HOOFDSTUK V.
VOORHEFFINGEN.

§ 1. -

Onroerende voorhe£'6ng.

§ 2. - Aanvullende
onroerende voorheffing.
§

3. -

Roerende voorheffing.

Wetboek van de inkomstenbelastingen. - Voorheflingen. - Toerekening en teruggave van de voorheflingen. - Roerende · voorhefling in'68. -

gehouden op inkomsten uit door een
vennootschap beleg.de kapitalen.
Voorheflingen die niet kunnen worden
teruggegeven.
Wanneer roerende
voorheffingen zijn ingehouden op de inkomsten uit door een vennootschap belegde kapitalen, kan deze geen aanspraak maken op de teruggave van
deze voorheffingen. (Wetb. van de inkomstenbel., art. 111, 198 en 205.)
8 september 1972.
32
69. · - Wetboek van de inkomstenbelastingen, artikel 169, 3°. - Roerende
voorhefjing. - Dividend toegekend aan
de aandeelhouders van een naamloze
vennootschap . .- Verhoging van de reserves van de vennootschap. - Dividend opgenomen op de winsten over
het lopende jaar en niet op de voorheen
gereserveerde winsten. Geen vrijstelling van de roerende voorhefjing. In geval van verhoging van de gereserveerde winsten van een naamloze vennootschap, wordt het dividend, dat aan
de aandeelhouders op basis van een
positieve balans is toegekend, eerst opgenomen op de winsten over . het lopende jaar en niet op de voorheen gereserveerde winsten en is derhalve niet
vrijgesteld van de roerende voorheffing
met toepassing van artikel 169, 3°, van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 70 tot 72 van het
koninklijk besluit ter uitvoering van
dit wetboek, daar deze vrijstelling afhangt van een opneming op de voorheen
gereserveerde winsten, d.w.z. van een
vermindering van deze winsten.
28 juni 1973.
1067
§ 4. -

Aanvullende roerende voorheffing.
§ 5. -

Bedrijfsvoorheffing.

70. Wetboek van de inkomstenbelastingen. - Voorheflingen. Bedrijfsvoorhefjing. - Werkgever die, behoudens andersluidende overeenkomst,
het recht heeft de voorhefjing in te houde.n op de belastbare bezoldigingen, die
hij aan de werknemers betaalt. - Behoudens andersluidende overeenkomst,
heeft de werkgever het recht op de belastbare bezoldigingen die hij aan de
werknemers betaalt, de door hem verschuldigde bedrijfsvoorheffing in te
houden. (Wetboek van de inkomstenbelastingen, art. 180 en 182.)
7 februari :U973.
570

INKOMSTENBELASTINGEN.
§

6. -

Aanrekening en, terugbetaling
van de voorheffingen.

71. - Wetboek van de inkomstenoelastingen. Voorhefjingen. Toerekening en teruggave van de voorheffingen. Roerende voorhefjing ingehouden op inkomsten uit door een
vennootschap belegde kapitalen.
Voorhefjingen die niet kunnen worden
teruggegeven.
Wanneer roerende

voorheffingen zijn ingehouden op de
inkomsten uit door een vennootschap
belegde kapitalen, kan deze geen aanspraak maken op de teruggave van deze
voorheffingen. (Wetb. van de inkomstenbelastingen, art. 111, 198 en 205.)
8 september 1972.
32

72. - Wetboek van de inkomstenbelastingen. - Voorhefjingen. - Belastingen waarvan sprake in artikel 1 van
. het Wetboek van de inkomstenbelastingen, geheven bij wege van voorhefjingen. Verrekening en terugbetaling.
- De belastingen waarvan sprake in
artikel 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen worden geheven\bij
wege van voorheffingen en gekweten
door verrekening van de voorheffingen
binnen de grenzen en onder de voorwaarden van dit wetboek'; het eventueel
overschot van de roerende voorheffingen, van de bedrijfsvoorheffingen en de
vervroegde stortingen ·wordt vervolgens
verrekend met de aanvullende aanslagen bepaald bij artikel 205 van het
W etboek en het overschot wordt a an de
betrokken belastingplichtige terugbetaald voor zover het totaal bedrag ervan 20 frank bedraagt. (Wetb. van de
inkomstenbel., art. 2, 153 tot 185 en 186
tot 205.)
344
7 december 1972.
7:3. - Wetboek van de inkomstenbelastingen. - Voorhefjingen. - Toerekening en teruggave van de voorheffingen. - Roerende voorheffing ingehouden op inkomsten van een vennootschap die in vereffening is en niet aan
de vennootschapsbelasting onderworpen
is. Voorhefjingen die niet kunnen
worden teruggegeven. - Wanneer roe-

