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1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. ~
STRAFZAKEN. GEWETTIGDE VERDENKING. VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE.
GEEN
VERPLICHTING
EEN BEROEP TE DOEN OP EEN ADVOCAAT
BIJ HET HOI!' VAN CASSATIE.

2o

3o

4o

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. STRAFZAKEN . GEWETTIGDE VERDENKING. VERZOEK GERICHT TEGEN
EEN ONDERZOEKSRECHTER AAN WIE
DE ZAAK IS ONTTROKKEN.- VERZOEK
ZONDER BESTAANSREDEN .
VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. STRAFZAKEN. GEWETTIGDE VERDENKING. VERZOEK GERICHT TEGEN
EEN GERECHT WAARAAN DE ZAAK IS
ONTTROKKEN. VERZOEK ZONDER
BESTAANSREDEN,
VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. STRAFZAKEN. - - GEWETTIGDE VERDENKING. GESCHRIFT INGEDIEND
TOT STAVING VAN EEN VORDERING
TOT VERWIJZING. GESCHRIFT GESTELD IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE
VAN DE RECHTSPLEGING. HET HOF
HOUDT ER GEEN REKENING MEE.

5o TAAL

(GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN FRANSE). STRAFZAKEN . VORDERING TOT VERWIJ-

ZING VAN EEN RECHTBANK N AAR EEN
ANDERE WEGENS GEWETTIGDE VERDENKING. GESCHRIFT INGEDIEND
TOT STAVING VAN DE VORDERING. GESCHRIFT DAT lVIOET WORDEN GE. STELD IN DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING.

1° De voTde?·ing tot ve?'W~Jztng van een

?'echtbank naa?' een ande?'e op g1·ond van
gewettigde ve1·denking is ontvanlcelijk,
zeljs indien ziJ' niet is getekend doo?' een
advocaat bij het Hoj van cassatie (1).
(Art. 542, lid 2, Sv.) (Impliciete oplossing.)

2° H et ve?·zoek tot ve?'WiJ'zing van een
1·echtbank naa?' een ande1·e op g1·ond van
gewettigde ve?·denking, wegens jeiten
die aan een onde?'Zoeks?·echte?' wo1·den
ten laste gelegd, heejt _geen bestaansTeden
wannee1· deze niet mee1· met de behandeling de?' zaak is belast (2).
3° H et ve1·zoek tot ve1·wijzing van een
?'echtbank naa1· een ande1·e op g?"Ond van
gew~ttigde ve1·denking, wegens feiten
die wo1·den ten laste gelegd aan een
geTecht waaTaan de zaalc is ontt?·oklcen,
heejt geen bestaam-eden (3).
4o en 5.0 Het Hoj houdt geen 1·elcening met
(1) Cass., 25 juni 1973 (A?'J'. cass ., 1973,
biz. 1046).
(2) Cass., 18 september 1972 (A?'l', cass.,
1973, blz. 68).
(3) Cass., 25 juni 1973, waarvan sprake in
noot 1.
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een gesch?-ijt dat is ingediend tot staving
van een v01·de1·ing tot venviJ'zing van
een ?'echtbank nam· een ande1·e wegens
gewettigde ve1·denking en dat is gesteld
in een ande1·e taal dan die van de
1·echtspleging (1). (Art. 27 wet van
15 jtmi 1935.)

VORDERING TEGEN EEN MEDEBEKLAAG·
DE. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2D

VOORZIENING IN CASSATIE. TER!I'[IJN. STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING DIE GEEN UITSPRAAK DOET OVER
EEN GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID,
ENKEL EEN PROVISIONELE VERGOEDING
TOEKENT EN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL BEVEELT.- VOORZIENING VOOR
DE
EINDBESLISSING.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

3D

VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. ARREST
OP TEGENSPRAAK WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD Ql\'[
AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DE DOOR
HAAR GEVORDERDE BEDRAGEN TE BETALEN.
STRAFRECHTER WIENS
RECHTSMAOHT IS UITGEPUT , ZELFS INDIEN HIJ DE VEROORDELING ALS EEN
VOORLOPIGE
BESLISSING KWALIFICEERT.- VOORZIENING 0Nli'[IDDELLIJK
ONTVANKELIJK.

4D

VOORZIENING IN CASSATIE. VORM. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE PARTIJ, EISERES. VoORZIENING NIET BETEKEND. - , NIET-ONTV ANKELIJKHEID.

(VAN ACKER.)
ARREST.
RET HOF ; Gelet op de brieven van
verzoeker van 2 en 13 juli 1973, strekkende tot verwijzing op grond van
gewettigde verdenking t egen de onderzoeksrechter Colle en de andere magistraten van d e Rechtbank van eerste
aanleg te V eurne ;
Overwegende dat het verzoek geen
bestaansreden heeft daar de zaak van
verzoeker aan onderzoeksrechter Colle en
aan de rechtbank te Veurne onttrokken
werd respectievelijk door de beschikking
van verwijzing van verzoeker naar de
correctionele rechtbank gewezen door de
raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Veurne op 1 juni 1973 en door
het vonnis gewezen op 26 juni 1973
waartegen verzoeker trouwens hoger
beroep heeft ingesteld ;

Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de in een andere taal dan die van
de procedure opgestelde brief van 16 augustus 1973, verwerpt de aanvraag;
veroordeelt verzoeker in de kosten.

ze

4 september 1973. kamer.
Vo01·zitte1· en V m·slaggeve1·, de H. Wauters,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijklttidende conclttsie, de H. Detournay, advocaat-generaal.

1° Een beklaagde is niet bevoegd om zich in
cassatie te vo01·zien tegen een beslissing
op de stmjvonle1·ing tegen een medebeklaagde (2). (Art. 216 Sv.)

2D Niet ontvankelijk in stmfzaken is de
voo1·ziening v661· de eindbeslissing inge steld tegen de beslissing die, op de
btwge1·lijke ?'echtsv01·de1·ing, geen ttit·sp?·aak doet ovm· een geschil inzake
bevoegdheid, een pmvisionele ve1·goeding
toekent en, voor het ovm·ige, een ondm·zoeksmaat?·egel beveelt (3). (Art. 416 Sv.)
3D De 1·echtsmacht van de st?·aj?·echte?· is

2e
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1D VOORZIENING IN CASSATIE . PERSONEN BEVOEGD Ol\1 ZICH IN CAS SATIE TE VOORZIEN. ·STRAFZAKEN. ·
VoORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE
TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAF-

(1) Raadpl. cass.; 25 juni 1973 (A1'1·. cass.'
1973, blz. 1047).
(2) Cass., 25 juni 1973 (A1'1·. cass., 1973,
blz. 1042).

uitgeput doo1· een mTest op tegensp1·aak
dat, na de eindbeslissing op de stmjvonlering, de beklaagde vm·oo1·deelt om
aan de btwge?·liJ'ke JJm·tij de do01· ham·
gevonlenle beclragen te betalen. Dit
a?'?'est is cltts vo01· onmiddelli:jk cassatiebe?·oep vatbaa1·, zeljs indien de 1·echtm·
de ve1·oonleling als een voo?'lopige beslissing kwalificee?'t (4).
(3) Cass., 20 november 1972 (A1'1', cass.,
1973, blz. 281).
(4) Cass ., 16 april 1973 (A1'1' . cass., 1973,
blz. 816).
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4o Niet ontvankeliJ'k is de voo1·ziening van

. een btwgerlijke pa1·tij die niet is betekend
aan de pa1·tij tegen wie ziJ. is ge1·icht (1).
(Art. 418 Sv.)
(HERMANS, T. DE MARIE
EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

rechter verklaart " ten provisionele titel "
uitspraak te doen, hij uitspraak heeft
gedaan over alles wat het voorwerp was
van de r echtsvordering van die burgerlijke partij, zodat zijn rechtsmacht aldus
uitgeput is; dat.derhalve de beslissing op
die rechtsvordering een eindbeslissing is
in de zin van artikel 416 van het W etboek
van strafvordering ;
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;

. HET HOF ; - Gelet op het bestreden
c) op de civielrechtelijke vorderingen
arrest, op 17 april 197 3 door het Hof van
· ingesteld door de verweerders Keymolen
beroep te Brussel gewezen ;
J ozef, Van Nijverseel Elisabeth, de
I. In zoverre de vo~rziening gericht is Landsbond der Christelijke Mutualit~iten
tegen de beslissing gewezen op de straf- en de N ationale Bond der Liberale
vordering:
Mutualiteitsfederatiiin van Belgiii :
a) tegen de verweerder De Marie
Overwegende dat eiser geen middel
Raymond ingesteld :
aanvoert;
Overwegende dat eiser geen hoedanigIII. In zoverre de voorziening gericht
heid heeft om zich t e voorzien tegen de is tegen de beslissing op de civielrechtebeschikking van vrijspraak van deze lijke vordering van eiser tegen · de vermedebeklsa.gde ;
weerder D e Marie Raymond :
D at zijn voor~iening mitsdien niet
. Over~egende dat uit geen enkel stuk
ontvankelijk is ;
waarop het Hof vermag acht te slaan
b) tegen eiser ingesteld :
blijkt dat de voorziening betekend werd
Overwegende dat de substantiiile of op aan de partij tegen wie ze gericht is; dat
straffe van nietigheid voorgeschreven zij · derhalve niet ontvankelijk is ;
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
Om die · reden~n, verwerpt de voorziebeslissing overeenkomstig d e wet is ;
ningen ;_veroordeelt eiser in de kosten '
II. In zoverre de voorziening gericht is
4 september 1973. 2e kamer. t egen de beslissingen gewezen :
Voo7·z'itte7', de H. Wauters, raadsheer
a) op de civielrechtelijke vorderingen
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
ingesteld door de verweerders De Marie de H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende
Raymond, Schouppe Hedwige, Maes- conclusie, de H. D etournay, advocaatfranckx Alfred en Van Vaerenbergh generaal.
J eannine :
Overwegende dat, met bevestiging van
het beroepen vonnis, het arrest aan
iedere burgerlijke partij een provisionele
vergoeding toekent, een deskundigenonderzoek beveelt en de kosten aanhoudt ; dat die beslissingen . geen eindb eslissingen zijn in de zin van artikel 416
van h et Wetboek van strafvordermg ·en
geen uitspraak doen inzake bevoegdheid ;
dat de voorziening voorbarig en derhalve
niet ontvankelijk is ;
'
b) op de civielrechtelijke vordering
ingesteld door de verweerster, de naamIoze vennootschap De Volksverzekering :
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STRAF. - VERBEURDVERKLARING. STRAFWETBOEK, ARTIKEL 42, 1o. VERBEURDVERKLARING VAN EEN ZAKELIJK ROEREND GOED DAT DEEL illTMAAKT VAN EEN IN PAND GEGEVEN
HANDELSZAAK.- WETTELIJKHEID.

Overwegende dat, hoewel de feiten-

De inpachtgeving van een handelszaak, met
toepassing van de wet van 25 oktober
1919, ontneemt aan de pandschuldenaa1·
de eigendom van de handelszaak niet (2) ;

(1) Cass., 27 november 1972 (.Arr. cass.,
1973, blz. 308).

(1) FREDERICQ, T1·aite de droit commercial
belge, 1947, d. II, blz. 98, nr. 51. Hetzelfde

-8zij belet dus geenszins de ve1·beu1·dve1··
kla1·ing van een zakelijk 1'oe1·end goed,
dat deel uitmaakt van de in pand
gegeven handelszaak, die ten laste van de
pandschuldenaa1· w01·dt uitgesp1·oken
kmchtens a1·tikel 42, 1°, van het Stmf·
wetboek .
{llfOUTON, T. VERPLANCKE
EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 februari 1973 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen· de besl1ssing over de strafvordering:

van die verbeurdverklaring op de persoonlijke betrekkingen tussen eiser, schuldenaar, en de pandhebbende schuldeiser
moge zijn;
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 ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de civielrechtelijke vorderingen :
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
·
Om die redenen, verwerpt de voorzie. ning; veroordeelt eiser in de kosten.
4 september 1973. 2e kamer.
Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Naulaerts. Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay, advocaatgeneraal. - Pleiters, Mw. Fazzi (van de
balie te Gent) .

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 42 en 43 van het
Strafwetboek,
do01·dat het bestreden arrest de verbeurdverklaring uitspreekt van de bulldozer welke gediend heeft om het misdrijf
te plegen,
te1·wiJ'l deze bulldozer deel u.itmaakt ·
van de inpandgeving van de handelszaak
van eiser aan de Bank van Brussel, zodat
2e KAMER. - 4 september 1973.
de verbeurdverklaring in strijd is met
voormelde wetsbepalingen, nu eiser het
volledig beschikkingsrecht niet bezit, en 1° VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRziEmet de alde van inpandgeving, nu zij de
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.rechten van de schuldeiser inkort :
EXPLOOT VAN BETEKENING TER GRIFFIE
Overwegende dat het bestreden arrest
VAN RET HoF NEERGELEGD NA RET
eiser veroordeelt wegens inbreuk op
VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN, GE·
artikel 526 van het Strafwetboek om, met
STELD BIJ ARTIKEL 420bis VAN RET
het oogmerk om te schaden, het motorWETBOEK VAN STRAFVORDERING. voertuig van verweerder Verplarrcke
NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.
vernield te hebben;
Overwegende dat de inpandgeving van 2° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS·
een handelszaak geen overdracht van
SATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.eigendom ten gevolge heeft en de verVoORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE
beurdverklaring van een roerend ·g oed
TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAF·
dat van die handelszaak deel uitmaakt
VORDERING TEGEN EEN MEDEBEKLAAG·
niet in de weg staat ; dat derhalve, door
DE. _'_ NIET ONTVANKELIJKE VOORZIE·
vast te stellen dat de bulldozer tot het
NING.
plegen van het misdrijf gediend heeft en
dat hij, niettegenstaande de inpandgeving 3° WEGVERKEER. - WEGVERKEERSvan de handelszaak, eigendom van eiser
REGLEMENT, ARTIKEL 2-4°. EEN
is gebleven, het bestreden arrest de
ENKELE OPENBARE WEG OF VERSCREI·
uitgesproken verbeurdverklaring wetteDENE OPENBARE WEGEN.
EEN
lijk rechtvaardigt welke ook de weerslag
ENKEL KRUISPUNT OF OPEENVOLGENDE
KRUISPUNTEN. - SOEVEREINE BEO<;lR·
DELING IN FEITE DOOR DE FElTENgeldt voor elk ander pand, zowel het burger·
RECHTER.
Iijke als het handelspand : art. 2079 B .W.;
DE PAGE, Tmite de clroit civil, d. ·vi, nrs. 1008,
1017, 1085, B, '1086 en 1103 .

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.-

BrJ

CONCLUSIE VOORGEDRAGEN VER·
WEER DAT TER ZAKE NIET J\ffiER
DIENEND IS WEGENS DE VASTSTEL·
LINGEN VAN DE RECHTER. GEEN
VERPLICHTING ilffiER VOOR DEZE HIEROP
TE ANTWOORDEN.

1 o Niet ontvanlcelijk is de voo1·ziening van

de bU1·ge1'liJ'ke pa1·tij wie1· exploot van
betelcening aan de ve1·wee~·de~· ter g1·itfie
van het Hof is neergelegd na het 've1··
st1·ijlcen van de te1·miJ'n, gesteld bij
m·tikel 420bis, lid 2, van het Wetboek
van st1:afvo1·de1·ing ( 1).

2o Een belclaagde is niet bevoegd om zich
in cassatie te voo1·zien tegen de beslissing
op de stmfv01·de1·ing tegen een medebelclaagde (2) . (Art. 216 Sv.)

3° De feitem·echte1· beo01·de.elt soeve1·ein in
feite of ve1·scheidene evenwijdige 1'ijbanen een enlcele weg v01·men en of de
plaats waa1· zij met een ande1·e weg
samenlopen een en hetzelfde k1·uispunt
uitmaakt (3). (Art. 2-4° wegverkeersr eglement .)
4° De 1·echte1' is niet ve1-plicht ande1·s te
antwo01·den op een bij conclttsie voo1·ged1·agen ve1·wee1·, dat te1· zalce niet mee1·
dienend is wegens de vaststellingen van
zijn beslissing (4). (Art. 97 Grondwet.)
(DE GROOTE EN BRUGGEMAN,
T. VAN HAUTE.)

9van h et Hof op 7 februari 1973 van de
stukken betreffende d e betekening van de
voorziening aan het openbaar ministerie
en aan verweerder Van H a ute laa.ttijdig
is daar zij is geschied, na het verstrijken
van de termijn b epaald in artikel 420bis,
lid 2, van het Wetboek van strafvordering, welke aanving op 27 november 1972,
datum waarop de zaak door de g.riffier
op de algemene rol werd gebracht ;
Dat de voorziening dienvolgens niet
ontvankelijk is ;
II. Wat betreft de voorziening van
e1ser :

A. In zoverre de voorziening gericht is
t egen de beslissing gewezen op de strafvordering t egen eiser ingesteld :
Overwegende dat de substantii:ile of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

B . In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing van vrijspraak gewezen op de strafvordering tegen verweerder op rechtstreekse da.gvaarding van
eiser ingesteld :
Overwegende dat eiser niet b evoegd is
om zich in cassatie .te voorzien tegen
d eze beslissing ; dat die voorziening niet
ontvankelijk is ;

0. In zoverre de voorziening gericht is
t egen de beslissing gewezen op de civiel r echtelijke vordering door verweerder
t egert eiser ingesteld :

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 november 1972 door h et Hof
van beroep te Gent gewezen ;
I. W at betreft de voorziening van
eiseres, r echtstreeks dagende burgerlijke
partij :

Overwegende dat uit de .stukken waarop h et Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat de .voorziening werd betekend
aan de partijen tegen wie zij gericht is ;
Dat immers de neerlegging ter griffie
(1) Cass., 19 juni 1972 (A1'1'. cass., 1972,
blz. 975).
(2) Arrest van dezelfde dag, sttpm, blz. 6.
(3)' Cass., 24 maart 1964 (Bull. en PAsrc.,
1964, I, 817); m en vergelijke cass., 15 maart
1971 (A1-r. cass., 1971, blz. 682).
(4) Cass., 4 juni 1973 (Arr. cass., 1973,
blz. 962).

Over het eerste middel , afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1382 van het Burgerlijk
W etboek,
doo1·dat h et arrest, onder b evestiging
van h et beroep en vonnis, eiser geheel en
aileen verantwoordelijk verklaart voor
het ongeval~ zonder de conclusie te
b eantwoorden waarin hij liet gelden
" dat Van Haute geenszins h et voorrangsteken opgesteld aan zijn r echterkaD.t
zou kunnen inroepen vermits de werking
van de lichtsignalen op een bepaalde
plaats de geldigheid opheft van de bij
artikel 7-3 vermelde verkeerstekens en
van de gewone r egelen van de verkeersvoorrang op kruispunten " :
Overwegende dat het arrest releveert
dat verweerder "op r eglementaire wijze
h et eerste kruisptmt opgereden en links
afgeslagen is" en " alsdan op reglementaire wijze zijn weg vervolgd heeft in de
richting van Assenede, om het kruispunt

dat gevormd wordt door de door hem
gevolgde weg met de rijbaan gevolgd
door verweerder ;, op te rijden, dat "bij
ontbreken van lichtsignalen op die
plaats, het rechts van hem op reglementaire wijze op de rijbaan opgestelde
gevaarsteken 2 van de bijlage I van het
aJgemeen verkeersreglement voor hem
gelclig was en hem voorrang van doorgang verleende op het kruisptmt waar de
aanrijcling plaatsgegrepen heeft »;
Overwegende dat aldus de feitenrech ter, die op soevereine wij ze beoordeelt of
verschillende evenwijclige rijbanen een
enkele weg vormen en of de phiats waar
zij met een andere weg samenlopen een
en hetzelfde kruisp1.mt uitmaakt, ter
zake een onderscheid maakt tussen het
eerste kruisp1.m.t waar verweerder naar
links is afgeslagen en het tweecle clat
gevormcl is door de weg naar Assenede
en de rijbaan gevolgd door eiser ;
Overwegende dat uit het ontbreken
van voor verweercler geldende verkeerslichten op clit tweecle kruispunt het
arrest afleidt clat het gevaarsteken nr. 2
voor verweerder gelclig was en he1n
·voorrang van cloorgang verleende en de
conclusie passend beantwoordt ;
Dat het micldel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel , afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en I382 van het Burgerlijk
Wetboek,
cloo1'dat het arrest geen passend antwoord verstrekt op de conclusie waarin
eiser liet gelden " dat het vaststaat dat
verweerder zonder stoppen het rechtervak bereden door eiser opreed en het
voei'tuig van deze aanreed ruim 2 meter
voorbij de stippellijn welke de scl-leidi1~g
uitmaakt tussen het linker en het rechter
vak ; dat verweerder dus merkelijk
voorbij de plaats vanwaar de stilstaande
wagens opgesteld stonden op het linker
vak is komen rijden en ten onrechte
beweert dat hij de wagen van eiser
nog niet kon opmerken » :
Overwegende dat, nu het arrest releveert dat verweerder n iet kon weten en
evenmin moest veronderstellen dat rechts
van de rijbaan d ie eiser volgde een
verkeerslicht, met name een naar boven
gerichte groene pijl, brandde, en dat zijn
vooruitzichten als een normaal oplettende
bestuurder die aan een matige snelheid
het kruispunt opreed door de overclreven
snelh eid 'Van eiser werden verijdeld, niet
verder hoefde te onderzoeken op welke
plaats van het luuispunt waar verweerder

10over de voorrang beschikte de aanrijding
p laatshad;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
D. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen op de civiel rechtelijke vordering door eiser tegen
verweerder ingesteld :

Overwegende dat de voorziening niet
ontvankelijk is om dezelfde redenen als
die hierboven omtrent de voorziening
van eiseres aangegeven ;
Om d ie redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de
kosten .
2e kamer. 4 september I973 . Vo01·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Van Leckwij ck. - Gelijlcluiclencle
conclusie, de H. Detournay, advocaatgeneraal. Pleite1·, de H. Kluyskens
(van de balie te Gent).