rende voorheffingen zijn ingehouden op
inkomsten van een vennootschap in
vereffening die niet meer aan de vennootschapsbelasting onderworpen is,
kan deze vennootschap geen aanspraak
maken op de teruggave van deze voor-
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heffingen. (Wetb. van de inkomstenbel.,
art. 111, 118, 120, 198, 200 en 205.)
22 maart 1973.
734

HOOFDSTUK VI.
0VERGANGSBEPALINGEN.

74. - Wetboek van de inkomstenbelastingen. Personenbelasting. Koninklijk besluit van 31 juli 1964 tot
wijziging van het koninklijk besluit van
27 december 1962 dat inzake inkomstenbelastingen het belastbaar tijdperk en
de desbetreffende inkomsten vaststelt.
Besluit dat het dienstjaar 1964 in
aanmerking neemt voor de inkomsten
in 1963 behaald of verkregen door de
belastingplichtigen, die tijdens datzelfde jaar opgehouden hebben de voorwaarden te vervullen om aan de personenbelasting te worden onderworpen .
- Wettelijkheid. - Het koninklijk be-

sluit van 3 juli 1964 genomen ter uitvoering van ert binnen de grenzen van
artikel 265 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen heeft wettelijk
het aanslagjaar 1964 in aanmerking
genomen voor de inkomsten in 1963
behaald of verkregen door de belastingplichtigen die tijdens dit jaar opgehouden hebben de voorwaarden te vervul-.
len om aan de personenbelasting te
worden onderworpen, ook -al heeft dit
besluit op dat stuk een wijziging gebracht in het koninklijk besluit van
27 december 1962 dat vanaf het dienstjaar 1964 op dat stuk eveneens van
toepassing is.
8 september 1972.
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TITEL IV. - Tijdelijke
belastingen.

HOOFDSTUK I.
SPECIALE UITZONDERLIJKE BELASTING OP
DE WINSTEN UIT ZEKERE VALUTASPECULATI'::.

HOOFDSTUK II.
SPECIALE
BELASTING
OP
DE
WINSTEN
VOORTVLOEIEND
UIT
LEVERINGEN
EN
PRESTATIES AAN DE VIJAND.

HOOFDSTUK III.
EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD
BEHAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN.

1'194

INTERNATIONALE VERDRAGEN. -

JACHT.

tekend te Rome op 4 november 1950 en
goedgekeurd bij wetgevende akte van
13 mei 1955, naar luid waarvan elke beklaagde het recht heeft om 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,
brengt niet de verplichting mee om aan
de beklaagde tegelijkertijd als de hem
betekende dagvaarding om te verschijnen hiervan een vertaling te geven in
de taal die hij verstaat; om deze bepaling na te komen volstaat het dat de
verdachte zodanig op de hoogte wordt
gesteld, dat hij in staat is zijn verdediging te verzekeren.
17 oktober 1972.
173

INTERNATIONALE VERDRAGEN.
1. - Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, artikel 6-1. - Bepaling
niet toepasselijk op de rechten en verplichtingen die hun oorsprong vinden
in het fiscaal recht. - De bepaling van

artikel 6-1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden is niet toepasselijk op. de rechten en verplichtingen die hun oorsprong vinden in het fiscaal recht.
8 september 1972.
28

2. - Overeenkomst tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, artikel 6.- Bepalingen niet van toepassing op de rechtspleging inzake dienstplicht. - De bepa-

4. Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, artikel 6-3, letter b.
- Beklaagde die om het verhoor van
een getuige verzoekt. - Weigering van
de rechter omdat hij dit verhoor niet
nodig acht. - Geen schending van artikel 6-3, letter b. - De rechten van de

lingen van artikel 6 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden
zijn niet van toepassing op de rechtspleging inzake dienstplicht.
27 september 1972.
105

verdediging of artikel 6-3, letter b, van
het. Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij de
handeling van - de wetgevende macht
van 13 mei 1955, worden niet geschonden door de rechter die een verzoek om
een aanvullende onderzoeksmaatregel,
onder meer een getuigenverhoor, weigert, omdat hij deze maatregel niet nodig acht om tot zijn overtuiging te komen.
925
22 mei 1973.

Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fun·damentele vrijheden. Artikel 6-3,
letter a. Recht van de beklaagde
om in de taal, welke hij verstaat,
op de hoogte te worden gesteld van
de aard en de reden van de tegen
hem ingebrachte beschuldiging. - Op
de hoogte stellen in een taal die de
beklaagde verstaat. - Begrip. - Artikel 6-3, letter a, van het Verdrag tot
.3. -

bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, ge-

J
JACHT.
1. - Niet-afgifte van het wapen. Bijzondere geldboete alleen opgelopen
wegens niet-afgifte van het wapen, ongeacht elke aanmaning van de agent
die proces-verbaal opmaakt en de identificatie van het wapen. - De bijzon-

dere geldboete voorgeschreven bij artikel 20 van de jachtwet van 28 februari
1882 wordt aileen opgelegd wegens nietafgifte van het wapen, ongeacht elke
aanmaning desaangaande door de agent

die proces-verbaal opmaakt en de identificatie van het wapen.
29 januari 1973.
544

2. - Insektenetende vogels en vogelvangst.
Koninklijk besluit van
15 september 1964, artikel 4, gewijzigd
doo1· het koninklijk besluit van 20 december 1968, artikel 1. - ' Toepassingsgebied. - De bepalingen van artikel 4
van het koninklijk besluit van 15 september 1964 betreffende de insektenetende vogels en de vogelvangst, gewij-

JEUGDBESCHERMING. -

zigd door artikel 1 van het koninklijk
besluit van 20 december 1968, en o.m.
het yerbod van tekoopstelling en van
verkoop, dat het .inhoudt, gelden voor
alle andere vogels dan diegene vermeld
onder de artikelen 1' 2 en 3 van hetzelfde besluit, zodat zij ook op vinkachtigen toepasselijk zijn.
26 juni 1973.
1049
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15 juli 1960. - Aanwezigheid van verschillende minderjarigen in de verbaden plaatsen of inrichtingen. - Straffen. Maximum van toepassing. -

De artikelen van het Strafwetboek
welke de straftoemeting regelen in geval van samenloop van wanbedrijven
zijn van toepassing op de inbreuken
bedoeld in artikel 3 van de wet van
15 juli 1960 tot zedelijke bescherming
van de jeugd. (S.W., art. 60 en 100.)

JEUGDBESCHERMING.
Zedelijke bescherming. -

KOOPHANDEL.

Wet van

31 oktober 1972.

214

K
KOOP.
1. - Overdracht van een schuldvordering. - Geen betekening. - Schuldenaar op de hoogte van de overdracht.
- Gevolgen. Het feit dat de schul-

denaar enkel op de hoogte is van de
overdracht van een schuldvordering,
die hem niet is betekend, volstaat niet
om ze tegen hem aan te voeren en hem
in staat te stellen zijn schuld niet te betalen aan de schuldeiser. jegens wie ze
werd aangegaan.
7 september 1972.

24

2. - Artikel 1592 van het Burgerlijk
Wetboek.- Koop of verkoopbelofte die
geen afzonderlijke overeenkomst vormt,
doch enkel het bijvoegsel is bij een
contract van een andere aard. - Bepaling niet van toepassing. De regel
van artikel 1592 van het Burgerlijk
Wetboek, volgens welke een verkoop
niet voltrokken is wanneer de overeenkomst waarin wordt bepaald dat de
vaststelling van de prijs aan een derde
wordt overgelaten niet de basisgegevens
voor de berekening van de prijs bevat
of de gegevens op grond waarvan de
prijs door deskundigen kan worden bepaald, is niet van toepassing op een
koop of een verkoopbelofte die geen
afzonderlijke overeenkomst vormt, doch
enkel het bijvoegsel is bij ~en contract
van een andere aard.
21 september 1972.
83
3 . - Verkoop van waren of roerende
goederen. - Burgerlijk Wetboek, artikel 1657. - Ontbinding van rechtswege
en zonder aanmaning ten voordele van
de verkoper. - Begrip. - Dat met toe-

passing van artikel 1657 van het Burgerlijk Wetboek een verkoop van waren
of roerende goederen van rechtswege
ontbonden is ten voordele van de verkoper, op grond dat de koper de verkochte goederen niet binnen de overeengekomen termijn heeft afgehaald,
wordt onwettelijk beslist door de rechter die heeft vastgesteld eensdeels dat
de koper ingevolge de overeenkomst,
binnen de gestelde termijn, zakken ter
beschikking van de verkoper had gesteld, om de afhaling mogelijk te rna~
ken, en anderdeels dat de verkoper
geweigerd had die zakken te vullen, zoals hij het volgens de overeenkomst
moest doen. (Impliciete oplossing.)
15 maart 1973.
701