2e

KAMER.

-

4 september 1973.

I o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN . STRAFZAKEN.CONCLUSIE MET VERJVIELDING VAN EEN
GEMOTIVEERD VERWEER. BESLISSING DIE ZICH ERTOE BEPERKT DIT
VERWEER TEGEN TE SPREKEN, ZONDER
DE REDENEN WA.AROP HET BERUST TE
BEANTWOORDEN.- NIET REGELMATIG
GEMOTIVEERDE BESLISSING.

2°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN.
NIET BEPERKTE VOORZIENING
VAN
DE
BEKLAAGDE.
CASSATIE VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING . ·CASSATIE, DIEN TENGEVOLGE, VAN DE EINDBESLISSING
OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
TEGEN DE BEKLAAGDE.

I0

N iet 1·egelmatig gemotivee1·d is de
beslissing clie zich e1·toe bepe1·kt een
venvee1· tegen te sp1'eken, zoncle1· JJassend
te antwooTdim op cle 1·eclenen wam·doo1·
de conclttsieneme1· clit ve1·wee1· 1'echtvaa1·cligt (I). (Art. 97 Grondwet.)

(1) Cass., 26 juni 1973 (A1'1'. cass. , 1973,
blz. 1051).

2° De cassatie, op de niet bepm·kte voo?·ziening van de beklaagde, van de ve?'001'deling op de stmjvo1·de1·ing b1·engt de
cassatie mede van de eindbeslissing op
de tegen hem ingestelde btt?·ge?'lijke
1'echtsv01·dm·ing, die het gevolg is van de
em·ste (1 ) .
(TORFS, T. CLAUS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 februari 1973 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering:

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 208, 1319 tot 1322
van het Burgerlijk vVetboek en 97 van de
Grondwet,
doo1·dat de veroordeling door eiser in
eerste aanleg opgelopen, in hoger beroep,
op grond ·van de volgende redenen,
bevestigd werd : " dat uit het arrest van
het hof van beroep van 24 maart 1969
blijkt dat beldaagde - ~oenmalige ~ppel 
lant -liet gel den dat hlJ aan de Umverslteit te Brussel studeerde, zodat zijn echtgenote geen aanspraak kon maken op enig
onderhoudsgeld voor haarzelf; dat het
hof van beroep beklemtoonde dat de
inkomsten van beldaagde niet vatbaar
waren voor een precieze raming ; dat
hij echter zaakvoerder was van een
bloeiende personenvennootschap met be perkte aansprakelijld1eid en een aanzienlijke erfenis van wijlen zijn vader genoten
had ; dat uit de door beklaagde zelf
neergelegde stukken geerszins blijkt dat
hij zich op overmacht zou kunnen
beroepen »,
tenviy'l, ee1·ste onde1·deel, de conclusie
van eiser in hoger beroep niet enkel
gewag maakte van het deskunclig verslag
van 11 september 1972, doch er de
definitieve besluiten van overnam ; het
desktmdig verslag, waarvan sprake, neergelegd was geworden en deel uitmaakte
van het dossier van de rechtspleging in
hoger beroep, zodat het hof van beroep,
door de middelen in conclusie opgeworpen, geste'und op en conform een regel-

(1) Cass., 19 juni 1973 (.A1·r. cass., 1973,
biz. 1026).

11 matig neergelegd deskunclig verslag, niet
te beantwoorden en zijn beslissing niet
regelmatig te motiveren, artikel 97 van
de Grondwet schendt ;
tiveede onde1·deel, de verwij zing van het
hof van beroep naar " door de beklaagde
zelf neergelegde stu]d{en » ongetwijfeld
het bedoelde deskunclig verslag omvat,
dat eisers stelling be_vestigt ; het hof van
beroep, niettegenstaande de objectieve
en becijferde besluiten van dit verslag,
op het verslag zelf stetmt om mede te
besluiten " dat uit de door beklaagde zelf
neergelegde stuld;;:en geenszins blijkt dat
hij zich op overmacht zou kunnen
beroepen » ; zodat het hof van beroep
door de ldare en duidelijke algemene
besluiten van het verslag niet in acht te
nemen en door integendeel aan het
verslag een draagwijdte toe te kennen
in volstrekte tegenstrijd met zijn ldare
en duidelijke termen, de bewijskracht
eraan verschuldigd miskent, en de arti kelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk
W etboek schendt :
Overwegende dat, ten bewijze van zijn
stelling volgens welke hij, ingevolge
overmacht, -niet meer in staat was de bij
arrest van het Hof van beroep te Brussel
van 24 ·maart 1969 aan verweerster
toegekende uitkering tot onderhoud van
15.000 frank per maand en het alimentatiegeld van 3.000 frank per maand voor
het kind uit te keren, eiser bij conclusie
zich beriep op het verslag van een in kort
geding aangestelde deskundige, hetwelk
hij bij zijn aan het hof van beroep voorgelegd dossier voegde en waaruit, volgens
hem, bleek dat zijn huidig gemiddeld
maandelijks inkomen slech,t s 18.007 frank
bedroeg;
Overwegende dat, door de enkele reden
" dat uit de door beklaagde zelf neergelegde stukken geenszins blijkt dat hij
zich op overmacht zou kunnen beroepen », het bestreden arrest geen passend
antwoord op de conclusie van eiser
verstrekt;
Dat het middel gegrond is ;
II. In ioverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de civielrechtelijke vordei:ing- :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing over de strafvordering de
vernietiging medebrengt van de beslissing over de civielrechtelijke vordering,
welke het gevolg ervan is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest

-

12

de kant
veroorverwijst
te Gent.

gezondheidstoestand te1·ug te verhi}gen,
met tdtsluiting van de hulp of cle behandeling om de gevolgen van een congenitale stoo1·nis te ve1·helpen. (Art. 19 en 23,
8°, wet van 9 augustus 1963.)

4 september 1973. 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Naulaerts.
GeliJ'klttidende
conclusie, de H. Detournay, advocaatgeneraal. - Pleite1·, de H. Clerens-Stas
(van de balie te Brussel).

(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING, T. DE ECHTGENOTEN M... -B... EN LANDSBOND VAN
NEUTRALE MUTUALITEITSVERBONDEN.)

melding zal worden gemaakt op
van de vernietigde beslissing ;
deelt verweerster in de kosten;
de zaak naar het Hof van beroep

ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 17 februari 1972 gewezen door
het Arbeidshof te Lu.ik ;
3e KAMER. -

5 september 1973.

1° SOCIALE ZEKERHEID. - ZIEKTEEN INVALIDITEITSVERZEKERING.- GENEESKUNDIGE VERZORGING. - REVALIDATIE. BESLISSING VAN HET
COLLEGE VAN GENEESHEREN-DIRECTEURS WAARBIJ WORDT GEWEIGERD
EEN HERSCHOLINGSPROGRA.MMA TEN
LASTE TE LATEN NEMEN DOOR DE
VERZEKERING.
BETWISTING.
BEVOEGDE ARBEIDSRECHTBANK.

2o BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID. ARBEIDSRECHTBANK. -BESLISSING VAN HET COLLEGE
VAN GENEESHEREN-DIRECTEURS WAARBIJ WORDT GEWEIGERD EEN REVALIDATIEPROGRAMMA TEN LASTE TE LATEN
NEMEN DOOR DE ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. - BETWISTING.
- BEVOEGDE ARBEIDSRECHTBANK.

3° SOCIALE ZEKERHEID. -

ZIEKTEEN INVALIDITEITSVERZEKERING.- GENEESKUNDIGE VERZORGING. - REVALIDATIE. ---: BEGRIP.

1° en 2° De m·beidsTechtbank is bevoegd
om kennis te nemen van cle betwisting
inzake het 1·echt van een 1·echthebbende
van de ve1'zelce1·ing voo1· geneesktmdige
ve1·zo1·ging om een 1"evalidatiep1'ogrammct ten laste te laten nemen do01· de
ziekte- en invaliditeitsve1·zeke1·ing.
(Art. 580, 2°, G.W.; artt. 19 en 23, so,
wet van 9 augustus 1963.) (Impliciete
oplossing.)

3° Ingevolge a1·tilcel 23, 8°, van de wet van
9 attgustus 1963 tot instelling en o?·ganisatie van een 1·egeling voo1· ve1·plichte
zielcte- en invaliditeitsvm·zelce1·ing is
1·evalidatie niet bepe1·lct tot de httlp of de
behandeling om een v1·oegm· bestaande

Over het eerste en het tweede middel
samen, afgeleid,
het ee1·ste, uit de schending van de
artikelen 19 en 23 (inzonderheid 8° en 9°)
van de wet van 9 a:ugustus 1963 tot
installing en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals gewijzigd en aangevuld, onderscheidenlijk, artikel 19 bij de
wet van 8 april 1965 (artikel 12) en
artikel 23 bij d e wet van 24 december
1963 (artikel 10),
clo01·dat, al stelt het bestreden arrest
vast dat het college van geneesherendireeteurs bij beslissing van 8 januari
1969 de kosten van de logopedische
behandelingen vereist voor de r evalidatie
van de zoon van de eerste verweerster
v66r zijn inschrijving in de school, heeft
geweigerd ten laste te brengen van de
ziekte- en invaliditeitsverzekering, op
grond dat, volgens artikel 23, 8°, van de
wet van 9 augustus 1963 betreffende de
ziekte- en invaliditeitsverzekering, revalidatie moet worden geweigerd wanneer
het gaat om congenitale stoornissen en
laattijdig waarneembare verschijnselen,
het arrest niettemin eiser en de tweede
verweerster h eeft veroordeeld tot vergoeding van de kosten van bedoelde
logopedische behandeling en eisers stalling afwijst, volgens welke de terzake
door het college van geneesheren-directeurs vastgestelde criteria gelden zonder
dat hiertegen enig beroep openstaat,
aangezien luidens artikel 19 van voornoemde wet dit college op onaantastbare
wijze beslist, en zulks op grond dat die
stelling « een eventuele administratieve
willekeur zou wettigen, die niet uitdrukkelijk door de wet wordt geoorloofd », en
dat « de geschillen omtrent de beslissingen van clit bestuursorgaan voor de
arbeiclsgerechten kwmen worden ge-

-13bracht, des te meer daar dat orgaan stelt
dat in deze zaak de juridische uitlegging,
althans op bepaalde ptmten van de
wetgeving betreffende de ziekte- en
invaliditeitsverzekering, uitsluitend zijn
taak is»,
te?'WiJ'l artikel 19 van de wet van
9 augliStus 1963 aan het college van
geneesheren -directeurs uitdrukkelijk de
taak opdraagt " voor elk geval te beslissen
of de revalidatie- en herscholingsprogramma's ten bate van de rechthebbenden der verzekering voor geneeskundige
verzorging ten laste worden genomen
door de verzekering " ; waaruit volgt dat
inzake revalidatie en herscholing, en in
tegenstelling met wat het geval is voor
de andere categorieen van verstrekkingen, het recht op een bepaald programma
wordt verleend door de beslissing zelf
van voornoemd college, wat voor dat
orgaan het recht en de verplichting
insluit zelf op onaantastbare wijze de
criteria te bepalen, volgens welke de
vergoeding van de kosten van een
bepaalde verstr eklcing ten laste moet
worden gebracht van de verzekering voor
geneeskundige verzorging ;
en het tweede, afgeleid uit de schending
van artikel 23, 8°, van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, genoemd artikel zoals aangevuld en gewij zigd bij de wet van 24 december 1963
(artikel 10),
do01·dat het bestreden a-rrest eiser en de
tweede verweerster ten onrechte heeft
veroordeeld tot vergoeding van de kosten van de logopedische behandeling die
het kind van de eerste verweerster heeft
genoten, en zulks op grond dat genoemd
artikel 23, 8°, bepaalt dat " elke revalidatie" door de verzekering voor geneeskundige verzorging ten laste wordt
genomen, zonder onderscheid te maken
tussen " validatie " en " revalidatie », in
een aangelegenheid waar de artsen zelf
in ieder geval slechts spi'eken van
" revalidatie »,
te1·wijl genoemd artikel 23, 8°, . voor
zover het " de wegens revalidatie vereiste
hulp » bedoelt, noodzakelijk uit de
toepassingssfeer ervan uitsluit de hulp of
de behandeling voorgeschreven, zoals in
onderhavig geval, om de gevolgen van
een congenitale stoornis te verhelpen :
Overwegende dat, onder de genees kundige verstrekkingen . opgenoemd in
artikel 23 van de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisa,tie van een

regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, onder 8° zijn
begrepen de hulp vereist wegens revalidatie en onder 9° de verstrekkingen
vereist wegens herscholing ;
Overwegende dat de wet zowel de
preventieve als de curatieve verzorging
bedoelt; dat zij geen onderscheid maakt
tussen de toevallige of de congenitale
oorsprong van de ziekten of invaliditeiten die genoemde verzorgingen of
verstrekkingen vereisen; clat het in de
wet gebruikte woord " revaliclatie " niet
insluit dat slechts de terugverkrijging
van een vroeger bestaande gezondheids toestand worclt bedoeld ;
Overwegende dat artikel 19 van· dezelfde wet aan een college van genees heren-directeurs de taak opdraagt voor
elk geval te beslissen of de revalidatie en
herscholingsprogramma's . ten bate van
de rechthebbenclen der verzekering voor
geneeskundige verzorging ten laste worden genomen door de verzekering ;
Overwegencle echter dat enerzijcls de
beslissing van dit college niet onaantastbaar is;
Overwegende dat anderzijds ditzelfde
college in de wet geen onderscheid kan
invoeren dat de wet zelf niet maakt ;
Dat het arrest geen enkele van de in de
middelen vermelde wetsbepalingen heeft
geschonden ;
Dat de middelen naar recht falen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
5 september 1973. :- 3 8 kamer.
T1 oo1·zittm·, de H. Polet, raadsheer wa,arnemend voorzitter.- T1e1·slaggeve1·, Ridder de Schaetzen.
Gelijkluidende
conclttsie, de H. Duchatelet, advocaatgeneraal. ·_ Pleite1·, de H. Faures.

Op dezelfde dag is een soortgelijk
arrest gewezen in zake Rijksinstituut
voor ziekte - en invaliditeitsverzekering
tegen B ... en Landsbond van neutrale
mutualiteitsverbonden, op een voorziening tegen een arrest van 20 april 1972
van hetzelfcle arbeidshof.
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KAMER.

-

VOORZIENING
VoRliL

-

5 september 1973.
IN

CASSATIE.

DIENSTPLICHT.

-

VooR-

ZIENING WA.ARIN GEEN ENKEL MIDDEL
WORDT AANGEVOERD. NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

Niet ontvanlceli}k is de voo?·ziening tegen
een beslissing van de Hoge Nlilitiemad,
waa?'iJ'b geen enlcel middel wonlt aangevoenl (1). (Gecoordineerde dienstplichtwetten, artikel 51, § 1, vervangen bij
de wet van 22 jtmi 1972, en§ 4.)
(MARLIER.)

14
als de oo?·sp1'0nkeliJ'lc aanslag, clie ten
kohie?'e was geb1·acht na toezending van
een 1·egelmatig be1·icht van wijziging en
we1·d nietig ve?·klaa?·d wegens een late?·e
on1·egelmatigheid in de procedtwe voo?' de
jiscale commissie (2).

2 ° TVannee?' de best1·eden beslissing haa?'
beschilclcende gedeelte stetmt op een doo1·
de voo?·ziening gelc?·itisee?'de ?'eden, mag
het H of een ?'echtS{J?'ond aanvullen
wam·doo?' het beschilclcende gedeelte w01·dt
ge1·echtvaanligd (3). (lmpliciete oplossing.)

Met d e notitie overeenstennnend arrest.
5 sept emb er 1973. 3e kam,er. Voo?·zitte?' en Ve?·slaggeve?', de H. Polet,
raadsh eer waarnemend voorzitter.
Geli}khtidende conclu.sie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

1e KAMER. -

6 september 1973.

1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN INKOHIERING. - NIEUWE
AANSLAG. - 00RSPRONKELIJKE AANSLAG GEVESTIGD NA TOEZENDING VAN
EEN REGELlVIATIG BERICHT VAN WIJZIGING IN DE AANGIFTE. AANSLAG
NIETIG VERKLAARD WE GENS EEN ONREGELMATIGE PROCEDURE VOOR DE.
FISCALE COMMISSIE. - NIEUWE AANSLAG GEVESTIGD OP HETZELFDE INKOlVIENSBEDRAG ALS DE OORSPRONKELIJKE
AANSLAG. - GEEN VERPLICHTING EEN
NIEUW BERICHT VAN WIJZIGING TE
ZENDEN.

2° CASSATIE.- TAAK vAN HET HoF.DmECTE BELASTINGEN. - BESTREDEN
BESLISSING DIE HA.AR BESCHIKKENDE
GEDEELTE GRONDT OP EEN DOOR DE
VOORZIENING GEKRITISEERDE REDEN.
- BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM
EEN RECHTSGROND AAN TE VULLEN
WAARDOOR HET BESCHIKKENDE GE DEELTE WORDT GERECHTV:AARDIGD.
1° De inlcohie1·ing van een nieuwe aanslag
moet niet wo1·den voo?"ajgegaan doo?' cle
zencling aan de belastingplichtige van
een nieuw be1·icht van wijziging in de
aangijte, wannee?' deze aanslag op
. hetzelfde inkomensbedmg is gevestigcl

(THONET-F0Ll\1ER, T. BELQISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCrii:N.)
. ARREST (ve?·taling).
HET HOF ; - Gelet. op het bestreden
arrest, op 29 juni 1972 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schencling van de artikelen 97 van de Grandwet, 251, inzonderheid eerste lid van§ 1,
van h et Wetboek van de inkomstenbelastingen, gevoegd bij het koninklijk
b esluit van 26 februari 1964, en 1317 tot
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doonlat het hof van beroep, na te
hebben vastgesteld dat een bericht van
wijziging voldoet aan de voorschriften
van de wet zoclra de belastingplichtige
in staat wordt gesteld de redenen te
onderzoeken en te betwisten die door de
aclministratie worden aangevoerd ter
rechtvaarcliging van d e wijziging die zij
voornemens is in de aangegeven inkomsten aan te brengen, van o01·deel is, na
h et middel ambtshalve te hebben opgeworpen, dat, daar het bericht van wijziging van 4 oktober 1968 verwees naar het
vorige bericht van 'vijziging nr. 8396
van 9 jtmi 1967 betreffende dezelfde
aanslagjaren waarin reeds was uiteengezet dat de aangiften va,n eiser wegens het
ontoereikend bedrag van het aangegeven
inkomen waren verworpen overeenkomstig artikel 259 van het V\7 etboek van de
inkomstenbelastingen dat het uitdrukkelijk vermeldt, het dus genoegzaam
gemotiveerd is, vermits het melding
maakt van het juiste bedi'ag en van de
reden van de verhoging van de belastbare
(2) Raadpl. cass., 18 juni 1959 (Bttll. en

PASIC., 1959, I, 1071).
(1) Cass., 22 november 1972 (Ar1·.
1973, biz. 296).

ca.ss.,

(3) Cass., 12 april 1973
biz. 807).