KOOPHANDEL.
1. - Artikel 2 van het Wetboek van
koophandel. Daad van koophandel.
Winstoogmerk. - Indien, naar luid

van artikel 2 van het W etboek van
koophandel, bepaalde handelingen als
daden van koophandel worden aangemerkt, komt dit omdat de wetgever vermoedt dat deze daden met winstoogmerk worden verricht.
19 januari 1973.
515
2. - Artikel 2 van het Wetboek van
koophandel. Daad van koophandel.
- Vermoedens dat de daden van koophandel met winstoogmerk worden verricht. - Voor tegenbewijs vatbaar vetmoeden. - Het vermoeden dat de in ar-

tikel 2 van het W etboek van koophandel
opgesomde daden met winstoogmerk
worden verricht en dat het, bijgevolg,
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LANDLOPERIJ.

daden van koopbandel zijn, is vatbaar
voor tegenbewijs.
19 januari 1973.
515

die vaststellingen dat die pastoor geen
handelaar is. Wettelijkheid. - Uit

bet feit dat een zwembad, betwel~ moet
worden bescbouwd als een onderneming
van openbare scbouwspelen in de zin
van artikel 2, lid 5, van bet Wetboek
van koopbandel, door een pastoor
slechts werd ingericbt en bestuurd in
bet raam van de diensten die bij aan
zijn parochie en aan de bevolking ervan
verleent en uit bet feit dat bij die diensten zonder winstoogmerk verleent, kan
de recbter wettelijk afieiden, dat de
pastoor geen bandelaar is.
515
19 januari 1973.

-3. - Artikel 2 van het Wetboek van
iwophandel. Daad van koophandel.
.- Vermoeden dat de daden van koophandel met winstoogmerk worden verricht. Tegenbewijs. Soevereine
beoordeling door de rechter. De

recbter dient te beoordelen of bet tegenbewijs van bet bestaan van bet
winstoogmerk, dat vermoed wordt in de
bandelingen gekwalificeerd als daden
van koopbandel waarvan de opsomming
voorkomt in artikel 2 van het Wetboek
van koopbandel, geleverd werd om aan
die bandelingen bet karakter van daden
van koopbandel te kunnen ontzeggen.
19 januari 1973.
515

5. - Wekelijkse rustdag.- Wet van
22 juni 1960, artikel 1, § 2, lid 3. Bestellingen ten huize op de gekozen
rustdag zijn verboden. - Draagwijdte
van deze bepaling. - De bepaling van
artikel 1, § 2, lid 3, van de' wet van

4. - Artikel 2 van het Wetboek van
koophandel. Daad van koophandel.
,.---- Exploitatie van een zwembad. ,-Onderneming van openbare schouwspelen. lnrichting en bestuur van een
zwembad door een pastoor in het raam
van de diensten die hij aan zijn parochie en aan de bevolking verleent. lnrichting en bestuur van dit zwembad
zonder winstoogmerk. Afleiding uit

22 juni 1960 tot invoering van de wekelijkse rustdag in nering en ambacbt,
kracbtens welke bestellingen ten buize
op de door de bandelaar gekozen rustdag verboden zijn, beeft een algemene
draagwijdte; zij geldt voor elke levering
ten buize, welke ook de bedrijvigbeid
van deze bandelaar moge zijn.
23 januari 1973.
526

L
LANDLOPERI.J.
1. -Wet van 27 november 1891.Staat van landloperij. - Begrip. - In

staat van landloperij, zoals bedoeld in de
artikelen 8 en 16 van de wet van 27 november 1891, is hij die, zoals bepaald in
artikel 347 van bet Strafwetboek, nocb
vaste woonplaats, nocb middelen van
bestaan heeft en gewoonlijk geen ambacht of beroep uitoefent. (Impliciete
oplossing.)
12 december 1972.
375
2. - Wet van 27 november 1891. Staat van landloperij. Afwezigheid
van een vaste woonplaats. - Begrip. -