(A1~·.

cass., 1973,

-15grondslag cinder verwijzing naar de
vroeger gevoerde procedure, en dat
eiser aldus ten voile de gelegenheid had
de door de administratie aangevoerde
redenen te onderzoeken en te betwisten,
te1·wijl in het bericht van wijziging van
4 oktober 1968 de redenen voor deze
. wijziging niet worden vermeld en ook
niet uitdruld,elijk wordt verwezen naar
de redenen van het vroeger bericht van
wijziging van 9 juni 1967, doch in de
linkerhoek aileen de v ermelding staat
" R eferentie
8396 ,, die natuurlijk
slechts een !outer administratieve aanduiding is welke op zichzelf geen enkele
betekenis in feite en geen enkele draagwijdte in rechte heeft, zodat eiser niet in
staat is de redenen te onderzoeken en te
betwisten die door de adn1inistratie worden aangevoerd ter rechtvaardiging van
de wijziging die zij voornemens was in de
aa.ngegeven inlwmsten aan te brengen ;
en het arrest aldus de . bewijslu·acht
van de alcten h eeft miskend wanneer
h et vaststelt dat er in het bericht
van Vi.IJZigmg van 4 oktober 1968
redenen voorkomen die er niet in staan
en het aan de enige aanduiding " Referentie : 8396 " een draagwijdte geeft die
ze niet h eeft (schending van de artikelen 1317 tot 1322 van h et Burgerlijk
Wetboek);
te1·wijl elk bericht van w:ijziging, om
geldig gemotiveerd te zijn, de r ed en van
de verwerping van de aangifte in de
inkomstenbelastingen moet vermelden
(schending van artikel 251, inzonderheid
eerste lid van § 1, van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen, gevoegd bij het
koninklijk b esluit van 26 februari 1964);
en tenvijl het arrest, na herinn erd te
hebben aan het wettelijk beginsel van de
motivering van het bericht van wijziging,
ten deze als voldoende gemotiveerd
beschouwt het b ericht van wijziging van
4 oktober 1968 dat in werkelijld1eid,
zoals hierboven is gezegd, het niet is,
zodat het arrest, ofwel niet passend m et
r edenen is omkleed, ofwel tegenstrijdige
redenen bevat, wat gelijkstaat met het
ontbreken van motivering (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat eiser niet betwist dat
een bericht van wijziging m et vermelding
van de reden van de verwerping van
zijn aangiften voor de dienstjaren 1965
en 1966 en van het bedrag van de grandslag waarop de administratie voornemens
was de aanslagen te vestigen, hem op
9 juni 1967 regelmatig was toegezonden;
Overwegende dat uit de gedingstuld~en

blijkt dat de oorspronkelijk ten kohiere
gebrachte aanslagen bij beslissing van
de directeur der belastingen nietig verklaard werden omdat aan eiser niet
tenminste vijftien dagen vooraf kennis
was gegeven van de datum waarop de
fiscale commissie bijeenkwam, welke
werd geraadpleegd omdat hij niet aklword ging met de bedoelde wijziging ;
Overwegende dat de nieuwe litigieuze
aanslagen op dezelfde grondslagen als de
oorspronkelijke aanslagen ten kohiere
worden gebracht en er dus vooraf geen
nieuw bericht van wijziging moest worden
gezonden;
Overwegende dat hieruit volgt dat een
eventuele ontoereikende motivering van
het bericht van wijziging van 4 oktober
1968 geen invloed zou hebben op de
wettelijld1eid van de litigieuze aanslagen ;
Dat het middel bijgevolg niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten .
6 september 1973. 1e kamer.
V oo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggevm·,
de H. Ligot. - Gelijlcluidencle conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. P. Dewonck en Faily
(de eerste van de balie te Luik).

1 e KAlliER. -

1°

6 september 1973.

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG BIJ' . VERGELIJKING MET SOORTGELIJ'KE BELASTINGPLIOHTIGEN,
VERGELIJ'KINGSVOORWAARDEN. - BEGRIP.

2° INKOMSTENBELASTINGEN.
RAllilNG VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG BIJ VERGEJ"IJKING lliET . SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN,
TER ZA.KE DIENEND KARA.KTER EN
BEWIJSWAARDE VAN DE VERGELIJKINGSPUNTEN.- SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.
3° BELASTING. - GRONDWET, ARTIKEL 111. - BEGINSEL VAN DE ANNALITEIT VAN DE BELASTING. - DRAAGWIJDTE.
1° Opdat een vergeliJ'lcing mogelijlc zij met

de 1w1·male winsten of baten van soo?·tgelijlce belastingplichtigen, in de zin
van a1·tilcel 248 van het W etboelc van de
inlcomstenbelastingen, volstaat het dat
de ve1·gelijlcing geschiedt met de 1w1·male
winsten of baten van belastingplichtigen
die een soo1·tgelijlc bed1·ijf exploitm·en,
dat voldoende gelijlcenis vm·toont met dat
van de bet1·olclcene ( 1).
2° De feitem·echte?: beoo1·deelt soeve1·ein het
te1· zalce clienend lca?·alcte?' en de bewijswaa1·de van de ve?·geliJ'lcingspunten gelcozen om de bed?'ijfsinlcomsten van een
belastingplichtige te bepalen (2).
(Art. 248 W.I.B;)

3° A1·tilcel 111 van de (l'rondwet h~tldigt
het beginsel van de annaliteit van de
belasting, volgens hetwellc de financiewet
de Staat jaa1·lijlcs moet machtigen tot
het hetfen van de bij de wet vastgestelde
belastingen (3).
(SON, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 juni 1972 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, . 780 van het Gerechtelijk
W etboek en 248 van het W etboek van de
inkomstenbelastingen, gevoegd bij het
koninklijk besluit van 26 februari 1964
tot coordinatie van de wetsbepalingen
betreffende de inkomstenbelastingen,
doo1·dat het bestreden arrest, volgens
hetwelk " de fiscus geen verwijt kan
worden gemaakt in verband met de
keuze van de vergelijkingspunten die hij
heeft aangenomen, daar hij immers
zodanig nauwkeurige gegevens over de
bezigheden van d eze laatsten verstrekt
dat men kan zeggen dat een voldoende
gelijkenis tussen hun ondernemingen en
die van verzoeker bestaat "•
1° niet antwoordt op de argumen.ten in
de conclusies van eiser (conclusie en aanvullende conclusie neergelegd en geviseerd
op 24 april1972) en de keuze van de ver(1) en (2)' Cass., 10 maart 1970 (A11•. cass.,
1970, blz. 652).
(3) Cass., 29 oktober 1971 (Ar1·. cass., 1972,
biz. 227).
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gelijkingspcmten door de administratis
niet wettelijk rechtvaardigt door te zeggen " dat d e werken die zowei door eiser
als door de als vergelijking genomen belastingschuldigen werden uitgevoerd, onder
de meest algemene kwalificatie van
algemene werken vailen, zonder enige
bijzondere bepaling (bouwen van bruggen, autowegen, enz.), dat bij allen de
privewerken zeer bijkomstig zijn en zich
beperken tot werken die een aa1memer
van openbare werken eventueel moet
uitvoeren voor degenen wier panel gelegen
_is naast zekere bouwwerken (trottoirs,
afsluitingen, aansluitingen, enz.), dat de
omstandigheid dat twee vergelijkingspunten in feitelijke vereniging werken
niet ter zake dienend is, daar, in belangrijke oi1.dernemingen, de specialisering
der take~ niet meer doorslaggevend is,
het lange bestaan van d e vergeleken
ondernemingen geen invloed heeft op de
uitslagen van de vergelijking, omdat niet
aileen de werken zich vaak over verschillende jaren uitstrekken, doch in het
algemeen hun uitvoering wordt toevertrouwd aan de aam1.emer wiens inschrijving de voordeligste is >>,

te1·wijl, zoals eiser dat in zijn conclusie
aanvoeide, de algemene benaming" openbare werken >> zoveel werken kan omvatten, die zozeer van elkaar verschillen
als bijvoorbeeld het bouwen van bruggen,
het onderhouden van seccmdaire wegen,
of het aanleggen van waterleidingen,
waarvan de rentabiliteit kan varieren
van het enlrele tot het viervoudige ; het
arrest op geen enkel nauwkeurig en
controleerbaar gegeven de loutere subjectieve verklaring stecmt dat geen van
de vergeleken belastingplichtigen zou
gespecialiseerd zijn ; evenzo de verldaring, dat de privewerken zeer bijkomstig zijn, geen vaststeiling is, doch
door cijfers moest gestaafd worden om
te lumnen worden aangenowen en de controle op de geldigheid van de vergelijking
mogelijk te maken ; de over weging in verband met het niet doorslaggevend karakter van de specialisatie va.n de taken in
de feitelijke verei1.igingen eveneens elke
nauwkeurige en controleerbare verantwoording mist, en het feit dat de uitvoering van openbare werken gewoonlijk
wordt toevertrouwd aan de onderneming
wier inschrijving de voordeligste is, niet
noodzakelijk insluit dat aile ammemers
van opehbare werken soortgelijke belas tingplichten zijn, terwijl juist een aannemer daarentegen zich min of meer zal
moeten inspa1men en opofferen om zijn
inschrijving te verlagen, naargelang hij

al dan n iet de lasten te dragen heeft, d ie
kunnen verschillen voor oude en nieuwe
onderU:emingen (schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 248 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen);
2° niet antwoordt op het verwijt da.t
eiser in zijn conclusie tot de aclmin istratie
heeft gericht, die, na erop gewezen te
hebben dat het vergelijkingspunt nr. 1,
benevens zijn l'wtiviteit als aannemer van
openbare werken, een handel in brandstoffen drijft, geen enkele nauwkeurige
inlichting verschaft over de relatieve
omvang van deze twee activiteiten en de
verdeling van de desbetreffende cijfers,
te1·wijl een dergelijke toestand elke
gelijkenis tussen de onderneming van
eiser en die van, het vergelijkingspunt kan
doen verdwijnen en in elk geval volgens
geen nauwkeurig en controleerbaar gegeven van het arrest kan worden gezegd
dat dit gegeven zonder belang zou zijn
(schending van alle in de middelen
vermelde bepalingen) ;
3° niet antwoordt op de argumentatie
in de conclusie en de aanvullende con clusie die door eiser neergelegd en
op 24 april 1972 geviseerd zijn, en
niet kan worden beschouwd als een
wettelijke verantwoording voor de keuze
van de vergelijkingsptmten, door te
zeggen " dat verzoeker ten . onrechte,
op grond van cijfers, aanvoert dat in
de vergelijking noodzakelijk bepaalde
verbeteringen moesten worden aangebracht, hetgeen de aclministratie niet
heeft gedaan, dat niets de vaststelling
wettigt dat punt I zijn nettowinst
in 1965 abnormaal zou hebben opgedreven, evenmin dat punt II! voor
hetzelfde jaar een abnormaal lage winst
zou hebben behaald, dat voor verzoeker
het aangenomen nettowinstpercentage in
verband met de omzet niet kan worden
verminderd, omdat de door hem voorgelegde rekeningen onjuist werden bevonden, onder andere wat de geboekte
ontvangsten betreft, en dat de afwij kingen inzake cijfers waarop verzoeker
wijst van geen belang zijn, daar zij gering
zijn en geen bijzondere betekenis hebben
wanneer men de eruit voortvloeiende
gemiddelden onderzoekt, dat de veranderingen die aan het Iicht komen,
normaal toe te schrijven zijn aan de aard
van de activiteit van de bedoelde ondernemingen, doch dat hiermee voor verzoeker rekening is gehouden ,,

tenvijl deze overwegingen niet kunnen worden beschouwd als een antwoord op de nauwkeurige en omstandige

17argmnentatie van eiser in zijn conclusie
en zijn aanvullende conclusie ; het bestreden arrest niet redelijkerwijze heeft kunnen beslissen dat gering en zonder speciale
betekenis zijn de door eiser aangevoerde
verschillen, zoals de verandering van het
enkele tot het dubbele van het verband
tussen de nettowinst en de omzet van
vergelijkingspunt nummer I, welke verandering wordt verklaard door het
verlies van een schuldvordering door
deze laatste, of de verandering van het
enkelvoudige tot het tienvoudige (1,4 pet.
tegen 13,3 pet.) van de winstpercentages
van punt III in verband met die qmzet,
of de verschillen van het enkelvoud
tot het dubbel of het drievoud vastgesteld in de respectieve nettowinsten van
de drie vergelijkingspunten, aangezien
dit verschil het gevolg kon zijn van
volledig andere exploitatievoorwaarden,
of nog de verschillen die blijken uit de
verhouding tussen de nettowinsten van
de vergelijkingspunten en de kostprijs
(9,2 pet. voor punt I in 1964, tegen 32
en 21 pet. voor de andere, en 10,7 pet.
tegen respectievelijk 17 en 16 pet. in
1966), en het in aanmerking nemen van
de diverse door eiser in zijn conclusie
aangevoerde gegevens, die door het hof
van beroep door geen andere objectieve,
nauwkeurige en controleerbare gegevens
zijn bestreden, de beoordeling kan beillvloeden van de aangevoerde gelijkenis
tussen elk . van de vergeleken belastingplichtigen en eiser (schending van de in
de middelen vermelde bepalingen)) :
Overwegende dat de in het middel
vermelde overwegingen van het arrest
zeggen om welke redenen het hof van
beroep beslist dat de belastbare bedrijfsinkomsten van eiser vastgesteld zijn op
grond van de normale baten van belastingschuldigen die, volgens zijn feitelijke
en soevereine beoordeling, een gelijkaardige onderneming exploiteren en niettegenstaande de bijzonderheden van hun
respectieve activiteiten, met name voor
een van hen de uitoefening van een
bijkomende handel in brandstoffen, vol doende gelijkenis vertonen opdat deze
ondernemingen en die van eiser soortgelijk zijn, in de zin van artikel 248 van het
W etboek van de inkomstenbelastingen ;
Overwegende dat, overigens, de rech ter niet verplicht is te antwoorden op de
argumenten tot staving van een verweer
die geen onderscheiden middel opleveren,
of de redenen van zijn motivering op te
geven;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;

-18Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 en 111
van de Grondwet, 780 van het Gerechtelijk Wetboek en 248 van het W etboek
van de inkomstenbelastingen, gevoegd
bij het koninklijk b esluit van 26 februari
1964 tot coi:irdinatie van de wetsbepalingen betreffende de inkomstenbelastingen,
doonlat het bestreden arrest, dat erop
wijst dat " de vergelijking door verzo~ker
wordt bekritiseerd, omdat de acln:nnistratie twee versch:illende methodes voor
de jaren 1964 en 1965 enerzijds en voor
het jaar 1966 anclerzijcls zou h ebben
aangewend », zegt dat « clit verwijt
ongegrond is omdat het beginsel van de
annaliteit van de belasting b elet dat
gegevens voor een aanslag in een ander
dienstjaar clan het litigieuze worden
gezocht »,
tenvi}l h et arrest zodoencle :
1o niet passencl antwoordt op d e
argumentatie in d e conclusie dooi· eiser
neergelegcl en op 24 april 1972. geviseerd,
welke argumentatie niet ertoe strekte de
gegevens voor een aanslag in een ander
clienstjaar te zoeken, doch te wijzen O_P
de willekem· waarmee de admm1strat1e
bleek te h ebben gehandelcl door opeen_volgens voor de verschillende jaren
twee andere vergelijkingsmethodes t e
h ebben aangewencl, zonder verantwoorcling van de keuze, en clientengevolge van
het oordeellnmclig k a rakter van b eide
methodes, tenzij door de overweging dat
de voor een j aar gebruikte methode een
groter tekort in aangegeven winsten aan
het licht brengt (schending van de in de
middelen vermelde bepalingen) ;
2° ook geen antwoord verstrekt op de
argumentatie hieruit afgeleid dat, hoewel
de administratie had aangevoerd « dat
bij eiser in 1966, v ergeleken m et 1964
en 1965, de andere bestanclclelen van d e
kostprijs clan de weclclen op spectact1laire
wijze gedaald waren », bij h et derde vergelijkingsp1.mt nochtans iets gelijkaardigs
vast te stellen was tussen 1964 en 1965,
zonder dat de administratie ermee rekening h eeft gehouden, waaruit eiser afleidcle dat, claa r d e achuinistratie uiet
rechtvaardigcle waarom zij die toestand
bij de ene aanvaardde en ze bij de andere
verwierp, slechts kon worden vastgesteld
clat de administratie zonder enige onpartijcligheicl en dus m et d e grootste willekeur de m ethode had aangewencl, alsmede
dat zijzelf verklaard heeft clat de
methode, waarva,n zij gebruik gemaakt
had voor de jaren 1964 en 1965 en afge-

zien had voor 1966, waardeloos was
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 780 van het Gerechtelijk
Wetboek en, clientengevolge, 248 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen) :
Overwegencle dat artikel 111 van de
Grondwet, waarvan de schencling wordt
aangevoercl, melding ma,akt van het
beginsel van de a.nnaliteit van c!-e belasting, volgens hetwelk de finanmewet de
Staa.t jaarlijks moet machtigen tot het
heffen van de bij de wet vastgestelde
belastingen; dat clit beginsel vreemcl is
aan de grieven van het miclclel ;
Overwegencle clat, buiten de in het
middel herhaalcle overweging, het arrest
erop vvijst, enerzijcls, « dat men zich niet
kan b eroepen op de aanslag van een
bepaald dienstjaar om de aanslag voor
een ancler dienstjaar te b eoordelen ; da.t
trouwens in cast£ elk clienstjaar zijn eigen
kenmerken h eeft en afzonderlijk moet
worden onclerzocht " en, anderzijds, « dat
de door de administratie gebruikte
methode om de b ecloelcle aanslag te
vestigen oordeelkl.mclig blijkt te zijn; dat
de in aanm erking genomen verhoudingen
ook. oorcleelktmclig en billijk zijn ; clat zij
voor eiser voordeliger zijn clan di e welke
uit de door h em voorgestelde vergelijkingspmlten zouden voortvloeien » ;
Overwegencle dat het hof van beroep
door cleze overwegingen van oordeel is
dat d e toepassing van verschillende
vergelijlcingsmethocles voor d e vast~tel
ling van de aanslagen van onclerscheiClen
clienstjaren niet insluit clat de achmmstratie willekemig is opgetreden ; clat het
arrest zodoencle passend antwoordt op
het verweer van eiser ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om clie r edenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
6 september 1973 . 2e kamer. Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, Baron Rwhard,
raaclsheer waarnemend voorzitter. Geli}kltticlencle conclttsie, d e H. Delange,
advocaat-generaal. Pleite1·s, de
HH. Defosset en Fally (de eerste van de
balie te Brussel).

Op dezelfde dag zijn twee arresten .in
dezelfde zin gewezen, d1e de voorzieningen van dezelfde eiser tegen op dezelfde
datmn aan hetzelfde hof van b eroep
gewezen arresten verwerpen.
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KAMER.

-

7 september 1973.

beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel ;

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 oktober I971 in hoger

Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 1134, I3I9, I320
van het Bmgerlijk Wetboek, I287, I288
van het Gerechtelijk Wetboek, voor
zoveel als nodig zoals gewijzigd door de
wet van I juli I972, en 97 van de Grandwet,
doordat, na vastgesteld te hebben dat
« luidens het akkoord tussen partijen van
I5 j1.mi I966, vastgesteld in de akte van
notaris Maurits Schotte ter standplaats
Mechelen, met tussenkomst van zijn
ambtgenoot Mter Lea Spinoy, notaris
terzelfde standplaats, het kind, te Mechelen op 4 oktober I96I uit de huwelijksgemeenschap geboren, namelijk Daniel
Louis Marie Aerts, aan de moeder
toevertrouwd wordt, die in het onderhoud
moest voorzien, en appellant (thans
eiser) nochtans gehouden werd tijdens
als na de echtscheiding voor dat kind als
onderhoudsgeld het bedrag te betalen
van 1.500 frank per maand, betaalbaar
op voorhand », het vonnis eiser nochtans
veroordeelt om voor het minderjarig
kind vanaf I april 1971 een verhoogd onderhoudsgeld te betalen van 2.500 frank
per maand om de reden dat « de voorwaarden bepaald in een echtscheiding
bij onderlinge toestemming in principe
onveranderlijk zijn ; de partijen geen
recht hebben om die voorwaarden op
eigen gezag te wijzigen ; een van de
partijen nochtans het recht heeft zich tot
het gerecht te wenden, om een verandering ervan te bekomen, indien uitzonderlijke omstandigheden deze aanvraag
zouden rechtvaardigen ; het kind Daniel
nu tien jaar geworden is en de lessen van
de Rijkslagereschool te Kapelle-op-denBos volgt ; gelntimeerde, thans verweerster, hertrouwd is, maar niet werkt;
appellant eveneens hertrouwd is en een
kind heeft, geboren uit zijn tweede
huwelijk; uit een attest van 21 augustus
I971 van de Rijkslagere school van de
gemeente Kapelle-op-den-Bos blijkt dat
de leerling Daniel Aerts de lessen van het

(1) Raadpl. cass., 11 december 1958 (Bull.
PASIC., 1959, I, 372).
(2) Zie DE PAGE, Tmite de d1·oit civil, d. I,
nr. 1019 ; KLUYSKENS, Beginselen van bttrgerlijlc 1'ecltt, Personen- en familierecht, d. VII,
nr. 483, B, en 508; PIERARD, Dtt div01·ce, d . II,
nr. 659; PASQUIER, P1·ecis dtt divo1·ce,
uitg, 1959, nr. 375 ; PUTZEYS, Divo1•ce . et
sepamtion de C01'ps, nrs. 240 en 260; VIEUJE)AN,
Examen de la jurisprudence de 1959 a 1969

« Les personnes "• in Rev. crit. de ju1·isp1·. belge,
1970, biz. 652, nr. 65, c; Novelles, vo Divo1·ce
et sepamtion de C01'ps, n.r. 1205 ; Rep . p1·~t. du
d1·oit belge, Bijv., d. I, v 0 Divo1·ce et sepa1·ation
de co1·ps, m·. 404.
(3) Deze bepalingen van het Gerechtelijk
Wetboek, overgenomen van de opgeheven
artikelen 279 en 280 van het Burgerlijk ·wetboek, zijn gewijzigd bij de artikelen 1 en 2
van de wet van 1 juli 1972.