De vaste woonplaats, waarvan de. afwezigheid een van de bestanddelen is van
de staat van landloperij, in de zin van
de artikelen 8 en 16 van de wet van
27 november 1891, is een werkelijke
waning en geen woonplaats, die slecbts
wettelijk en omzeggens fictief is.
12 december 1972.
375

,3. - Wet van 27 november 1891. Staat van landloperij. ~ Geen middelen van bestaan. - Begrip. - De mid-

delen van bestaan, waarvan de afwezigbeid een van de bestanddelen is van de
staat van landloperij, in de zin van de
artikelen 8 en 16 van de wet van 27 november 1891, zijn middelen waarover
men werkelijk bescbikt en geen middelen die slechts hypothetisch · zijn, en
o.a. afbangei::t van de afioop van een
eventuele rechtsvordering tot uitkering
van onderboud.
375
12 december 1972.
4. - Wet van 27 november 1891 gewijzigd bij de wet van 6 augustus 1971,
artikel 16bis. - Landloper ter beschikking van de Regering gesteld. - Hoger
beroep. - Termijn van acht dagen aan
de rechter in hoger beroep opgelegd om
uitspraak te doen. - Draagwijdte van
die termijn. - De termijn van acht da-

gen die bij artikel 16bis van de wet van

LIJFSDWANG. -

GELIJKGESTELDE TAKSEN.
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instanties van de burgerLijke rechtsvordering en in de kosten van hager beroep t.o.v. de strafvordering. Lijfsdwang door het hof van beroep uitgebreid tot de kosten die het openbaar
ministerie in hoger beroep heeft gemaakt om de zaak in staat van wijzen
te brengen.- OnwetteLijkheid.- Wan-

27 november 1891, gewijzigd bij die
van 6 augustus 1891, aan de correctionele rechtbank is opgelegd om uitspraak
te doen over het hoger beroep tegen een
vonnis waarbij een landloper ter beschikking van de Regering wordt gesteld, is niet voorgeschreven op straffe
van nietigheid; geen enkele wettelijke
bepaling beveelt dat bij niet-inachtneming van die termijn de kennisneming
van de zaak aan de rechtbank onttrokken wordt of dat er een einde wordt gemaakt aan de vrijheidsberoving van de
betrokkene.
9 januari 1973.
477

neer op het enkel hoger beroep van de
burgerlijke parti, de beklaagde veroordeeld is in de kosten van beide instanties van de burgerlijke rechtsvordering
en in de kosten van hoger beroep t.o.v.
de strafvordering, kan de door de eerste
rechter bevolen lijfsdwang voor de kosten van de strafvordering door de rechter in hoger beroep niet worden uitgebreid tot de kosten die het openbaar
ministerie in hoger beroep heeft gemaakt om de zaak in staat van wijzen
te brengen. '
230,
7 november 1972.

LIJFSDWANG.
Strafzaken. Hoger beroep van de
burgerLijke partij. - VeroordeHng van
de bekLaagde in de kosten van beide

M
MACHTIGING DOOR DE MAN.
BurgerHjke zaken. RechtspLeging
voor het Hof van cassatie. - Voorziening in cassatie van de vroegere werkgever van de vrouw tegen het arrest
dat hem veroordeeU orn haar een vergoeding wegens opzegging te betaLen. Machtiging van de man niet vereist opdat de vrouw in rechte zou mogen
optreden. Welk ook het huwelijks-

ste.lsel zij, is de machtiging van de man
niet vereist opdat de vrouw in rechte
· zou mogen optreden tegen haar vroegere werkgever, die zich in cassatie
heeft voorzien tegen het arrest dat hem
veroordeelt om haar een vergoeding te
betalen wegens verbreking zonder wettige reden en zonder opzegging van de
arbeidsovereenkomst voor bedienden.
15 februari 1973.
599

MANDELIGHEID.
Beding inzake voorbehoud van medeeigendom. - Beding ingeLast in een aannemingscontract 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. - Wan-

neer in een aannemingscontract voor

het bouwen van een onroerend goed
voor rekening van een client, de aannemer die geen eigenaar is van een van
de aangrenzende erven zich « de eigendom , van de gemeenheid voorbehoudt
van de muren die kunnen gebruikt worden voor aangrenzende gebouwen, kan
dit beding door de feitenrechter derwijze worden uitgelegd dat het geen
ander gevolg heeft dan de afstand aan
deze aannemer van de toekomstige
schuldvordering van de prijs van de
medeeigendom ingeval de nabuur aanbouwt tegen de scheidingsmuur tussen
beide erven.
7 september 1972.
24

MET HET ZEGEL (i-ELIJKGESTELDE
TAKSEN.
1. - Factuurtaks op de overdrachten. - Aan deze beLasting onderworpen
facturen. - Aan de factuurtaks op de

overdrachten, ingevoerd bij de artikelen 51 en 55 van het Wetboek van de
met het zegel gelijkgestelde taksen, zijn
onderworpen de facturen betreffende
een ovetdracht onder de levenden, ten
bezwarende titel, van koopwaar, die
niet onder de overdrachtstaks valt.
11 mei 1973.
862
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MINDERJARIGHEID. -

2. Factuurtaks op de overdrachten - Factuur. - Begrip. - Opdat een
geschrift een factuur is, in de zin van
de artikelen 51 en 55 van het Wetboek
van de met het zege~ gelijkgestelde taksen, en onderworpen aan de bij deze
artikelen ingevoerde factuurtaks op de
overdachten, wordt niet vereist dat het
de juiste aard van de overeenkomst
tussen de leverancier van de koopwaar
en de geadresseerde vermeldt; het volstaat dat het melding maakt van de
levering van koopwaar tegen een bepaalde prij s en de bevestiging van een
schuldvordering bevat.
11 mei 1973.
862

3. - Factuurtaks op de overdrachten. - Geschrift tot vaststelling van de
levering van koopwaar tegen een bepaalde prijs. - Draagwijdte van deze
vermelding. - Een factuur in de zin
van de artikelen 51 en 55 van het Wethoek van de met het zegel gelijkgestelde taksen is een geschrift waarin de
levering van koopwaar tegen een bepaalde prijs wordt vastgesteld, daar een
dergelijke vaststelling een overdracht
onder de levenden en onder bezwarende
titel insluit behoudens tegenbewijs.
ll mei 1973.
862
4. --..,. Factuurtaks op de overdrachten. - Geschrift dat de bevestiging van
een schuldvordering moet bevatten. Vaststelling van deze bevestiging. Hoewel, om een factuur te zijn in de zin
van de artikelen 51 en 55 van het Wethoek van de met het zegel gelijkgestelde taksen, het geschrift waarin de
levering van koopwaar tegen een bepaalde prijs wordt vastgesteld, de bevestiging van een schuldvordering moet
bevatten, is deze bevestiging aan geen
enkele sacramentele vorm onderworpen
en kan voortvloeien uit zekere vermeldingen van het geschrift of uit hun onder ling verband.
11 mei 1973.
862

MINDERJARIGHEID.
1. - Rechtsvordering tegen de voogd
van een minderjarige ingesteld om een
bezoek- of herbergrecht ten aanzien
van de minderjarige te bekomen. Rechtsmacht van de rechtbanken. De rechtsvordering tegen de voogd van
een minderjarige ingesteld om een bezoek- of herbergrecht ten aanzien van
de laatstgenoemde te bekomen, behoort

MISDRIJF.

tot de bevoegdheid van de rechtbanken. (Grondwet, art. 92.)
11 januari 1973.
488
2. - Rechtsvordering tegen de voogd
van een minderjarige ingesteld om een
bezoek- of herbergrecht ten aanzien van
de minderjarige te bekomen. - Ontvankelijkheid. - Artikel 450 van het
Burgerlijk Wetboek, naar luid waarvan
o.a. de voogd zorg draagt voor de persoon van de minderjarige, heeft niet de
onontvankelijkheid ten gevolge van de
rechtsvordering die door een derde tegen de voogd is ingesteld om een bezoek- of herbergrecht ten aanzien van
de minderjarige te bekomen.
11 januari 1973.
488

MISBRUIK VAN VERTROUWEN.
1. - Begrip. - De veroordeling van
een beklaagde wegens bedrieglijke verduistering van een geldsom wordt wettelijk gerechtvaardigd door het arrest
dat erop wijst, dat de gelden aan de
beklaagde overhandigd zijn om ze voor
een bepaald~ doel te gebruiken en dat
hij ze bedrieglijk voor een ander doel
heeft aangewend. (S.W., art. 491.)
19'december 1972.
407