1o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. EcHTscHEIDING DOOR ONDERLINGE TOE STEMll'liNG. VOORAFGAANDE OVEREENKOl\'lST VAN DE ECHTGENOTEN. 0NVERANDERLIJK.

2o

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. EcHTscHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING. VOORAFGAANDE OVER EENKOll'lST VAN DE ECHTGENOTEN. BEPALINGEN BETREFFENDE DE BIJDRAGE VAN DE ECHTGENOTEN IN RET
ONDERHOUD VAN DE KINDEREN UIT RET
HUWELIJK. WIJZIGING. VooR WAARDE.

I o en 2 ° H oewel de voo1·aj gaande ove?·eenkomst van de echtgenoten, die ttit de
echt scheiden doo1· onde1·linge toestemming, eens dat de echtscheiding is
uitgesp1·olcen, door een van de pm·tijen
niet mee1· kan worden betwist (I) en de
pa1·tijen definitiej jegens ellcam· ve1·bindt,
kan deze ove1·eenlcomst nochtans geen
invloed hebben op hun veTplichtingen
jegens lnm lcinde1·en; de bepalingen van
deze ovm·eenkomst bet?·efjende de bijd1·age
van de oude1·s in het ondedwud van hun
kinde1·en ktmnen de1·halve doo1· de
1·echte1· w01·den getviJ'zigd, als · bewezen
wordt dat degene van de oude1·s aan wie
de lcinde1·en zijn toevertrottwd, gelet op
zijn bijdmge en ziJ'n inkomen, in de
onmogelijlcheid ve1·kem·t aan zijn lcinde?'en het nodige levensonde1·houd en de
ve1·eiste opvoeding te geven (2).
(Artt. I287 en I288' G.W. [3].)
(AERTS, T. OLBRECHTS.)
ARREST .

en

-204 6 Ieerjaar gevoigd heeft gedurende het
schooijaar 1970-1971 en hij 87 pet. van
de punten behaaide ; de notarieie en de
onderhandse alden getekend werden
toen het kind vijf jaar oud was ; de kosten
van opvoeding, vooral kosten van ldedij
en van onmisbare waren, geweiclig gestegen zijn sinds 1966, te meer daar de
vader sinds 1 januari 1970 in gebreke is
gebleven het onderhoudsgeld te betalen ;
dat client nagegaan te worden of voor de
rechtbanken de mogeiijkheid bestaat om
in te grijpen in het regime dat de echtgenoten contractueel h ebben vastgesteid
op het ogenbiik van de iristelling van
hun procedure tot echtsch eiding bij
wederzijdse toestemming; appellant de
niet-ontvankelijkheid van de vordering
voorhoudt en daartoe laat gelden dat de
bij artikel 1288 van het Gerechtelijk
W etboek voorgeschreven overeenkomst
met betreld{ing tot de hoede van de
kinderen voor de partijen steeds bindend
blijft en voor wijziging niet vatbaar is ;
echter door de rechtspraak en rechtsleer
een stelling wordt gehuldigd, waarbij
wordt aangenomen dat de contractuele
regeling voor wijziging vatbaar is, op
vordering van een van de gewezen
echtgenoten, wanneer het belang van de
kinderen imperatief een wijziging eist ;
de rechtbanken steeds bevoegd zijn om
de uitoefening van de ouderlijke macht
aan hun controie te onderwerpen, hetzij
op vordering van een der ouders, hetzij
op vordering van de Procureur des
Konings of, indien voorzien, van de
familieraad; weliswaar de overeenkomsten die aan de echtscheidingen door
wederzijdse toestemming voorafgaan als
onherroepelijk 1noeten worden aangezien,
behalve wat de kinderen betreft ; dat
h1.m onherroepelijld1eid geen uitzondering
duldt behalve in geval van ernstige en
onvoorziene gebeurtenissen, en clie uitsluitend betreld{ing hebben op het
grootste belang van het kind ; aldus een
vordering tot wijziging van het notarieel
vastgesteid akkoord van partijen wei
ontvankelijk is; wanneer de rechtbanken
kennis nemen van dergelijke vordering,
zij in htm oordeel alleen door het belang
van het kind dienen geleid te worden ;
enkel clit belang van het kind een wijziging van de overeenkoinst kan wettigen
en clan slechts in gevallen waarin dit
imperatief is ; gelntimeerde voor de
eerste rechter bekwam clat appellant
vanaf 1 april 1971 een onderhoudsgeid
voor het minderjarig kind Aerts Daniel
van 2.500 frank per n1aand zou moeten
betalen ; de eerste rechter van oordee1 is
geweest dat er ten deze wel een ernstige

reden was om het destijds overeengekomen bedrag van onderhoudsgeid te
verhogen; h et kind nu 10 jaar oud is;
een kind van deze l eeftijd wei degelijk
1neer kost aan levensonderhoud dan een
kind van 5 jaar, Ieeftijd waarop het
vroeger bedrag werd vastgesteld; bovendien de levensduurte sinds 1966 gevoeiig
gestegen is, zodat h et beroepen vonnis
client bevestigd te worden »,
tenvijl het door partijen v66r hun
echtscheiding door onderlinge toestemming bij gemeen en notarieel akkoord vastgesteld onderhoudsgeld van
1.500 frank per maand voor het minderjarig kind in beginse1 onveranderlijk is
en definitief tussen partijen d e contri butie van eiser in het onderhoud van clit .
kind regelt, en deze alzo vastgestelde
bijdrage slechts door de rechtbank kan
geWijzigd worden wanneer zij vaststeit
dat verweerster in de onmogelijld1eid is
haar overeengekomen bijdrage in het
onderhoud van het kind te verstrekken,
tengevolge van onvoorziene en onverwachte gebeurtenissen, onafhankelijk van
haar wil, waardoor h et onderhoud van
h et kind niet meer verzekerd zou zijn,
hetgeen de motieven van h et vonnis
hoegenaamd niet vaststellen (schending
van de a rtikelen 1134 van het Burgerlijk
vVetboek, 1287 en 1288 van het Gerechtelijk Wetboek) :
Overwegende dat h et vonnis vaststelt
dat de partijen, die door onderlinge
toestemming uit d e echt gescheiden
zijn, bij een op 15 juni 1966, overeenkomstig d e bepalingen van de toen van
kracht zijnde artikelen 279 en 280 van het
Burgerlijk W etboek, verleden notariele
aide, overeE'mkwamen dat het uit het
huwelijk geboren kind zou worden toevertrouwd aan verweerster, die in zijn
onderhoud moest voorzien, en dat eiser,
zowel tijdePs de procedure als na de
echtscheiding, een onderhoudsgeld van
1.500 frank per maand voor dit kind aan
verweerster zou betalen ;
Overwegende dat, zo gezegde tussen de
echtgenoten in het raam van de procedure
tot echtsch eiding door onderlinge toestemming gesloten overeenkomst de
verplichtingen jegens hun kind, welke
voor beide ouders uit de bepalingen van
de artikelen 203 en 303 van het Btugerlijk W'etboek voortvloeien, niet kan
wijzigen of beperken, die overeenkomst
echter beide ouders jegens elkaar verbindt ; dat daaruit volgt dat de bij die
overeenk01nst ten laste van een van de·
ot1ders bepaalde bijdrage slechts dan kan
worden verhoogd wanneer vaststaat dat

de andere, gelet op zijn vermogen en op
bedoelde bijdrage, niet in de mogelijkheid
· verkeert aan het kind het nodige levensonderhoud en de nod.ige opvoed.ing te
verzekeren ;
Overwegende dat, door de bij de
overeenkomst van 15 jtmi 1966 bepaalde
bijdrage van eiser te verhogen, na erop
te hebben gewezen, enerzijds, dat het
kind nu 10 jaar ond is en aldns meer kost
aa,n levensonderhond dan een kind van
5 jaar en, anderzijds, dat s.inds 1966 de
levensdmu·te gevoelig gestegen is, doch
zonder vast te stellen dat verweerster in
de onmogelijld1eid verkeert de verhoging
van de onderhonds- en opvoedingskosten
te dragen die nit voormelde omsta,ndigheden voortvloeien, het vonnis zijn
beslissing niet wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van d.it arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigdEi beslissing ; houdt de
kosten aan opdat erover door de feitenrechter zon worden beslist; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te Mechelen, zitting hondende in
hoger beroep .
7 september 1973. 1 8 kamer. Voorzittm·, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Snry. Gelijklttidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Hontekier.
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7 septeunber 1973.

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL). RAAD VAN DE 0RDE VAN ARCHITECTEN.
BEVOEGDliEDEN.

2°

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL).RAAD VAN DE 0RDE VAN ARCHITECTEN.
BESLISSING DIE IN RET ALGEMEEN
DE IlfACHTIGING WEIGERT OM GELIJKTIJDIG DE BEROEPEN UIT TE OEFENEN
VAN ZELFSTANDIG ARCHITECT EN VAN
INGENIEUR MET VOLLE DAGTAAK IN
DIENST VAN ENIGERLEI BEDRIJF.
MACHTSOVERSCHRIJDING.

1° De mad van de 01·de van m·chitecten is
m:et alleen bevoegd om de bij m·tikel 21

21
van de wet van 26 jttni 1963 bepaalde
tttehtstraffen uit te sp1·elcen, 'Wannee1·
een lid van de 01·de schttldig bevonden
w01·dt aan een telcO?·tlcoming in zijn
plichten, mam· oolc om individuele
maat1·egelen te bevelen die niet het
lcaralcte?' hebben van een t·uchtstraj, ten
einde een overt?·eding van de voo?·sch?-iften van de plichtenlee1· te voo1·lcomen of
daaman een einde te male en (1).
(Artt. 19, 20, 21 en 31 wet va,n 26 jnni
1963.)
2° De mad van de 01·de van architecten clie
in 't algemeen aan een a1·chitect de
machtiging weige1·t om gelijlctijdig de
be1·oepen uit te oejenen van zelfstandig
a1·chitect en van ingenietw met volle
clagtaak in dienst van enige?'lei bed1·iJ},
pleegt machtsove?·sch?'iJ'cling (2). (Artt. 2
en 49 wet van 26 jnni 1963.)
(B ... , T . ORDE DER ACHITECTEN.}
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 7 november 1972 gewezen
door de Raad van beroep met het
N ederlands als voertaal van de Orde van
architecten ;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 7 van de Grandwet,
1 en 12 van de wet van 20 februari 1939
op de bescherming van de titel en van
het beroep van architect, 19 van de wet
van 26 jtmi 1963 tot instelling van een
Orde van architecten zoals gewijzigd
door de wet van 15 juni 1970, 2, 6, 1042
van het Gerechtelijk Vletboek, en 7 van
het decreet van 2 -1 7 maart 17 91 tot
afschaffing van het gildewezen,
doordat de sententie beslist dat eiser
niet gema,chtigd wordt « het beroep .van
zelfsta,ndig architect nit te oefenen samen
met het beroep van ingenienr in valle
betrekking in dienst van de T.M.T.
(Na,amloze vennootschap Travail mecaniqne de la Tole) te Gent, of van enig
ander bedrijf »,
te1·wijl, ee1·ste oncle1·cleel, de rechters, in
zaken die aan htm oordeel onderworpen
zijn, geen nitspra,a,k mogen doen bij wijze
van algemene en als regel geldende
(1) Cass., 21 januari en 29 maart 1972
(A1'1·. cass., 1972, blz. 496 en 728).
(2) Raadpl. de arresten, in de vorige noot
aangehaald.

-22beschikking en de beslissing derhalve
niet wettelijk kon beslissen aan eiser de
uitoefening van het beroep van zelfstandig architect samen met het beroep
van ingeniem· in valle betrekking in
dienst van de T.M.T. te Gent of van enig
ander bedrijf te verbieden (schending
van de artikelen 2, 6 en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek);
tweecle ondenleel, dergelijke beslissing
de machten van de Raad van de Orde te
buiten gaat, die zorgt voor de naleving
van de voorschriften van de plichtenleer
en toezicht houdt op de eer, discretie en
waardigheid van de leden der Orde
(schending van artikel 19 van de wet van
26 jcmi 1963);
denle ondenleel, de beslissing een onverenigbaarheid instelt tussen het beroep van
zelfstandig architect en dat van ingenieur
in valle betrekking in de T.M.T. te Gent
of in welk ander bedrijf ook en alzo de
rechten en de vrijheid van eiser op
onwettelijke wijze beknot (schending
van de artikelen 7 van de Grondwet,
7 van het decreet van 2 -17 maart 1 7 91,
1 en 12 van de wet van 20 februari 1939) :
W at het tweede en het derde onderdeel
betreft:
Overwegende dat de sententie, bij
bevestiging van de beroepen beslissing,
beslist dat eiser niet gemachtigd wordt
het beroep van zelfstandig architect uit
te oefenen samen met het beroep van
ingeniem· in valle betreklring in dienst
van de T.M.T. te Gent cc of van enig ander
bedrijf >> ;
Overwegende dat de raden · van de
Orde van architecteil, uitspraak doende
in tuchtzaken, de m.acht hebben o1n
individuele maatregelen te bevelen, die
geen karakter van tuchtsanctie vertonen,
om een inbreuk op de door de artikelen 2
en 19 van de wet van 26 juni 1963
bepaalde voorschriften van de plichtenleer te voorkomen of mn daaraan een
einde te stellen ;
Dat de raad van beroep aldus, op grand
dat eiser, ten deze, derwijze door zijn
bezolcligd beroep van hoofdingeniec1r bij
de T.M.T. te Gent is ingenomen dat hem
geen voldoende tijd rest om, met eer en
waardigheid, het beroep van zelfstandig
architect uit te oefenen, kon beslissen
dat eiser niet gemachtigd wordt het
beroep van zelfstandig architect uit te
oefenen samen met het beroep van
ingenieur in valle betrekking in dienst
van de T.M.T. te Gent;
Overwegende echter dat, nu de door de
sententie bevolen maatregel erop neer-

komt aan eiser principieel de machtiging
te weigeren tot het gelijktijdig uitoefenen
van de beroepen van zelfstandig archi- .
teet en van ingenieur in valle betreklring
in dienst van gelijk welk bedrijf, de Raad
van beroep van de Orde van architecten
de hem door de artikelen 2 en 19 van de
wet van26 juni 1963 toegekende machten
is te buiten gegaan ;
Dat die onderdelen gegrond zijn ;
Orn. die redenen, vernietigt de bestreclen ·sententie ; beveelt dat van dit
arrest melcling zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing ;
houdt de kosten aan opdat erover door
het rechtscollege van verwijzing zou
worden beslist ; verwijst de zaak naar de
Raad van beroep n1.et het N ederlands
als voertaal van de Orde van architecten, ·
anders samengesteld.
7 september 1973. 16 kamer. Voo1·zittm·, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Gerniers. Gelijlclttidende conclttsie, de . H. Colard, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Houtekier en
Ansiaux.
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7 september 1973.

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
vAN TAFEL EN BED. - ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE
FElTEN.
ARREST WAARBIJ DE
ECHTSCHEIDING vVEGENS GROVE BELEDIGINGEN WORDT TOEGESTAAN.
ARREST WAARBIJ VERSCHEIDENE FElTEN ALS OORZAKEN VAN ECHTSCHEIDING
WORDEN IN AANl\'lERKING GENOl\'lEN.BESCHIKKENDE GEDEELTE W"ETTELIJK
GERECHTVAARDIGD IN ZOVERRE HET
OP EEN VAN DEZE FElTEN IS GESTEUND.
MIDDEL DAT TEGEN HET ARREST
IS GERICHT IN ZOVERRE HET EEN
ANDER FElT HEEFT IN AANl\'lERKING
GENOMEN.
N lET ONTVANKELIJK
MID DEL.

Niet ontvanlcelijlc, b~j geb1·elc aan belang,
is het middel dat slechts doelt op een de?'
jeiten wam·op een a?Test is gesteund
waa1·bij de. echtscheiding op gTond van
bepaalde jeiten wo1·dt toegestaan, wannee?' het beschilclcende gedeelte van het
an·est wettelijlc geTechtvam·digd blijjt
doo1· een ande?'· jeit dat het hof van
be1·oep afzonde?·lijlc als g1·ovelijlc bele-

-23waardoor eiser in conclusie liet gelden dat
in februari 1962 verweerster plots van
gedachte veranderde en niet meer wilde
gaan wonen in bet te splitsen huis waar
(c., T. VAN D .... )
de veranderingswerken volop aan d e gang
waren, en dat hierop partijen opnieuw
ARREST.
ten verzoeke van de raadsman van eiser
op 28 februari 1962 voor de voorzitter
HET HOF ; - Gelet op het bestreden werden opgeroepen, verrnits uit de in
arrest, op 21 juni 1972 door het Hof van bovenaangehaalde beschouwingen van
beroep te Gent gewezen ;
bet arrest geconstateerde feiten niet
Over de drie middelen samen, afgeleid, logisch af te leiden is dat het stopzetten
van de werken in februari 1962 niet te
het ee1·ste, uit de schending van arti- wijten zou geweest zijn aan de plotse
kel 97 van de Grondwet,
verandering van de voornemens van
doo1'dat het arrest de echtscheiding ten verweerster, en dat b et hierop steunencle
voordele van verweerster toelaat op verweer van eiser ongegrond zou zijn,
grond van de beschouwing dat, n adat waaruit volgt dat bet arrest niet afdoenverweerster een verzoekschrift tot het de gemotiveerd is zoals door artikel 97
bekomen van een afzonderlijke verblijf- van de Grondwet vereist wordt;
plaats had ingediend, eiser ten slotte, op
het tweede, uit de schending van de
aandringen van de voorzitter van de artikelen 97 van de · Grondwet, 1.319,
rechtbank, beloofde in zijn huis de nodi ge 1320, 1350, 1351 van het Burgerlijk
werken uit te voeren om er afzonderlijk vVetboek, 23, 24 en 26 van bet Gerechteen gescheiden woonvertrekken: te ver- lijk W etboek,
wezenlijken voor het gezin van partijen
doo1'dat bet arrest de echtscheiding ten
en voor dat van de ouders van eiser, dat
eiser plannen en betalingsbewijzen voor- voordele van verweerster toelaat en
legt als bewijs van het uitvoeren van die beslist dat eiser ten onrechte staande
werken, dat d e vraag echter niet is of er houdt dat verweerster bij het aangaan
iets werd gedaan maar of de beloofde van bet huwelijk aanvaard had met haar
afzonderlijke woning werd verwezenlijkt, schoon1noeder sarnen te wonen, ze toen
dat de vaststelling van gerechtsdeur- moest beseffen dat zij zich zou dienen
waarder Kochuyt dd. 6 maart 1962 aan te passen aan de gewoonten en
aantoont dat de uitgevoerde werken levensopvattingen van haar schoonouonbevredigend waren en onvoltooid ge - ders en het niet bewezen was dat dit
bleven waren, d at eiser niet ontkent dat samenleven in voor verweerster onaanhij de werken liet stopzetten doch Iaat vaardbare en zedelijk onmogelijke omgelden dat zulks gebeurde omdat zijn standigheden rnoest gebeuren, zulks om
echtgenote plots van gedachte veran- de reden dat uit de vroegere procedures,
derde en de partij en opnieuw door de m eer in het bijzonder de beslissingen tot
voorzitter werden opgeroepen, dat de afwijzing van de eis en daa,rna van de
oproeping echter gebeurde op vraag van t egeneis tot echtscheiding van eiser, was
de eigen raadsman van eiser, dat, hoe dan gebleken dat verweerster afdoende redeook, de stopzetting plaatshad in februari nen had om na enkele maanden huwelijk
1962, dit is een maand v66r de beslissing de echtelijke woning te verlaten omdat
van de voorzitter over bet verzoek van eiser haar noopte sa,men te wonen met
verweerster tot het bekomen van een zijn bejaarde ouders,
afzonderlijke woonplaats, dat eiser overite1·wijl zodoende bet arrest zijn beslisgens reeds v66r die beslissing, op 7 maart sing onder meer laat stetmen op de
1962, zijn verzoekschrift tot echtschei-, constateringen en beoordelingen vervat
ding had ingediend, en dat hieruit blijkt in bet arrest van 18 oktober 1963, van
dat hij niet of niet langer bereid was tot bet Hof van beroep te Gent, waardoor de
de beloofde tegemoetkoming aan zijn vordering tot echtscheiding van eiser
vrouw,
werd afgewezen, zulks hoewel dit arrest
te1·wijl deze beschouwingen geen pas- op 2 7 november 1964 door bet Hof van
send antwoord uitmaken op bet middel cassatie werd vernietigd (2), waaruit volgt
dat bet arrest enerzijds aan voormeld
arrest een gezag toekent dat dit arrest,
,.
overeenkornstig de artikelen 1350, 1351
digend heejt beschouwd (1). (Art. 231

1

B .W.)

(1) Cass., 22 februari 1962 (Bttll. en PAsiC.,
1962, I, 708) ; raadpl. cass., 21 mei 1965
(ibid., 1965, I, 1019).

(2) Bull. en PASIC., 1965, I, S08.

-24van het Burgerlijk Wetboek, 23, 1 24 en .26
van het Gerechtelijk W etboek, met
bezat, en anderzijds de bevvijskracht
welke door de artikelen 1319 en 1320 van
het Burgerlijk W etboek en de rechtsgevolgen welke door artikel 26 van het
Gerechtelijk Wetboek aan het arrest van
het Hof van 27 november 1964 gehecht
worden, n1iskent,
en te1·wijl minstens de motivering van
het arrest het Hof niet in de mogelijkheicl
stelt na te gaan of de constateringen en
beoordelingen vervat in voormeld arrest
van 18 oktober 1963 een determinerende
invloed hebben uitgeoefend op het
oordeel van de rechters, clan wei of de
rechters claarenboven en onafhankelijk
van gezegd vernietigd arrest, h1.m oordeel
hebben laten steunen op andere gerechtelijke procedures en beslissingen, ..zod~t
het Hof dienaangaande de wettehJkhe!d
van het arrest niet kan onderzoeken,
waaruit volgt dat het arrest niet naar
behoren gemotiveerd is zoals door artikel 97 van de Grondwet vereist wordt ;
het de1·de, uit de schending van de
artikelen 1319, 1320, 1341 en 1353 van
het Burgerlijk W etboek,
doo1·dat het bestreden arrest de echtscheiding ten voordele van verweerster
toelaat op grand van de beschou~ng
dat eiser nagelaten had de afsch61dmgswerken in de door partijen en de ouders
van eiser betrokken woonst te voltooien
en die werken in februari 1962 had
stopgezet, en clat het ingevolge dit in
gebreke blijven van eiser is geweest dat
aan verweerster een maand later door de
voorzitter van de rechtbank een afzonderlijke verblijfplaats werd toegekend,
teTWiJ'l uit de door de voorzitter van de
Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde op 4 april 1962 gevelde beschikking, bevestigd door het arrest van
27 juni 1962 van het Hof van beroe~. te
Gent, blijkt dat gezegcle afzonderhJke
verblijfplaats geenszins om voormelde
reclenen aan verweerster wercl toegekencl
maar wei om de reden dat verweerster
gedurende de ingestelde procedure tot
echtscheiding een afzonderlijke woonplaats wenste en dat eiser aanvoerde dat
zulks inderclaacl wenselijk was, waarmt
volD't dat het arrest de bevvijskracht
mislrent welke door de artikelen 1319 en
1320 van het Burgerlijk Wetboek aan
voormelcle beschikking van 4 april 1962
en aan voormeld arrest van 27 juni 1962
worclt gehecht, en meer bepaald, in
strijd met de artikelen 1341 en 13!53 van
het Burgerlijk W etboek, een beWlJS door

vermoedens aanvaardt hoven· de inhoud
van voormelde beschikking en van voormeld arrest :
Overwegende clat het arrest drie feiten
als grand tot echtscheiding in aanmerking neemt, met name het gedwongen
smnenwonen van verweerster met haar
schoonouders, de door eiser gedane
sommatie om naar de echtelijke waning
terug te keren en de houding van eiser in
de kliniek, na de bevalling van verweerster ·
O~erwegende dat de drie door eiser
aangevoerde middelen uitsluitencl tegen
de eerste gropd tot echtscheiding gericht
zijn ;
Overwegencle dat nit de context van
het arrest blijkt dat het de houding van
eiser, in verband met de door hem op
5 maart 1966 betekende sommatie, als
een grove belediging beschouwt ;
Dat de .middelen dienvolgens, tegen
een overtollige reden van het arr~st
gericht zijnde, bij gebrek aan belang met
ontvankelijk zijn ;
Om die redenen,. verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
7 september 1973 . 1e kamer. Vo01·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Gerniers. Gelijkh£idende conchtsie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleitm·s, de HR. Bayart en Houtekier.
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1o

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. GETUIGEN. VER ·
PLICHTING TOT EEDAFLEGGING, BE·
HOUDENS IN DE GEVALLEN BIJ DE WET
OP BEPERKENDE WIJZE BEPAALD.

2o

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.
VONNIS · VAN DE
POLITIERECHTBANK
NTETIG
WEGENS
HET ONREGELMATIG VERHOOR VAN EEN
GETUIGE. CORRECTIONELE RECHT·
BANK HEEFT DIT GETUIGENTS NIET
GEWEERD. NIETIGHEID VAN HET
VONNIS OP HET HOGER BEROEP.

30 CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN . NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. VERNIE·
TIGING VAN 'DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING.
VERNIETIGING

-25
DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDBESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TEGEN DE BEKLAAGDE INGESTELD .

4o CASSATIEMIDDELEN. -

STRAF-

ZAKEN. MIDDEL DAT IS AANGENO·
MEN EN TOT VERNIETIGING LEIDT. ANDER MIDDEL DAT GEEN VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING KAN MEEBRENGEN. MIDDEL DAT NIET. MOET
WORDEN ONDERZOCHT.

1o ·De getuigen die doo1· een stmjge1·echt
w01·den gehoo1·d, moeten op st1·ajfe van
nietigheid van de 1·echtspleging de bij de
wet voo1·gesch?-even eed ajleggen, behoudens in de gevallen bij de wet op beperkende w~ize bepaald (1). (Artt. 155, 189
en 317 Sv.)

2o W annee1· een vonnis van de politie. ?'echtbank nietig is wegens het ve?·hoor
buiten ede van een getuige, is zelj nietig
het vonnis op het hoge1· be1·oep, dat de
nietigheid ove1·neemt door het om·egelmatig ontvangen getuigenis niet te
wm·en (2). (Artt. 155, 189 en 211 Sv.)
30 De vm·nietiging, op de niet beperkte

voo1·ziening van de beklaagde, van de
vm·oo1·deling op de stmjvO?·de1·ing b1·engt
de ve1·nietiging mede van de eindbeslis sing op de tegen hem ingestelde bu1·ge1·lijke ?'echtsvO?·de?·ing, die het gevolg is
van de ee1·ste (3).
4o W annee1· een rrtiddel w01·dt aangenomen.

dat tot ve1·nietiging van de beslissing
leidt, behoejt het Hof geen ande1·
middel te onde1·zoeken dat tot staving
van de voo1·ziening wo1·dt voorged1·agen
en geen ve1·nietiging zonde1· ve?·wiJ'zing
kan meeb1·engen (4).
(BROUET EN BOTICA, T. DANTHINE.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 januari 1973 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;
·
(1) Cass., 18 augustus 1971 (A1T. cass.,
1971, biz. 1130); 16 november 1971 (ibid.,
1972, biz. 262).
(2) Cass., 18 augustus 1971 (A1·1·. cass.,
1971, biz. 1130); 16 november 1971, redenen
(ibid., 1972, biz. 262).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 155 en 189
van het W etboek van strafvordering,

do01·dat het bestreden vonnis aile
beschikkingen van het vonnis van 4 december 1972 van de Politierechtbank te
Luik bevestigt,
te1·wijl niet regelmatig is vastgesteld
dat de getuige Robert Fourneau, die in
deze hoedanigheid door de Politierechtbank te Luik ·werd gehoord tijdens de
terechtzitting van 25 oktober 1972 van
die rechtbank, regelmatig de getuigeneed
heeft afgelegd ; daaruit volgt dat de
verklaring van die getuige nietig is en
door deze verklaring niet van de debatten
uit te sluiten, het beroepen vonnis
evenals het bestreden vonnis nietig zijn :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 25 oktober 1972
van de Politierechtbank 'te Luik niet
vaststelt dat de getuige Four11eau,
geboren in 1934, onder ede werd gehoord ;
dat die getuigenverklaring aldus nietig
is;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank niet vaststelt dat, om tot haar
overtuiging te komen, zij de verklaring
van die getuige, die onregelmatig door de
eerste rechter werd gehoord, heeft geweerd ; dat zij derhalve de nietigheid van
de procedure voor de eerste rechter heeft
overgenomen ;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat uit de vernietiging van de veroordelende beslissingen
op de rechtsvorderingen van het openbaar ministerie de vernietiging volgt van
de beschikkingen op de civielrechtelijke
vorderingen die tegen de eisers zijn
ingesteld, welke laatste beschikl~ingen
het· gevolg zijn van de eerste ;
Om die redenen, en zonder dat er grond
is om het tweede middel na te gaan,
welk middel geen vernietiging zonder
verwijzing kan meebrengen, vernietigt
het bestreden vonnis ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder in de kosten ;
verwijst de zaak naar ,de Correctionele
Rechtbank te Hoei,. zitting houdende in
hoger beroep.

· (3) Cass., 4 september 1973, sttp?·a, biz. 10.
(4) Cass., 14 december 1970 (A?T. cass.,
1971, biz. 379).

2610 september 1973. - 2e kamer. V oo1·zitte1·, de H. Perrichon raadsheer
waarnemend voorzi tter. - V e1·slag geve1·,
de H. Closon. - Geliy"klttidencle conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Faures.

2•

KAMER. -

10 september 1973.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.STRAFZAKEN. BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER WAARBIJ EEN VERDACHTE
NAAR
DE
CORRECTIONELE
RECHTBANK WORDT VERWEZEN.
VONNISGERECHT DAT ZICH ONBEVOEGD
VERKLAART
OMDAT DE
VERDACHTE
NIET DE VOLLE LEEFTIJD VAN ACHTTIEN
JAAR HAD BEREIKT OP RET TIJDSTIP
VAN DE TE ZIJNEN LASTE GELEGDE
FElTEN. BESLISSINGEN IN KRACHT
VAN GEWIJSDE GEGAAN. VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING. VERWIJZING NAAR DE PROCUREUR DES
KoNINGS.

W annee1· een beschikking van de madkame?' een ve1·dachte nam· de co?Tectionele
?'echtbanlc heeft veTwezen en het hof van
be1·oep, op het hoge1· be1·oep tegen het
vonnis van de co?Tectionele ?'echtbank,
zich onbevoegcl heeft ve1·lclam·cl omdat de
ve1·clachte niet de volle lee,jtiJ'cl van achttien
y"aa1· had be1·eilct op het tiy"clstip van de
te zijnen laste gelegde feiten, 1·egelt het
Hof het 1·echtsgebiecl en gaat na of beide
beslissingen in h·acht van gewiy"sde· ziy"n
gegaan en of de vaststelling van de
f eitemechte?· y"ttist bliJ'kt te ZiJ·n; zo ja,
ve1·nietigt het de beschikking van de
?'aadkamm· en ve1·wiy"st de zaak nam· de
bevoegde p1·octweu1· des Konings (1).
(PROCUREUR-GENERAAL
BIJ
RET
HOF
VAN BEROEP TE BRUSSEL, IN ZAKE
DE RONDE.)
ARREST

RET HOF ; -

(vm·ta,ling).
Gelet op het verzoek-

(1) Cass., 24 mei 1967 (A1~·. cass., 1967,
blz. 1166); vgl. cass., 17 oktober 1972 (ibi£1.,
1973, blz. 174).

schrift tot regeling van rechtsgebied op
8 maart 1973 ingediend door de Procureur-generaal bij het Hof van beroep te
Brussel;
Overwegende dat de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen
bij beschikking van 25 augustus 1972 m et
inachtneming van verzachtende omstandigheden De Ronde Jacobus, Johannes,
Maria, matroos, geboren te Rotterdam
(Nederland), aldaar woonachtig Wilbertcord, 239, heeft verwezen naar de
Correctionele Rechtbank te Bergen, territoriaal bevoegd wegens de plaats waar .
de verdachte werd aangetroffen, om te
Zelzate of elders in het gerechtelijk
arrondissem ent te Gent, op 31 juli 1972
door middel van braak, inklimming of
valse sleutels een autorijtuig, toebehorende aan Cornelis Jager, bedrieglijk te
hebben weggenomen ;
Dat de Correctionele Rechtbank te
Bergen bij op t egenspr aak gewezen
vonnis van 11 september 1972 genoemde
beklaagde heeft veroordeeld tot zes
maanden gevangenisstraf met een uitstel
van vijf jaar v'oor vier maanden hiervan ;
Dat het Hof van beroep te Brussel,
op het hoger beroep van het openbaar
ministerie, bij het bij verstek gewezen
arrest van 20 december 1972 heeft beslist
dat krachtens artikel 36, 4°, van de wet
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbe' scherming, h et gewoon gerecht geen
uitspraak kon doen op de strafvordering ingesteld tegen De .Ronde Jacobus,
voornoemd, op grond dat deze geboren
is, niet op .30 januari 1954 zoals bij
verschrijving is .vermeld in het beroepen
vom1is, maar op 30 januari 1955, zoals
blijkt uit het uittreksel uit de geboor-'
teakte dat bij de processtukken is
gevoegd, en dat hij derhalve niet de voile
leeftijd van achttien jaar op het tijdstip
van de te zijnen laste gelegde feiten had
bereikt;
Dat het arrest aan De Ronde betekend
werd overeenkomstig artikel 30 van het
verdrag aangaande de uitlevering en de
rechtshulp in strafzaken, ondertekend
onder rneer tussen het Koninkrijk Belgiii
en het Koninkrijk der N ederlanden en
goedgekeurd bij de wet van I jtmi 1964 ;
Overwegende dat het arrest van 20 december 1972 en de beschikking van de
raadkamer van 25 augustus 1972 in
kracht van gewijsde zijn gegaan ; dat uit
hun tegenstrijdigheicl een geschil over
rechtsmacht is ontstaan, clat de loop van
het gerecht bele=ert ;
Overwegencle dat uit de processtukh'en
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schijnt te volgen dat Jacobus De Ronde,
voornoemd, op 30 januari 1955 geboren
is en dat d e te zijnen laste gelegde feiten
vreemd zijn aan de misdrijven omschreven in a rtikel 36bis van voornoemde wet
betreffende de jeugdbescherming ;
.
Om die r edenen, beslissende tot regeling van het rechtsgebied, vernietigt de
beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen
van 25 augustus 1972; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar de Procureur des
Konings te Bergen.
10 september 1973. - 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Capelle. - GeliJ'kluidende conclttsie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

10 september 1973.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.STRAFZAKEN. BESCHIKKING TOT
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK WEGENS EEN MISDAAD.GEEN
OPGAVE VAN VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN.
BESLISSING
WAARBIJ DE RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VERKLAART. VERNIETIGING
VAN DE BESCHIKKING EN VERWIJZING
NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

W annee1· de 1·aadkamer een ve1·dachte
wegens een misdaad nam· de C01'1'ectionele 1·echtbank heeft venvezen, zondm·
opgave · van ve1·zachtende omstandigheden, het vonnisgerecht zich onbevoegd
heeft ve1'klaa1·d en beide beslissingen in
lcmcht van gewi}sde ziJ'n gegaan, ve1·nietigt het Hoj, het 1·echtsgebied 1'egelende, de beschikking van de 1·aadkame1·
en vm·wi}st de zaak naa1· de kame1· van
inbeschuldigingstell~ng (1).

(1) Cass., 8 januari 1973 (A1·r. cass., 1973,
biz. 469).

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK,
IN ZAKE KACZMARZYK.)

ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op h et verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied op
6 april 1973 ingediend door d e Procureur
des Konings te Luik ;
· Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik
bij beschikking van 29 maart 1971
Antoine Kaczmarzyk, geboren te Brussel
op 26 februari 1938, woonachtig te Luik,
Paleisstraat, 64, naar de Correctionele
Rechtbank te Luik heeft verwezen, om
tussen 14 en 16 april 1970 te Luik
aanranding van de eerbaarheid zonder
geweld of bedreiging te hebben gepleegd
op de persoon van Beatrice P ... , minderjarige beneden de voile leeftijd van
zestien jaar op het ogenblik der feiten,
vermits zij op 21 september 1954 geboren is;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Luik bij verstekvonnis van
21 maart 1973 zich onbevoegd heeft
verklaard om over de telastlegging uitspraak te doen ;
Dat uit de stukken, waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat die
beslissing hierop is gegrond, dat de vordering, waardoor deze zaa,k bij de raadkamer aanhangig wordt gemaakt, al overweegt zij ten onrechte dat het ten laste
gelegde feit met correctionele straffen
kan worden gestraft, geen verzachtende
omstandigheden aanvaardt alsmede dat
de beschikking, waarbij de zaak naar het
vonnisgerecht wordt verwezen, zich ertoe
beperkt de redenen van voornoemde
vordering over te nemen ;
Overwegende dat het vonnis van
21 maart 1973 ·en de beschikking van de
raadkamer van 29 maart 1971 in kracht
van gewijsde zijn gegaan ; dat uit hun
tegenstrijdigheid een geschil over rechtsmacht is ontstaan, dat de loop van het
gerecht b elemmert ;
Overwegende dat uit de processtukken
schijnt te volgen dat het ten laste gelegde
feit een misdaad is ; dat dientengevolge
de correctionele r echtbank, bij ontstentenis van enige aanvaarding van verzachtende omstandigheden door de raadkamer, zich terecht onbevoegd h eeft
verldaard;
Om die redenen, beslissende tot rageling van het rechtsgebied, vernietigt de
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bescbikking van de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Luik. van
29 maart 1971; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beschikking; verwijst
de zaak naar de kamer van inbescbuldigingstelling van bet Hof van beroep te
Luik.

10 september 1973 . - 2° kamer. Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, r aadsheer
waarnemend voorzitter . - Ve1·slaggeve1·,
de H . Capelle . - GeliJ"lcluidende conclttsie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

aanhangig is, na of beide beslissingen
in lcmcht van gewiJ'sde zijn gegaan en
of de politie1·echtbank bevoegd was om
kennis te nernen van het gecont1·aventionalisee1·d wanbed1·iJ] en van het
e1·mee sarnenhangend rnisd1·ijf; zo ja,
ve1'nietigt het het vonnis en venvijst de
zaak nam· dezelfde politim·echtbank,
ande1·s sarnengesteld ( 1).

(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT,
IN ZAKE FERBER.)
ARREST

2°

KAMER . -

10 september 1973. ,

REGELING VAN RECHTSGEBIED.STRAFZAKEN. BESCHIKKING TOT
VERWIJZING NAAR DE POLITIERECHTBANK WEGENS ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN OF VERWONDINGEN,
lVIET
INACHTNElVIING
VAN
VERZACHTENDE OlVISTANDIGHEDEN . RECHTSKUNDIGE BENAl\'ITNG DOOR RET
OPENBAAR
lVIINISTERIE
AANGEVULD
DOOR
TE
WIJZEN
OP EEN
OVER TREDING VAN ARTIKEL 556, 2° EN
30, VAN RET STRAFWETBOEK. VoNNIS WAARBIJ DE RECHTBANK ZICH
ONBEVOEGD HEEFT VERKLAARD, HIEROP
GEGROND DAT RET FElT VAN ONOPZETTELIJKE VERWONDINGEN UIT ONVOORZICHTIGHEID RET GEVOLG IS VAN
EEN HONDSBEET. BESLISSINGEN
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN.ToETSING DOOR RET HoF. VERNIETIGING VAN RET VONNIS EN VERWIJZING
NAAR DEZELFDE POLITIERECHTBANK,
ANDERS SAlVIENGESTELD .