2. - Verduistering. - Deelneming.
- Strafwetboek, artikel 66.- De rechter kan wettelijk twee beklaagden als
mededaders van een verduistering veroordelen, zelfs indien de verduisterde
zaak slechts aan een van hen was overhandigd en indien zij door de andere
materieel is verduisterd.
8 januari 1973.
470

MISDRIJF.
1. - Rechtspersoon. - Handelsvennootschap, daderes van een misdrijf. Strafrechtelijke aansprakelijkheid van
natuurlijke personen door wier toedoen
de vennootschap heeft gehandeld. Wanneer een handelsvennootschap een
misdrijf heeft gepleegd, rust haar strafrechtelijke aansprakelijkheid op de natuurlijke personen, zij wezen organen
of aangestelden, door wier toedoen zij
gehandeld heeft.
19 september 1972.
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2. - Rechtvaardigingsgrond. _____: Soevereine beoordeling door de feitenrechter.- Grens.- De feitenrechter beoor-

--
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voorbehoud dat de door hem vastgestelde feiten de gevolgen die hij in
rechte eruit afieidt moeten kunnen
rechtvaardigen. (S.W., art. 71.)
411
19 december 1972.

deelt soeverein of de door de beklaagde
aangevoerde omstandigheden een rechtvaardigingsgrond opgeleverd hebben
waardoor de strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt uitgesloten, met het

N
NIEUWE EIS.
1.
Strafzaken. Burgerlijke
rechtsvordering. - Eis 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 hager
beroep, als rechter op verwijzing na
cassatie rechtdoende, tot betaling van
de volledige vergoeding van de geleden
· schade.- Geen nieuwe eis.- Wanneer
de getroffene van een ongeval of zijn
rechthebbenden voor de eerste rechter
enkel de veroordeling van de beklaagde
tot betaling van een voorlopige vergoeding van de schade opgelopen ingevolge
een ongeval hebben gevi·aagd, omdat
het bedrag van de geleden schade nog
niet kon worden vastgesteld, is geen
nieuwe eis de voor de rechter in hager
beroep op verwijzing na cassatie ingestelde eis om de veroordeling van de
beklaagde te bekomen tot betaling van
het gehele bedrag van de geleden
schade, daar de bestanddelen ervan na
het cassatiegeding nauwkeurig konden
worden bepaald. (Wet van 17 april1878,
art. 4; Sv., art. 200, 210 en 427; G.W.,
art. 13, 807 en 808.)
24 oktober 1972.
196
2. - Burgerlijke zaken. - Uitbreiding of wijziging van de voor de rechter aanhangige eis. Gerechtelijk
Wetboek, artikel 807. - Voorivaarden.
- De eis die voor de rechter aanhangig
is, kan uitgebreid of gewijzigd worden,
indien de nieuwe, op tegenspraak genamen conclusies, berusten op een feit of
akte in de dagvaarding aangevoerd,
zelfs indien de juridische omschrijving
verschillend is. (G.W., art. 807.)
219
3 november 1972.
3. Burgerlijke zaken. - Geding
in hager beroep. - Gerechtelijk Wet, boek, artikel 807. - Bepalingen van
toepassing. - De bepalingen van arti-

kel 807 van het Gerechtelijk Wetboek
betreffende de uitbreiding of wijziging
van de eis die voor de rechter aanhangig is, zijn van toepassing iri hager beroep. (G.W., art. 807 en 1042.) (lmpliciete oplossing.)
3 november 1972.
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4. - Burgerlijke zaken. - Uitbreiding of wijziging van de voor de rechter aanhangige eis. - Uitbreiding of
wijziging gesteund op een feit of akte
in de dagvaarding aangevoerd. - Gerechtelijk Wetboek, artikel 807. - Begrip. - Wanneer de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, in kart
geding uitspraak doende, alleen kennis
heeft genomen van een eis, die ertoe
strekt enerzijds een notaris te benoemen om de inventaris op te maken van
de goederen toebehorende aan de eiser
·en zijn echtgenote en anderzijds eiser
te machtigen om zekere goederen uit
het gemeenschappelijk huis weg te halen, is de eenvoudige vermelding, in de
dagvaarding, van de beschikking, waarbij, als voorlopige maatregel, aan de
echtgenote een onderhoudsuitkering
werd verleend of het feit daarin, zonder enig verband met deze uitkering,
gewag te maken van het bezit van zekere goederen, in de zin van artikel 807
van het Gerechtelijk Wetboek, geenszins een « feit of akte in de dagvaarding
aangevoerd », waardoor de eis kan worden uitgebreid, tot een hieuwe eis,
strekkende tot verlaging van het bedrag
van deze onderhoudsuitkering.
3 november 1972.
219