W annem· de 1·aadkarnm· een venlachte naa1·
de politie1·echtbanlc heeft venvezen we gens
onopzettelijk toeb1·engen van slagen of
ve1·wondingen, met inachtnerning van
ve1·zachtende ornstandigheden, het openbaa?' rniniste1·ie de ?'echtslctmdige benarning heeft aangevttld cloo1· te wijzen op
een ove1't1·eding van a1·tikel 556, 2° en 3°,
van het St?·afwetboelc en de politie?·echtbank zich onbevoegcl heejt ve1·lclaanl
omdat het feit van venvondingen ttit
onvoo1·zichtigheid het gevolg is van een
hondsbeet, gaat het Hof, waa1·bij een
ve1·zoek tot 1·egeling van 1·echtsgebied

(ve1·taling) .

RET HOF ; - Gelet op h et verzoekscbrift tot regeling van recbtsgebied, op
14 maart 1973 ingediend door de Procureur d es Konil1gs te Dina.nt;
Overwegende dat de raaclkamer van
de Recbtbank van eerste a.anleg te
Dinant bij b eschikkil1g van 6 oktober
1972 met inacbtneming van verzachtende omstancligheden Leopold Ferber,
geboren op 2 mei 1941, naar de Politie rechtbank te B eauraing heeft verwezen,
orn op 15 augustus 1972 te Hour door
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg,
maar zonder bet oogrnerk om de p ersoon
van een ander aan te randen, onopzettelijk slagen of verwondingen t e h ebben
toegebracbt aan Eric Bayot door bet
veroorzaken van een verkeersongeval dat
aan zijn persoonlijk toedoen is te wijten ;
Overwegende dat bet openbaar minis terie bij de Politierecbtbank te B eam·aing
Ferber voor dit gerecbt heeft laten
clagvaarden om zich te verantwoorden
omtrent het aldus in genoemde beschikklllg aangeduide feit al smede omtrent
overtredingen van artikel 556, 2° en 3°,
van het Strafwetboek ;
Overwegende dat de Politierecbtbank
t e Beamaing bij vonnis van 15 december
1972 zich onbevoegd beeft verklaard op
grand dat « uit het onderzoek van het
dossier b lijkt d at de ten laste van Ferber
gelegde slagen of verwonclil1gen niet
veroorzaakt werdei1 door een verkeersongeval , maar wei door bondsbeten opgelopen door Eric Bayot » ;
Overwegende dat genoemde b eschikking en genoemd vonnis ill lu·acbt van
gewijsde zijn gegaan en dat uit btm
tegenstrijdigbeid een gescbil over r ecbts-

(1} Raadpl. cass., 7 februari 1944 (Bull. en

PAsiC., 1944, I, 181) en de noot get.. .L.C ..

-29macht is ontstaan, dat de loop van het
gerecht belemmert;
Overwegende dat uit de stukken die
aan h et Hof werden voorgelegd schijnt
te volgen, dat h et feit van onopzettelijke
verwondingen aan Eric Bayot, dat ten
laste van de b eklaagde Ferbe!' werd
gelegd en bij contraventionaliserende
b eschikking van 6 oktober 197.2 naar de
politierechtbank werd verwezen, aan elk
verkeersongeval vreemd is, vermits dit
feit werd veroorzaakt door het rondzwerven van de hond toebehorende aan
F erber, en dat de vermelding van de
bewoordingen « door het veroorzaken van
een verkeersongeval dat aan zijn p ersoonlijk toedoen is te wijten », in de
vordering van d e procureur des Konings
tot v erwijzing van de zaak naar de
politierechtbank, een verschrijving is ; dat
overigens de feiten die het voorwerp zijn
van de andere telastleggingen van de
rechtstr eekse dagvaarcling van het openbaar min.isterie en voornoemd feit van
onop z ~ttelijke verwondingen tengevolge
van h et rondzwerven van een hond
samenhangend zijn ;
Overwegende dat wegens d e beschikking van de raadkamer, waarin m et
betrekking tot de telastlegging van
onopzettelijke slagen of . verwonclingen
verzachtende omstandigheden in aanmerking werden genomen, h et constitutief feit van dat misdrijf derhalve op
geldige ·wijze aanhangig werd gemaakt bij
de politierechtbank, vermits d e blijkbaar
verkeerde vermeldi.J:ig bij de aanduiding
van het misdrijf van elementen die clit
laatste niet hebben opgeleverd, geen
invloed h eeft op de regelmatigheid van
de b evoegdverklaring van de politie rechtbank;
Dat de politier echtbank zich clientengevolge t en onrechte onbevoegd heeft
verklaard en dat het de taak van die
rechtbank was bij voorkomend geval de
aanduiding van het feit van onopzettelijke slagen of verwondingen, dat .als
dusdanig r egelmatig naar haar rechts college werd verwezen, t e wijzigen ;
Om clie redenen, b eslissende tot rege ling van h et r echtsgebied, vernietigt het
vonnis van 15 december 197.2 van de
Politierechtbank te Beaura ing ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gem aakt op de kant van h et vernietigde
vonnis ; verwijst de zaak naar dezelfde
politierechtbank, echter anders samengesteld.
10 september 1973 . -

.2e kamer.

Voo1·zitte1', de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V m·slaggeve1·,
de H. Closon . - Gelijkluidende conclttsie ,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

.2e

KAMER. -

11 september 1973.

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - VERBETERING VAN DE GEESTESTOESTAND
VAN DE GEINTERNEERDE EN VERVULLING VAN DE VOORWAARDEN VOOR ZIJN
RECLASSERING.
0NAANTASTBARE
BEOORDELING VAN DE CO:MMISSIE TOT
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ.

De commissie tot besche1·ming van de
maatschappiJ. beoo1·deelt op onaantastbm·e wijze of de geestestoestand van de
ge~ntentee1·de ve1·bete1·d is en of de
voo1·waa1·den voo1' zijn sociale ?'eclasse1'ing ve?'vttld zijn (1). (Art. 18 wet tot
b escherming van de maatschappij .)
(DOLL.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 8 juni 1973 gewezen door
de Commissie tot bescherming van de
maatschappij bij d e psychiatrische afde ling van d e gevangenis t e Luik;
Over h et middel afgeleid uit de schending van de rechten van de v erdediging,
doo1·dat de b estr eden beslissing de
aanvraag van eiser tot invrijheidstelling
op proef v erwerpt om de reden dat " de
·geestestoestand van de ge'interneerde niet
voldoende gebeterd blijkt en betrokkene
aldus nog altijd een ernstig gevaar voor
de samenleving uitmaakt »,
tm·wijl, em·ste onde1·deel, in zijn verslag
van 15 mei 1973 de geneesheer-psychiater
besluit dat eiser « vooralsnog het vereiste
vertrouwen niet kan opbrengen », nu hij
<< gesloten
en onverschillig is » im zich

(1) Cass., 2 april 1973 (An·. cass., 1973,
biz. 774); raadpl. cass., 21 november 1972
(ibicl. , 1973, biz. 290).
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« in het gesprek niet wil blootgeven ,, en

de directeur van de inrichting eiser als
onstandvastig, eigenzinnig en niet altijd
eerlijk bestempelt en daarom zich :i:Jiet
overtuigd verklaart dat eiser zich naar
een normatief maatschappelijk leven zal
schikken en een verdere hospitalisatie
wenselijk en nuttig acht ; de in deze
verslagen aangehaalde verschijnselen !outer karaktertrekken zijn of stoornissen
die geen enkel maatschappelijk gevaar
ktmnen opleveren; eiser gedurende 1neer
dan een jaar in vrijheid heeft vertoefd
zonder enig misdrijf te plegen en zijn
wederopneming enkel bevolen werd wegens het niet naleven van een van de
voorwaarden van zijn invrijheidstelling
op proef ; het niet begrijpelijk is dat de
geneesheer-psychiater iets verdachts ziet
in de relaties van eiser met anderen
welke hij als « ongezond " bestempelt ; er
geen rekening werd gehouden met de
vorige verslagen welke een duidelijke
verbetering in de geestestoestand van
eiser aantonen ;

tweede ondeTdeel, de beslissing geen
rekening houdt met de sociale reclasseringsmogelijkheden van eiser, wanneer,
zoals blijkt uit het verslag van de
directeur van de inrichting, eiser zijn
intrek kan nemen bij zijn grootmoeder
te Gent en eventueel te werk gesteld kan
worden :
W at het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat het onderdeel, dat
geen miskenning van de bewijskracht
van de erin vermelde verslagen inroept,
erop neerkomt te beweren dat de COIIImissie de feiten, waarop het stetmt om
de aanvraag tot invrijheidstelling van
eiser te verwerpen, verkeerd beoordeeld
heeft ; dat het aldus tegen een soevereine
beoordeling van de commissie opkomt ;
vVat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de bestreden beslissing, na de verwerping van de aanvraag
tot invrijheidstelling op proef van eiser
regelmatig gemotiveerd te hebben door de
in het middel vermelde reden, zich niet
meer hoefde uit te spreken over de
reclasseringsmogelijkheden van eiser ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen worden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

Om die redenen, verwerpt de voorziening.
11 september 1973. - 2e kamer. Voo?·zitte?·, de H. Louveaux, voorzitter. Ve?·slaggeve?', de H. Naulaerts. - Gelijkluidende conchtsie, de H. Lenaerts, a.clvocaat-generaal.- Pleite1·, de H. Cammaert
(van de balie te Gent).

2e

KAMER. -

11 september 1973.

1°

GERECHTSKOSTEN.
STRAFZAKEN . VEROORDEELDE, ElSER IN
HOGER BEROEP. 0PENBAAR MINISTERIE DAT TEGEN HEM EN TEGEN
EEN VRIJGESPROKEN ll'lEDEBEKLAAGDE
HOGER BEROEP .A ANTEKENT . BEVESTIGING VAN DE VRIJSPRAAK DOOR
DE RECHTER IN HOGER BEROEP. VEROORDELING VAN DE VEROORDEELDE
IN ALLE KOSTEN VAN HOGER BEROEP.0NWETTELIJKHEID.

2°

VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING DIE GEEN UITSPRAAK DOET OVER
EEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL EN ZICH
ERTOE BEPERKT EEN PROVISIONELE
VERGOEDING TOE TE KENNEN EN EEN
ONDERZOEKSMAATREGEL TE BEVELEN.
VOORZIENING VOOR DE EINDBESLISSING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° Stelt een ve?·oo?·deelde hoge1· 6e1·oep in en
tekent het openbaa?' ministe1·ie hoge?'
be?'Oep aan tegen hem en tegen een
V?'iJ'gesp?·oken medebeklaagde, dan moeten de lcosten van het hoge1· be?'Oep van
het openbaa?' ministeTie tegen deze
laatste, in geval van bevestiging van de
V?'ijs]Jmak, ten laste van de Staat
blijven (1). (Art. 3 wet van 1 jtmi 1849.)

2° Niet ontvanlcelijk in stmfzalcen is de
voo?·ziening die v661· de eindbeslissing is
ingestelcl tegen de beslissing welke op de
bw·ge?'liJ'ke ?'echtsvo?·de?·ing geen ttitsp?·aak doet ove1· een bevoegdheidgeschil,
een p1·ovisionele ve?'goeding toekent en

(1) Cass., 20 november 1972 (Au. cass.,
1973, blz. 281).

-31voor het ove1'ige een onde1·zoeksmaatMgel
beveelt (1). (Art. 426 Sv.)
(KUBELIK, T. GODISSART
EN LITISCONSORTEN: }
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 febr1mri 1973 door het Hof
van beroep te Gent gewezen; · ·
· ·
. I. Op de voorziening van eiser als
beklaagde:

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering:
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 3 van de wet
van 1 juni 1849 betreffende de herziening
van de tarieven in strafzaken :

in eigen naam, zijn echtgenote Botteman
Claire, en Rabe Ursula :
Overwegende dat h et arrest eiser
veroordeelt tot provisionele bedragen en
voor het overige een deskundigenonderzoek beveelt; dat zodanige beslissingen,
die geen uitspraak doen inzake bevoegdh eid, geen eindbeslissingen zijn in d e zin
van artikel 416 van het Wetboek van
strafvordering ; dat d e voorziening derhalve voorbarig en niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van eiser als
burgerlijke partij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het H of vermag acht te slaan,
n iet blijkt dat de voorziening betekend
werd aan de partijeri t egen wie zij gericht
is;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is ;

Om die redenen , vernietigt het b estr ed en arrest, doch enkel in zoverre h et
Overwegende dat, op het hoger beroep eiser in al de kosten van het hoger beroep
van eiser enerzijds en van het openbaar van het openbaar ministerie veroordeelt
ministerie anderzijds, gericht tegen eiser en de lijfsdwang uitbreidt tot deze kosen t egen de door deze laatste rechtstreeks t en ; verwerpt de voorzieningen voor het
gedaagden Godissart Jean, Locks Cecilia overige; beveelt dat van dit arrest m elen Sierens Roger, het arrest het beroepen ding zal worden gemaakt op de kant van
vonnis bevestigt waarbij eiser veroordeeld - de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwerd, de rechtstreeks gedaagden Godis- oordeelt eiser in d e vier vijfde van de
sart en Locks vrijgesproken werden en kosten en laat een vijfde ten laste van de
Sierens Roger buiten zaak werd gesteld ; Staat ; verwijst de aldus b eperkte zaak
dat het arrest eiser ncichtans veroordeelt naar h et Hof van beroep te Brussel. ·
tot de kosten van hoger beroep zonder
uitsluiting van d e kosten van hoger
ll september 1973. - 2• kamer.
beroep van het openbaar ministerie tegen Voorzitte1·, d e H. Louveaux, voorzitter.de r echtstreeks gedaagden ;
Verslaggeve1·, de H. Versee. Geli}kOverwegende, voor het overige, dat de luidende conclusie, d e H. Lenaerts, advosubstantiele of op straffe van nietigheid caat-generaal.
voorgeschreven r echtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeen~
komstig de wet is ;
B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen over de civielrechtelijke vorderingen tegen eiser ingesteld
door:
l. de burgerlijke partijen N ationaal
Verbond d er Socialistische Mutualiteiten
en Sierens Roger :

Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
2. de burgerlijke partijen Godissart
Jean, als hoofd der huwgemeenschap en
(1) Cass., 4 september 1973, supm, blz. 6.
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VOORZIENING

IN

CASSATIE.

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN . STRAFZAKEN. BESLISSING WAARBIJ DE STRAFVORDERING VERJ AARD· WORDT VERKLAARD. VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE.
N IET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankeli}k, wegens het ontb1·eken
van belang, is de voorziening van de
beklaagde tegen een beslissing waa1·bi}

-32de stmjvo?·de1·ing verjaa1·d wm·dt ve?'klaa?·d (1).
(SWINNEN, T. POELMANS
EN LITISCONSORTEN.)

Met de notitie overeenstemrnend arrest.

ze

11 september 1973. kamer. Voo1·zitte1' en Ve1·slaggever, de H. Louveaux, voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

ze
1°

KAMER. -

11 september 1973.

·REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAXEN •. _
BURGERLIJKE RECHTS:VORDERING. BESLISSING DAT DEZE RECHTSVORDERING
GEGROND IS. BESLISSING
HIEROP GESTEUND DAT HET MISDRIJF
DE OORZAAK VAN DE SCHADE IS.
GEEN CONCLUSIE. REGELMATIG
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM. STRAFZAKEN. VooRziENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.MEMORIE TER GRIFFIE VAN HET HOF
VAN CASSATIE NEERGELEGD.- AMBTELIJKE TUSSENKOMST VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE
VEREIST.

1° Bij geb?'ek aan conclttsie omkleedt de
?'echte?' ?'egelmatig met 1·edenen de beslissing waa~·biJ' hiJ' de bu1·ge1·lijke ?'echtsvo?·de?·ing geg1·ond vm·klaa1·t, dam· vast
te stellen dat het bewezen misd1·ijj de
oo?·zaalc van de schade is (2). (Art. 97
Grondwet.)
·
2° Niet ontvankelijk is de memo1·ie van de
btwgm·li}lce pa1·ti)', eise?'eS tot cassatie,
die te1· g?·iffie van het Hof van cassatie is
nee1·gelegd zonde1· de ambtelijke tussenkomst van een advocaat bij dit Hoj (3).
(Art. 425 Sv.)
(1) Cass., 12 maart 1973 (A1'1'. cass., 1973,
biz. 680).
(2) Raadpi. cass., 31 januari 1966 (Bull. en
PASIC., 1966, I, 692).
(3) Cass., 5 februari 1973 (A1·r. cass., 1973,
biz. 564).

(JACOBS EN P.V.B.A. « ROBBERECHTS »,
T. TAELEMANS EN P.V.B.A. « ASSEAUTOMOBILE ». )
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 31 januari 1973 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brussel ;
·
IV. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de civielrechtelijke vordering van verweerster :
Over het middel afgeleicl uit de schending van d e artikelen 97 van de Grandwet, 17, 18 en 25-2, a, b en d, van het
wegverkeersreglement,
doo1:dat het b estreden vonnis eiser
veroordeelt wegens inbreuk op artikelllO
van het wegverkeersreglement en verweerder vrijspreekt van de hem ten laste
gelegde feiten,
te1·wijl verweerder ter terechtzitting
van de politierechter bekend had na ·
stilstand te hebben aangezet om links af
te slaan en dit maneuver te hebben
begonnen zonder eiser te hebben gezien,
weshalve hij een inbreuk op de arti:
kelen 17 en 18 van het wegverkeersreglement had gepleegd,
en terwijl het vonnis deze beslissing
niet motiveert, niet bepaalt waarom het
de beslissing van de eerste rechter
wijzigt en niet uitlegt waarom het een
oorzakelijk verband aanneemt tussen de
door eiser gepleegde inbreuk en de
aanrijding :
Overwegende dat, bij gebrek aan conclusie, de veroordeling van eiser tot
schadevergoeding jegens verweerster wettelijk gemotiveerd is door de vaststelling
dat het ten laste van eiser bewezen
verklaarde misdrijf de enige oorzaak is
geweest van de schade ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
V. In zoverre de voorziening van
eiseres gericht is tegen de beslissing over
haar civielrechtelijke vordering tegen de
verweerders :
Overwegende dat de memorie tot
staving van de voorziening niet ontyankelijk is; dat immers die memorie op
27 maart 1973 ter griffie van h et Hof
neergelegd werd zonder de ambtelijke
tussenkomst van een advocaat bij dit
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Hof; dat eiseres aldus geen middel aan voert waarop het Hof vermag acht te
slaan;

« REXALL BELGIUM TUPPERWARE »,

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

ARREST.

11 september 1973. - 2e kamer. Voo1·zitte1', de H. Louveau:x, voorz1tter.Ve1·slaggeve1·, de H. Naulaerts. - Gelijlcluidende conclttsie, de H . Lenaerts, advocaat-generaal.- Pleite1·s, de HH. Lievens
en D e Bruyn (de eerste van de balie te
Brussel).

T. DE BACKER.)

RET HOF ; - Gelet op het b estreden
vonnis, op 5 maart 1971 in laatste aanleg
gewezen door de Arbeidsrechtbank te
Dendermonde ;

"J!Vannee?' een a·rbeidsove1'!3enkomst VOO?'
we1·lclieden voo?' een bepaalde tijd, met
beding van p1·oejtiJ'cl is gesloten, geejt
de beeindiging e1·van zonde1· d1·ingende
1·eden gedtt?'encle de ee?'ste zeven dagen
van de p1·oejti)'d aan de benadeelde
pa1·tij het 1·echt op de jo?jaitai?'e ve?·goe cling waa1·van sp?'alce in de wet op het
m·beidscont1·act in geval van eenziJ'dige
beeindiging van de ove1·eenlcomst v661·
het einde van de gestelde te?'?nijn en
zonde1· d?'ingende 1·eden (1). (Wet van
10 maart 1900, gewijzigd bij die 'van
21 november 1969, art. 5te?' en 24.)

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 5, 5te1', 7, 11 , 16,
22, 24 van de wet van 10 maart 1900 op
de arbeidsovereenkomst, zoals gewijzigd
door de wetten van 4 maart 1954 en
2 1 november 1969, 1101 , 1126, 1134,
1146, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
doo?'dat, na vastgesteld te hebben dat
de vordering strekt tot de veroordeling
van verweerster tot betaling van
2.489 frank, dit is een week loon, a.Is
contractbreukvergoeding, bedrag te vermeerderen met de gerechtelijke interesten
en de kosten, dat de vordering van eiseres
gestetmd is op het feit dat verweerster
op 6 januari 1971 een contract op proef
sloot, ingaande op 11 januari 1971 om te
eindigen op 23 januari 1971, d at verweerster evenmin op 11 januari 1971 alsop de
volgende d agen op het werk verscheen,
zonder dat zij voor deze afwezigheid
enige wettige of ernstige reden had laten
gelden, en dat verweerster niet ontkent
een contract op proef te hebben gesloten
en deze overeenkomst niet te hebben
nagekomen, h et vonnis de vordering van
eiseres ongegrond verklaart om de redenen dat : met h et bedingen van een
proeftijd niet wordt bedoeld een arbeidsovereenkomst voor de duur van de
proeftijd aan te gaan, maar voorna,melijk
de partijen in staat te stellen na te gaan
of een arbeidsverhouding hen gelegen is ;
de proeftijd essentieel gericht is op de

(1) Raadpl. het verslag van de Commissie
voor de tewerkstelling en de arbeid bij de
Kamer van volksvertegenwoordigers inzake de
wet van 21 november 1069 tot wijziging van
de wetgeving op de arbeidsovereenkomsten
(Gedr. St. Kamer 1068-1069, nr. 270-7,
biz. 28; vgl. cass. , 18 april 1063, Bttll. en
PASIC., 1963, I, 876).
Over het feit dat de zogenaamde « arbeiclsovereenkomsten op proef " in werkelijkheid
een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde
duur, voor een bepaald bedrijf of nog voor
onbepaalde duur, met p rocftijd is, raadpl<:;ge
men cass., 3 september 1050 (Bttll. en PAsrc.,

1060, I, 3) en de conclu sie van Procureurgeneraal Hayoit de Termicourt (Rev. dr. soc.,
1960, biz. 15), het advies van de Raad van
State over het antwerp dat de wet is geworden
van 21 november 1069 (Geclr. St. Kamer
1066-1967, nr. 407-1, biz. 20) en artikel 4 van
deze wet dat een artikel 5tm· inlast in de wet.
van 10 maart 1000, inzonderheid § 1 van dit
laatste artikel; zie ook 1\'f. PAPIER-JAUOULLE,
Contmt de t?·avail et contmt d' emploi, m·s. 208·
en 209, in Rep. p1·at. dT. belge, Bijv., cl. III;.
J. STEYAERT, A1·beidsove1·eenkomst-Hcmda?'·
beidm·s elt bedienden, m·s. 453 en 458, in Alg.
Pmkt. Rechtsvm·z.
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vAN WERK.
ARBEIDSOVEREENKOMST . ARBEIDSOVEREEN KOl\'i:ST VOOR WERKLIEDEN. OVER·
EENKOMST VOOR EEN BEPAALDE TIJD
GESLOTEN MET BEDING VAN PROEFTIJD.
BEEINDIGING, ZONDER DRINGENDE
REDEN, GEDURENDE DE EERSTE ZEVEN
DAGEN VAN DE PROEFTIJD. VER·
GOEDING VERSCHULDIGD.

HUUR

CASSATIE,

1974. -
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-34arbeidsovereenkomst waarbij hij bedongen is en essentieel een p eriode is tijdens
welke de werkman geen aanspraak kan
maken op de bescherming inzake stabiliteit van de b etrekking welke hij aan de
arbeidsovereenkomst ontleent, daar na
de eerste zeven dagen d e tussen de
partij en b estaande overeenkomst eenzijdig kan worden verbroken, zonder dat
de partijen verplicht zijn hiervoor de
normale regelen inza ke eenzijdige beeindiging in acht te nemen of de wederzijdse
instemming te bekomen ; men ten deze
te doen heeft met een verbintenis om
iets te doen ; iedere verbintenis om iets
te doen opgelost wordt in schadevergoeding, in geval de schuldenaar de verbintenis niet n akomt (artikel 1142 van h et
Burgerlijk W etboek); inzake arbeidsovereenkomsten d eze schadevergoeding
forfaitair wordt vastgesteld, wat n iet het
geval is inzake de proeftijd ; waar de
arbeidsovereenkomst afwijkt van h et
algemeen principe van artikel 1146 van
het Bmgerlijk Wetboek, dit principe wei
van toepassing is inzake de proeftijd ;
krachte11s artikel 1146 en volgende van
het Burgerhjk W etboek vereist is: 1° d a t
de niet-nakoming van de verbintenis te
wijten is aan de schuldenaar, veroorzaakt
door een schuld of nalatigheid waarvoor
hij aansprakelijk was ; 2° dat er werkelijk
schade is; dat ten d eze de niet -nakoming van d e verbintenis te wijten is a an
de verwerende partij ; dat eiseres echter
haar schade niet bewijst,
te1·w~jl 1 ° v erweerster zich door h et
kwestieus contract verbonden h eeft te
arbeiden onder h et gezag, h et bestuur en
het to ezicht van eiseres tegen een loon
van 57 ,89 frank per uur en de partijen
derhalve een arbeidscontract gesloten
hebben ; het bijkomstig h eeling van proeftijd d e aard van clit contract hoegenaamd
niet gewijzigd heeft; noch h et feit d a t de
partij en alsclan nagaan of een a rbeidsverhouding he11 gelegen is, noch het feit
dat verweerster nog niet rekenen kan op
de stabiliteit van h a ar w erk d e aard van
dit contract veranderen ; derhalve dit
met proefb eding gesloten arbeidscontract
volledig onder toepassing valt van de
wetgeving op d e arbeidsovereenkomst
(schending van d e artikelen 1, 5, 5te?', 7,
11 van de wet van 10 maart 1900, 1134,
1319, 1320 en 1322 van h et Burgerlijk
Wetboek); 2° elk arbeidscontract van
bepaalde of onbepaalde duur, m et of
zonder proefb ecling, aanleiding geeft tot
het ontstaan, voor d e werkne1ner, , tan
een verbintenis om te doen en de motieven waar h et vonnis de v erbintenis om te

doen , voortspruitend uit h et met proefbeding gesloten a rbeidscontract, in acht
neemt om tot zogezegde niet-toepassing
van de wetgeving op de arbeidsovereenkomst te b esluiten , duister, clubbelzinnig
en t egenstrijdig zijn en de b eslissing
geenszins r echtvaardigen (schending van
de artikele11 1 , 5, 5te?', 7, 11 van de wet
van 10 maart 1900, 1101, 1126 van h et
Bmgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet) ; 3° het door partijen m et becling van
proeftijd van zeven dagen gesloten
a rbeiclscontract onder d e volleclige toepassing valt v an de wetgeving op het
arbeiclscontract en, daar verweerster
haar verbintenis om te werken vanaf de
eerste dag niet h eeft nageleefcl en evenmin
het contract wegens dringencle r eclen
h eeft verbroken, eiseres gerechtigcl is de
forfaitaire schaclevergoecling te vorcleren
gelijk aan een week loon (schending van
de artikelen 1, 5, 5te?', 16, 22, 24 van de
wet van 10 m aart 1900 en 1146 van het
Burgerlijk W etboek) :
Overwegencle dat h et vmmis vaststelt
dat verweerster op 6 januari 1971 een
« contract op proef » met eiseres sloot,
ingaancle op 11 januari 1971 om op
23 januari 1971 te eindigen, en op h et
werk niet verscheen, zonder cla t zij enige
wettige of ernstige reclen voor cleze
afwezigheicl had cloen gelclen ;
Overwegende dat artikel 5te?·, § 4, v an
de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, ingevoegd door artikel 4
van de wet van 21 november 1969 tot
wijziging van de w etgeving betreffende
de arbeidsovereenkmnsten, bepaalt
« Wam1eer de proeftijd zeven clagen is,
kan de arbeidsovereenkomst geclurende
die p eriode zonder ch·ingencle reden niet
eenzijdig b eeincligd worden. vVanneer de
proeftijcl m eer clan zeven clagen is, gelclt
die b epaling aileen voor de eerste zeven
dagen ... »;
Dat artikel 24 van voormelde ·wet van
10 maart 1900, vervangen door artikel 15
van gezegde wet van 2 1 november 1969,
bepaalt : « Wanneer de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een
b epaald werk wordt aangegaan, geeft de
eenzijdige b eeindiging ervan zonder dringende reclen v66r h et verstrijken van d e
termijn, aan d e benadeelcle p artij, recht
op een vergoeding gehjk aan het bech·ag
van h et loon dat verschuldigd zou zijn
tot het bereiken van die termijn » ;
Overwegende dat geen enkele wetsbep aling noch r echtsprincipe toelaten v an
deze r egels af t e wijken inzake a rbeidsovereenkomst m et beding van proeftijcl;
Overwegende dat h et verslag op 21 m ei

-351969 uitgebracht namens de conunissie
voor de tewerkstelling en de arbeid van
de Kamer van volksvertegen woordigers
trouwens preciseert dat de b epalingen
omtrent de proeftijd dienen gesitueerd te
·worden in het geheel van de arbeidswetgeving en, meer bepaald, in het geheel
van de wetgeving op de arbeidsovereenkomst en dat, b ehalve de door de wet
bepaalde uitzonderingen, de wettelijke
bepalingen betreffende de arbeidsovereenkomsten gedurende de proeftijd volledig van toepassing zullen zijn ;
Overwegende dat derhalve, door de
vordering van eiseres strekkende tot
contractbreull:vergoeding af te wijzen,
om de redenen dat h et hier niet gaat om
een verbintenis waarop, bij niet-uitvoering ervan, de door de wet op de arbeidsovereenkomst bepaalde forfaitaire vergoedingen toepasselijk zijn, maar om een
v erbintenis mn iets te doen die, ingeval
van niet-nakoming ervan, overeenkomstig het gemeen recht, in schadevergoeding opgelost wordt, en dat eiseres haar
schade niet bewijst, het vonnis de in het
middel aangehaalde wets bepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die r edenen, vernietigt h et bestre den vonnis; beveelt dat van dit arrest
m elding zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat hierover door de
feitenrechter zou worden b eslist ; verwijst
de zaak naar de Arbeidsrechtbank te
Gent.
12 september 1973. - ge kamer. ·Voo?·zitte?', de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Gerniers. GeliJ'klttidende
conclttsie, de H . P. Mahaux, eerste
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Houtekier.
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1° DIENSTPLICHT. UITSTEL EN
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE
GROND. lNGESCHREVENE DIE DE
VOORWAARDEN VERVULT VAN ARTIKEL 11, § 1, VAN DE GECOORDINEERDE
DIENSTPLICHTWETTEN. - VOORWAARDEN DIE MOETEN VERVULD ZIJN BIJ DE
INDIENING VAN DE AANVRAAG.

2° DIENSTPLICHT . -

UITSTEL EN
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE
GROND . - VERLATING VAN FAliULIE.GELIJKSTELLING MET RET OVERLIJDEN
VAN EEN GEZINSLID. - VOORWAARDE.

go DIENSTPLICHT. - HOGE MILITIERAAD.- PROCEDURE . - 0NDERZOEK.
F ACULTATIEVE ONDERZOEKSMAATREGEL.
1° De ingesclwevene die, ten gevolge van
het oveTli}clen van een gezinslicl of van
een met het ove1·li}den gelijlcgestelde
omstandigheicl, de voonvaa1·den Ve?'vttlt
voo1· het belcomen van een bttitengewoon
ttitstel of v1·ijlating van clienst als lcostwinne·r binnen de te1·mi}nen van a?·tikel11, § 1, van cle gecoo?·clinee?·cle dienstplichtwetten, moet deze voo1·waa1·den
ve?'vttllen bi} de indiening van de aanv?·aag (1).

2° V m·lating van fam ilie w01·dt slechts
geliJ'lcgesteld met het ove1·li}clen van een
gezinslid , in cle zin van a1·tilcel 17, § 2,
van de gecoo?·dinee1·de dienstplichtwetten,
indien dit sinds ten minste twee }aa1· is
vastgesteld.
go A1·tilcel 28, § 2, en 37, § 2, van de
gecoo1·dinee?'de dienstplichtwetten staan
?'espectieveli}lc aan de Hoge Militiemad
toe een onde1·zoek te gelasten, zonde1· hem
e1·toe te vm·plichten deze onde?·zoelcsmaat?'egel te bevelen (2).
(D'HOOGE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 25 april 1973 door de Hoge
Militieraad gewezen ;
Gelet op het arrest van het Hof van
14 maart 1973;
Over het middel afgeleid uit d e schending van de artikelen 11, § 1, 12, § 1,
7°, 17, § 2, en 28, § 2, van de gecoordineerde dienstplichtwetten,
clo01·dat de bestreden beslissing ten
onrechte vaststelt dat de wettelijke voorwaarden tot de vrijlating van dienst op
(1)
cass.,
1069,
(2)
1959,

Raadpl. cass., 30 oktober 19 67 (A1·r.
1968, biz. 310) en 12 mei 1969 (ibid.,
biz. 888).
Cass., 19 januari 1959 (Bull. en PAsrc.,
I, 493).

-36grond van het kostwinnerschap niet
verenigd zijn, onder meer om de reden
dat de voorwaarclen van artikel 17, § 2,
van clezelfcle wetten, waarvan de toepassing door eiser ingeroepen wercl, niet
vervulcl zijn,
tenvijl clit artikel bepaalt dater familieverlating is, gelijk te stellen met het overlijclen, wanneer zij seclert ten minste twee
jaar vastgestelcl is ; terwijl ten deze de
moecler van eiser, na het overlijden van
zijn vader in 1962, op 13 januari 1968 hertrouwcle met clokter G. die met haar nooit
samenwooncle, en zij een procedure tot
echtscheicling tegen haar t weede echtgenoot heeft in.geleicl ; terwijl aan de hand
van de officiele uittreksels afgelevercl door
de betrokken gemeentebesturen blijkt
clat de moecler van eiser 1neer clan twee
jaar van haar echtgenoot verwijclercl
heeft geleefcl, namelijk zoncler onclerbreking van 13 januari 1968 tot op h eclen,
en de termijn tot aanvraag om gewoon
uitstel op 31 januari 1970 eincligcle, en de
termijn tot aanvraag om buitengewoon
uitstel begon te lopen op 1 februari 1970
en op h eclen nog loopt ; terwijl , inclien de
Hoge Militieraad enige twijfel nopens
bewijsmateriaal kon hebben, h ij, met
toepassing van artikel28, § 2, van bovengenoemde wetten, dit had km1nen en
zelfs moeten onderzoeken, wat hij niet
gedaan heeft, doch op louter subjectieve
overwegingen, tegengesproken door officiele docmnenten, verklaart dat de
familieverlating niet bewezen is, en
terwijl eiser de bij de voormelcle artikelen l l en 12, § 1, 7°, gestelde voorwaarclen
vervulcle, zodat d e Hoge lYiilitieraacl,
door de ten cleze bestaancle familieverlating verkeercl te beoordelen, die wetsbepalingen schenclt :

tijdens een huwelijk van twee jaren ten
cleze het bewijs niet Ievert dat er familieverlating bestoncl ; d at de moeder van
belanghebbende slech ts op 31 december
1970 bij belanghebbencle te Gent ingeschr even werd; dat de ingeroepen familieverlating seclert meer clan twee j aar
niet bewezen is » ;
Overwegende clat de Hoge Militieraacl
alclus niet twijfelt aan de juistheicl van d e
overgelegcle documenten van de gemeentebestm·en, doch in feite en dus op
onaantastbare wij ze oordeelt dat, in
acht genomen de op die docmnenten
vermelde gegevens, het b ewijs van de
familieverlating sedert ten minste twee
jaar, bij het indienen van d e aanvraag om
vrijlating, niet geleverd werd ;
Overwegende dat, 1n zoverre eiser
artikel 28, § 2, van de gecoorclineerde
dienstplichtwetten inroept, deze bepaling
de militieraad beoogt en aan cleze laatste
geen verplichting oplegt ; dat artikel 37,
§ 2, van dezelfcle wetten, luiclens hetwelk
de Hoge Militieraad overeenkomstig
artikel 28 een onclerzoek of een keuring
door een geneesheer-deslnmclige kan
gelasten, zich ertoe beperkt deze r aacl
een vermogen te verlenen, zoncler hem te
verplichten tot deze maatregelen over te
gaan;
Overwegende dat de beslissing derhalve
wettelijk kon oordelen « dat de voorwaarden van artikel 17, § 2, va,n de
gecoorclineerde dienstplichtwetten niet
vervuld zijn » ;
Dat het micldel niet kan aangenomen
worden;
'

Overwegencle clat eiser aan de beslissing
verwijt zijn aanvraag om vrij lating,
gegrond op de artikelen 11 , § 1, en 12,
§ 1', 7°, van de gecoordineercle clienstplichtwetten, te hebben verworpen om de
reclen clat het bewijs van de familieverlating in d e zin van artikel 17, § 2, van
diezelfcle wetten niet gelevercl werd ;
Overwegencle clat die beslissing er op
wijst « clat, niettegenstaancle het feit clat
de moecler van belangh ebbende zich op
29 december 1967 heeft laten inschrijven
te Luik, kmnencle van Ougree, om twee
weken later, op 13 januari 1968, in het
huwelijk te treclen met d okter G. die
ingeschreven bleef bij zijn clochter te
Ougree, het huwelijk bestoncl ; clat de
toestand onveranclerd bleef tot op 31 de cember 1970; clat het feit nooit ingeschreven te zijn geweest op eenzelfcle a dres

12 september 1973. - 3e Immer. Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Wauters,
raadsheer waarnmnend voorzitter.
Gelijklttidende conclttsie, d e H. P. Mahaux, eerste advocaat-generaal.

Om clie redenen, verwerpt de voorzie ning.

1"
1°

KAMER. -

13 september 1973.

CASSATIEMIDDELEN. BURGERLIJKE ZAKEN. VERi\iELDING VAN
EEN WETTELIJKE B E PALING DIE IS
GESCHONDEN INDIEN HET MIDDEL GEGROND IS. SCHENDING DIE DE
VERNIETIGING VAN HET BESTREDEN
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dat melding maakt van een van de
wettelijlce bepalingen die wenlen geschonden, indien het micldel geg?"Ond is,
mits de schending van die bepaling de
ventietiging van het best1·eden beschiklcende gedeelte meeb1·engt (1).

BESCIDKKENDE GEDEELTE l\iEEBRENGT.
VERMELDING DIE VOLSTAAT.

2°

OVEREENKOMST. VVEDERKERIG
CONTRACT. IN GEBREKE ZIJN VAN
DE l\iEDE-CONTRACTANT DEFINITIEF GEWORDEN. BELET DE OPWERPING
VAN DE EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING NIET.

3o SCHULDVERGELIJKING.- WIJZE
WAAROP DE VERBINTENISSEN TENIET GAAN.- BEGRIP ONDERSCHEIDEN VAN
DE EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING.

2° I nzalce wecle?·lce1·ige contmcten ontneemt
de omstandigheid dat het in geb1·eke
zijn van de mede-cont1·actant wegens
zijn jaillissement definitiej is gew01·den,
aan de ande1·e pa1·tij het voo?'deel van de
exceptie van niet -ttitvoe~·ing niet (2).
3°
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OVEREENKOMST. WEDERKERIG
CONTRACT.- EXCEPTIE VAN NIET-WT VOERING. SCHORSING VAN DE mTVOERING VAN DE VERBINTENISSEN. BEGRIP ONDERSCHEIDEN VAN DAT VAN
DE SCHULDVERGELIJKING.

5°

KOOP. OVERDRACHT VAN SCHULD VORDERING.- RECHTEN VAN DE GECEDEERDE SCHULDENAAR T.A.V. DE OVERNEMER.

6°

KOOP. OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING . AANvAARDING DOOR DE
GECEDEERDE SCHULDENAAR. GEVOLGEN .

7°

OVEREENKOMST. WEDERKERIGE CON'rRACTEN. EXCEPTIE VAN
NIET-IDTVOERING. INHERE NT AAN
HET CONTRACT.