5. - 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 dagvaarding van de eiser voor
de rechter aanhangig is. - Hetgeen de
verweerder in een tegenvordering heeft
doen gelden, kan geenszins een in de
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dagvaarding aangevoerd feit of akte
zijn, in de zin van artikel 807 van het
Gerechtelijk Wetboek, waardoor de eis
die door de eiser voor de rechter gebracht werd kan worden uitgebreid of
gewijzigd.
3 november 1972.

artikel 807. - Toepasselijke bepalingen. - De bepalingen van artikel 807
van het Gerechtelijk Wetboek over de
uitbreiding of de wijziging van de vordering in burgerlijke zaken zijn van
toepassing in hoger beroep; deze toepassing · onderstelt evenwel dat de uitgebreide of gewijzigde vordering reeds bij
de eerste rechter aanhangig werd gemaakt. (G. W., art. 807 en 1042.)
24 november 1972.
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219

6. - Burgerlijke zaken. - Geding in
hager beroep. - Gerechtelijk Wetboek,

0
ONDERWIJS.
Rijksonderwijs. - Statuut van
het personeel. - Voorlopig benoemde
kleuteronderwijzeres. ~ Onderwijzeres
die krachtens wettelijke beschikkingen,
die bijzonder toepasselijk werden verklaard op de door haar uitgeoefende
functies, een tenminste fragmentarisch
stcituut geniet, zonder stabi1iteit van de
betrekking.- Onderwijzeres onderworpen aan een reglementair statuut. De voorlopig in het Rijksonderwijs benoemde kleuteronderwijzeres, die krachtens·wettelijke beschikkingen, bijzonder
toepasselijk verklaard op de door haar
uitgeoefende functies, tenminste een
fragmentarisch statuut geniet, is onderworpen aan een reglementair statuut,
zelfs indien die niet de stabiliteit van
de betrekking meebrengt.
21 september 1972.
85
1. -

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN.
1. Onopzettelijk toebrengen van
verwondingen. - Vaststelling van een
fout die bij de beklaagde een gebrek
acm voorzichtigheid of voorzorg oplevert en tevens van een oorzakelijk verband tussen deze fout en de verwondingen. - Veroordeling wettelijk gerechtvaardigd. - Wettelijk gerechtvaardigd
is de beslissing van veroordeling wegens onopzettelijk toebrengen van verwondingen, die vaststelt dat de beklaagde een fout heeft begaan welke
een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg oplevert, en tevens dat een oorzakelijk verband tussen deze fout en de
verwondingen bestaat. (S.W., art. 418
en 420.)
19 september 1972.
76

2. Misdadige deelneming.
OnSchoolplicht. - l'falatig gezins- denkbaar. - Inzake misdrijven uit onhoofd. - Overtreding. - Bevoegdheid. voorzichtigheid is een misdadige deelne- Zelfs V66r de inwerkingtreding van ming niet denkbaar.
artikel 91, § 1, vervat in artikel 3 van
16 oktober 1972.
165
de wet van 10 oktober 1967, was de politierechter bevoegd, zoals de kinder;3. Fout waardoor de schade is
rechter v66r de inwerkingtreding van veroorzaakt. - Begrip. - De artikeartikel 91, § 10, 6°, van de wet van ' len 418 tot 420 van het Strafwetboek
10 april 1965 betreffende de jeugdbe- stellen niet aileen de fout van degene
scherming en zoals de jeugdrechtbank die rechtstreeks de schade heeft veroorsinds deze inwerkingtreding, om kennis zaakt strafbaar, maar ook de fout van
te nemen van de overtredingen, bepaald· hen die door hun daden, die een al dan
bij .de artikelen 5, 9 en 11 van de ge- niet gemeensch~ppelijke fout hebben
coordineerde wetten op het lager on- opgeleverd, ertoe bijgedragen hebben,
derwijs van 20 augustus 1957.
de schade te veroorzaken.
S oktober 1972.
126
16 oktober 1972.
165
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