1o A an a1·tikel 1080 van het Ge1·echtelijk

W etboelc voldoet, in zove1· dit voo?·sclwijjt
dat in het cassatiebe1·oep de wettelijke
bepalingen wonlen ve1·meld waa1·van de
schending woTdt aangevoe1·d, het middel
(1) Raadpl. cass., 2 mei 1968 (A?'l'. cass.,
1968, blz. 1097); 15 januari 1970 (ibid ., 1970,
blz. 432); 19 mei 1971 (ibid., 1971, blz. 939).
(2) DE PAGE, Tmite cle d1·oit civil belge, d. II,
nrs. 820, 866 en 869, d. VI, nrs. 784, 821, A,
en 826; VANRYN, P1·incipes de d1·oit commm·.cial, 1965 , d . IV, nrs. 2783 en 2784; DE BERSAQUES, noot onder cass. , 24 april 1947,
Rev. m·it. jtt?·isp?·. belge, 1949, blz. 125 en volg.,
nr. 13 en de aangehaalde autem·s, o.a. CASSIN,
L'exception ti1·ee de l'inexectttion dans les
1'app01·ts synallagmatiqttes; PILLEBOUT, Rechm·ches stt?' l'exception d'inexectdion, 1971,
m·s. 235, 257, 260 en 261.
(3) Noot van HUET onder cass. fr . (ch.
soc.}, 3 juli 1965 (Recueil Dctlloz-Si1•ey, 1966,
blz. 310).
(4) Er b estaan immers afwijkingen, met
name voor de exceptie van schuldvergelijking
in geval van zuivere en eenvoudige bestem-

en 4° De exceptie van niet-ttitvoe1·ing en
die welke geg?'oncl is op de schttldve?·gelijlcing zijn onde1·scheiden, aangezien
de schuldve1·gelijlcing een wijze is waa1·op
wede?'!ceTige ve1·bintenissen geheel of ten
dele tenietgaan, tenviy'l cle exceptie van
niet-uitvoe1·ing geen ancle1· gevolg heejt
dan de scho1·sing van de ttitvoe1·ing van
de ve1·bintenissen van degene die zich
e~·op be?'Oept (3) . (Artt. 1102, 1134,

1184, 1289

en

1290 B.W. )

50 In geval van ove1·d1·acht van een schuld-

vo1·de1·ing, behottdt de gecedee1·de schulde naa?' in de 1·egel (4), t.a .v. de oventeme1·,
de 1·echten en excepties die hij aan de
ove~·d?'agende
schttlcleise~·
kon tegenwe?-pen (5).
6° In geval van oveTcl1·acht van een schuldvo?'cle?·ing, ontneemt cle toestemming in
de ove1·dmcht doo?' de gecedee1·de schttldenaa?', zonde1· ajstand te cloen van zijn
1·echten, hem niet het voo1·deel van de
schttldve1·gelijlcing waa1·op hij zich t.a.v.
de ove1'd1·age?· had lctmnen be1·oepen (6).
(Art. 1295 B.W.)
ming van de gecedeerde schuldenaar (art. 1295
B.W.) en wanneer vaststaat dat de schuldenaar ervan afziet zich op de excepties te
beroepen : DE PAGE, op. cit., d. IV, nrs. 442
en volg.
(5) Beginsel hierop gegroncl dat de geced eerde schuldenaar zich niet kan verzetten
tegen de overdracht en dat deze geen schuldvernieuwing meebrengt. Cass., 14 februari
1924 (Bull. en PAsrc., 1924, I, 202) en 25 maart
1965 (ibid., 1965, I, 788); DE PAGE, op. cit.,
d . IV, ms. 378 en 441 ; Rep. 1J1'at. d1·oit belge,
v 0 T1·anspo1·t (Cession de creances}, ms. 85
en volg. ; Encycl. Dalloz, D1·oit civil, d . II,
1973, v° Cession cle creance, m·s . 546 en volg.
(6) T enzij met zekerheid bewezen is
(art. 1162 B .vV.) dat de gecedeerde schulden aar ook er van afgezien heeft zich op excepties te beroepen, impliceert zijn toestemming
in de overdracht s lechts dat bij het bestaan
ervan erkent. Aileen op grond van een wette-
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geg1·ond is op cle oncledinge afhankelipcheid van de wecle?'ZiJ'dse ve1·bintenissen,
is inhe1·ent aan cle aanl van het wede1·ke1·ig contmct (1). (A.J:tt. 1102, 1134 en
1184 B.W.)
(REGIE VAN TELEGRAFIE EN TELEFONIE,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « GEOFFREY'S BANK ll,)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 januari 1971 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Gelet op het middel afgeleid uit de
schencling van d e artikelen 1108, 1131,
1134, 1135, 1289, 1295, 1612, 1613 van
het Burgerlijk Wetboek en 570 van h et
"\711etboek van koophandel (wet van
18 april 1851) ,
dooTdat het arrest beslist dat verweerster, aan wie de vennootschap
« Entreprises generales de travaux Lucien
Godart et :fils" op 10 januari 1964 de
schuldvordering heeft overgech·agen die
zij op eiseres had wegens aan de gang
zijncle werken, van deze laatste betaling
kan krijgen van de beclragen van
118.000 frank en 266.000 frank, waarvan
eiseres, na de betekening van de over-·
ch·acht op 16 januari 1964, bij brieven
van 11 februari en 4 maart 1964, de
starting op uiterlijk 27 maart en 24 april
1964 had aangekoncligd en clat eiseres
niet gerechtigcl is om, op grond van
schulclvergelijking of van d e exceptie van
niet-uitvoering, aan te voeren clat, nu
genoemcle vennootschap op 9 maart 1964
lijk vermoeden wordt er een uitzonclering
gemaakt op deze regel, als het de schuldvergelijking betreft. DE PAGE, op. cit., d. IV,
ill'S. 443 en 444; PLANIOL en RIPERT, 2• uitg.,
1954, d. VII, nr. 1126, blz. 513 en 514;
Re)J. p1·at. d1·. belge, v 0 Tmnspm·t (Cession de
creances}, ill'S, 44 en 46.
(1) Cass., 24 april 1947 (Bttll. en PASIC.,
1947, I, 174}; 23 februari 1956 (ibid., 1956, I,
652) en 18 maart 1971 (.A?'?'. cass., 1971,
blz. 697) : in wederkerige contracten mag men

zich rechtens op de exceptie van niet-uitvoering beroepen ; hierover raadplege men ook
DE PAGE, OjJ. cU., d. II, nrs. 836, 862 en 866;
LeQons de cl?·oit civil, d. II, 1,
1130 en 1131.

:MAZEAUD,
ill'S.

Omdat cle overdragende schulcleiser slechts
na cle toestemming van de eiseres in de
overclracht failliet werd verklaard, betoogcle

failli et was verklaarcl en voor de voltooiing van de werken van ambtswege
maatregelen waren 1uoeten genomen
worden overeenkomstig de algemene
voorwaarclen inzake de aanneming, de
schulclen van de aannemer groter zijn clan
de door verweerster gevorclercle beclragen,
op groncl dat, hoewel niettegenstaancle
h et faillissement schuldvergelijking blijft
plaatshebben tussen de weclerzijdse
schulclvorcleri.ng van de gefailleercle en
zijn meclecontractant, de gececleercle
schulclenaar zich tegen d e overnenJ.er van
de schulclvorclering niet meer op de
schulclvergelijking kan beroepen wanneer
hij in de hem betekende overch·acht heeft
toegestemcl, clat een van de p artij en bij
de weclerkerige overeenkomst weliswaar
aan zijn in gebreke blijvencle meclecontractant de exceptie van niet-uitvoering kan tegenwerp en en de uitvoering
van de overeenkomst tijdelijk of zolang
schorsen a ls zij h em kan. clwingen zijn
verplichtingen nate komen, doch clat dit
recht ophouclt te b estaan. zoclra het zeker
is geworclen, zo<!-ls in het onderhavige
geval, dat de exceptie van n.iet-uitvoering
een d ergelijk resultaat niet meer kan
bereiken., aangezieu het in gebreke zijn
van de meclecontractan t cle:finitief is
geworden, clat in clit geval alleen nog
maar de rekeningen tussen partijen clienen
opgem.aakt te worden en dat eiseres, door
toe te stemmen in de overclracht voor
de bedragen van 118.000 frank en
266.000 frank, zich, zoals zulks in
artikel 1295 van het Bm·gerlijk Wetboek
is bepaald, h et recht h eeft ontzegd om
zich te beroepen op de schuldvergelijking
waaraan de exceptie van niet-uitvoering
niet vreemd is en waarvan zij een van de
gronden is,
de verweerster dat de ciseres zich niet mocht
beroepen op de exceptie van niet-uitvoering,
claar cleze slechts na cle toestemming was
ontstaan. Het onderhavige arrest verwerpt
cleze stelling en wijst erop clat cle exceptie van
niet-uitvoering inherent is aan cle aard van het
weclerkerig contract. Aldus beschouwt het
arrest dat cle eiseres het recht had zich op die
exceptie te beroepen krachtens het aannemingscontract en van bij het afsluiten ervan
en dat noch cle overdracht noch zelfs de
toestemming v66r het in gebreke blij ven
van de overdrager aan eiseres deze exceptie
hadclen kunnen ontnemen t.a.v. de overnemer. Zie clienaangaande de noot van
F. GLANSDORFF, vooral nrs. 7 en volg., onder
cass., 17 februari 1972, Jott?'nal des T?·ibttncmx,
1973, blz. 584 en de erin vermelde auteurs;
PlLLEBOUT, op. cit., nr. 261, blz. 250.

-39te1·wijl, zelfs indien, ten aanzien van het
onherroepelijk in gebreke blijven van een
m edecontractant, aileen nog 1naar de
rekeningen tussen partijen dienen opgemaakt te worden, er geen echte schuldvergelijking in het spel is ; de wederzijdse
schulden die uit wederkerige betrekkingen zijn ontstaan elkaar niet tenietdoen
krachtens de wet, doch nauwgezet uitgevoerd moeten worden overeenkomstig de
wil van de partijen; het faillissement
van d e aannemer geen einde maa kt aan
de onderlinge afhankelijkheid van de
wederzijdse verbintenissen die uit het
aannemingscontract voortvloeien en de
exceptie van niet-uitvoering, die enkel
verdwijnt wanneer de aannemer wordt
beschouwd aan zijn verplichtingen vol daan te hebben, in voorkomend geval,
door de opdrachtgever van h et werk
onbeperkt kan worden aangevoerd, waaruit volgt dat het arrest de gevolgen van
de wederkerige betrekkingen miskent,
die met name in de artikelen 1108, 1131,
1134, 1135, 1612, 1613 van h et Burgerlijk
'Vetboek en 570 van het vVetboek van
koophandel zijn neergelegd, alsmede het
begrip wettelijke schuldvergelijking en
de gevolgen ervan, en aldus de artilmlen 1289 en 1295 van het Burgerlijk
W etboek schendt ;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid door verweerster afgeleid uit de
niet-vermelding door · eiseres van de
artikelen 1690, 1691 en 1962 van het
Burgerlijk vVetboek betreffende de overdracht van schuldvorderingen en de
gevolgen van d e betekening van de
overdracht aan de gecedeerde schulclenaar:
Overwegencle d at aan artikel 1080 van
het Gerechtelijk vVetboek voldoet in
zover dit voorschrijft dat in het cassatieverzoekschrift de wettelijke bepalingen
worden vennelcl waarvan de schencling
worclt aangevoerd, het micldel dat melcling maakt van een van de wettelijke
bepalingen die werden geschonclen, inclien
het miclclel gegrond is, mits de schending
van die bepaling cassatie van het bestreclen beschikkencle gedeelte meebrengt;
Overwegende dat het micldel het arrest
verwijt met name door een verkeerde
gelijkstelling van de door eiseres aangevoerde exceptie van niet-uitvoering met
die van de schulclvergelijking, een verkeercle toepassing te hebben gegeven aan
artikel 1295 van het Burgerlijk vVetboek
volgens h etwelk de gecedeerde schuldenaar die heeft toegestemcl in de overdracht van de schuldvordering zich t egen

de overnemer niet meer kan b eroepen op
de schulclvergelijking die hij, v66r deze
toestemming, aan de overdrager had
lnmnen tegenwerpen ;
Overwegende clat a lclus blijkt dat met
name de schending van artikel 1295 van
het Burgerlijk Wetboek, clat inzonclerheicl
in het middel is aangevoerd, voldoende
is, indien dit middel gegroncl is, om
cassatie van h et bestreclen beschikkende
gedeelte mee te brengen en clat, derhalve,
het miclclel van niet-ontvankelijkheicl
niet kan worden aangenomen ;
Over het middel :
Overwegende dat h et arrest h et verweer van eiseres, dat gestetmd is op de
exceptie van niet-uitvoering, verwerpt
op grond dat deze exceptie niet kan
worden aangevoerd wanneer, zoals in het
onderhavig geval, de contractant ten
gevolge van zijn faillissement niet meer
in staat is zijn verbintenissen uit te
voeren en dat eiseres, die in de overdracht
van de schulclvorclering had toegestemcl,
zich, krachtens artikel 1295 van het
Burgerlijk vVetboek, niet kan beroepen
op een schulclvergelijking die uit de
niet-uitvoering voortvloeit;
Overwegende dat de omstancligheid
clat het in gebreke zijn van de meclecontractant wegens zijn faillissem ent
definitief is geworden aan de andere
partij h et voordeel van de exceptie van
niet-uitvoering niet ontneemt;
Overwegende clat de exceptie van
niet-uitvoering en die welke gegroncl is
op de schulclvergelijking niet samenvallen, aangezien de schulclvergelijking een
wijze is waarop weclerzijclse verbintenissen tenietgaan tot beloop van het minste
bedrag, terwijl de exceptie van nietuitvoering geen ancler gevolg heeft clan
de schorsing van de uitvoering van de
verbintenissen van degene die zich erop
beroept;
Overwegende dat de overdracht van
een schuldvorclering de gecedeerde schuldenaar niet kan benadelen ; clat hij, in
het algemeen, ten aanzien van de overnemer de rechten en excepties behoudt
die hij aan de overdragende schuldeiser
kon tegenwerpen ;
Overwegende dat de toestmruning in
de overdracht door eiseres, zonder afstand
te do en van h aar rechten, haar alleen
het voordeel van de schuldvergelijking
heeft ontnomen waarop zij zich ten
aanzien van de overdrager had lnmnen
beroepen;
Overwegende dat eiseres zich, derhalve,
tegen verweerster kon beroepen op de
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exceptie van niet-uitvoering waarover
zij j egens de overdrager beschikte krach tens het aam1emingscontract dat zij 1net
d eze laatste had gesloten; dat deze
exceptie, die gegrond is op de onderlinge
afhankelijkheid van d e wederzijdse ver bintenissen, inherent is aan d e aard van
het wederkerig contract ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van clit arrest
melding zal worden gemaakt op d e kant
van de vernietigde beslissing ; houdt d e
kosten aan opdat hierover door de
feitenrechter wordt beslist; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Luik.

13 september 1973 . - 1e kamer. VooTzitte1·, de H. LegTos, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Ligot. - Gelijkhticlende cpnclusie, de
H.

Detolli'nay,

advocaat-generaal.

Pleite1·s, de HH. Fally en D eBruyn.

1e KAMER. -

14 september 1973.

10 HUWELIJK. - WEDERZIJDSE RECRTEN EN VERPLICRTINGEN VAN DE
ECRTGENOTEN.
VORDERING TOT
RET BEKOMEN VAN EEN MACRTIGING
OM LONEN TE ONTVANGEN. - ARTIKEL 218 VAN RET BURGERLIJK WETBOEK . - BESLISSING TOT MACRTIGING
011'[ DE INKOli'[STEN TE ONTVANGEN

GELDT SLECRTS VOOR DE TOEKOli'[ST.GEVOLG.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. BURGERLIJKE ZABEVOEGDREID. KEN.- VORDERING TOT RET BEKOMEN
VAN EEN ll'i:ACRTIGING Ol\'[ LONEN TE
ONTVANGEN GEREGELD BIJ ARTIKEL 218
VAN RET BURGERLIJK WETBOEK. LATER INDIENEN VAN EEN VERZOEKSCHRIFT TOT ECRTSCREIDING. - BEVOEGDREID VAN DE VREDERECRTER.GRENZEN.
1° De machtiging clie aan een van de

echtgenoten wonlt veTleencl om ctlle
inkomsten of een cleel van cle inlcomsten
van cle anclm·e echtgenoot te ontvangen,
ove1·eenkomstig aTtikel 218 van het
Bw·geTliJ'k Wetboelc, geldt slechts voo1· cle
toekomst; zij mag niet met tentgwe1·king
wm·clen gegeven (1).

2° De v1·ecle1·echte1· is niet meeT bevoegd om
1·echt te cloen ovm· een vonle1·ing tot het
belcomen van een machtiging om lonen
te ontvangen, zoals zttlks is ge1·egelcl bij
a1·tikel 218, licl 2, van het Bm·ge1'liJ'lc
1-Vetboelc, na cle beslissing van cle
1·echtbank of van cle 1·echtm· in lco1·t geding
ten gevolge van cle incliening van een
ve1·zoelcsclwift tot echtscheicling of tot
scheicling van tafel en becl. (Art. 219,
§ 6B.W.)
(EYCKERll'i:ANS, T. VANDENDORPEL.)
ARREST.
HET HOF ; -

(1) De verweerster had in 1960 machtjging
gekregen om een deel van de lonen van haar
man te ontvangen. In 1971 vroeg zij aan de
vreder'echter om de oorspronkelijke beslissing
te wijzigen en bet bedrag dat zij ingevolge die
machtiging ontving te verhogen. De vrederecbter heeft de 1ste december 1971 op deze
vordering recht gedaan. De eiser is van deze
beslissing in boger beroep gekomen en de
bmgerlijke rechtbank, zitting houdende in
hoger beroep, heeft hierover op 23 mei 1972
beslist. De eiser had ondertussen, d.i. op
2 september 1971, een verz~ekschrift tot
echtscheicling ingediencl en op 24 september
een vordering in kort geding ingesteld teneinde cle voorlopige maatregelen vast te
stellen. De voorzitter van de r echtbank heeft
op deze vordering beslist bij een beschiklciug
van 13 december 1971.
De bmgerlijke rechtbank heeft dus beslist
na de indiening van bet verzoekschrift tot

Gelet op h et bestreden

echtschei.cling en na de beslissing van de voorzitter van de rechtbank in kort geding over
de voorlopige maatregelen. Zij heeft daarenboven, met bevestiging van de beslissing van
de vreclerechter, geoordeeld dat aan de verweerster nog een machtiging diende te worden
verleend om geld te ontvangen tot aanzuivering van de « achterstallige bedragen voor de
tijd tnssen de indiening van het verzoekschrift
en de beslissing van de vrederechter "·
D e beslissing van de rechtbank schijnt aldus
de begiuselen van de regels inzake delegatie
van lonen, zoals deze zijn vastgesteld bij
artikel 218, tweede lid, van bet Burgerlijk
Wetboek, te miskennen.
Ingevolge deze bepaling is het voor een van
de echtgenoten mogelijk cl e andere echtgenoot
die zijn verplichtingen niet nakomt, ertoe
t e verplichten bij te dragen in de lasten van
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gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen;
Over h et eerste miclclel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 6, 203, 212,
218, 1172 van het Burgerlijk Wetboek,
870, 1258, 1280 van h et Gerechtelijk
vVetboek en 97 van de Gronclwet,
doo1·dat h et bestreden vom1is voor
r echt zegt dat v erweerst er gerechtigd was
6.000 frank p er maand van de inkomsten
van eiser rechtstreeks bij zijn werkgever
te ontvangen vanaf 1 juli 1971 tot en m et
1 december 1971 en de door eiser ingestelde tegeneis tot afschaffing van de
kwestieuze a.fhouding ongegrond verklaart om d e reden dat eiser « steeds
in het akkoordvmmis is blijven b erusten
en het bovendien vrijwillig en regelmatig
aangevuld heeft door de bijkomencle
betaling van 2.000 frank per maand,
d e huishouding. De m achtiging om een zeker
bedrag van d e Ionen van de gebrekige echtgenoot te innen v erleent aan d e andere
echtgenoot geen onderhoudsgeid ; zij doet
t en voordeie van d eze echtgenoot geen
schuidvordering ontstaan. Het is siechts een
m aatregei op grond waarvan de echtgenoot
lean bekomen dat d egen e die inkomsten aan
zijn wederhelft verschuidigd is , deze inkoms t en
of een deei ervan aan hemzelf betaait. D eze
maatregei wordt daarom doorgaan s « deiegatie
van Ionen " geh eten en vertoont werkelijk dit
karakter. Daaruit voigt o.a. dat de echtgenoot, die recht erop heeft, siechts betaling
m a g vorderen van h etgeen beschikbaar en in
h a nden is van degene die de inkomsten
verschuidigd is. Ander zijds voigt uit het feit,
dat d e recht h ebbende echtgenoot geen
schuldvordering bezit, da ter van geen achterstallige schulden sprake lean zijn. Dit k an
immers a ileen het gevai zijn aJs er v66r de
b esliss ing een schuidvordering b estaat.
(Raa dpl. DE PAGE, 3de uitg., d. I, nr. 706qttate'l', biz. 850; HAYOIT DE T ERilliCOURT,
La fernme devan t la loi civile, piechtige openingsred e v a n h et hof van b eroep te Brussei
v a n 15 septemb er 1938 , biz. 28 ; BAETEMAN
en LAUWERS, Devoi?'S et d?·oits cles epoux,
ill', 90, bi z. 91 en 92, ill'. 246, biz. 287 en 288;
CL. RENARD, Catt?'S de d1·oit civil, ill', 535,
biz. 287 en voig. ; CL. RENARD, E xamen d e
jurisprudence, Rev. m·it. jtw. belge, 1957,
biz. 67 tot 72 ; 1961, biz. 494 tot 496 ;
VIEUJEAN, Examen de jurisprudence, Rev.
crit. jtwisp?·. belge, 1.965, biz. 449 tot 459 ;
RENAULD , D1·oit p at?·irnonial de la famill e,
ill'. 150, biz. 125).
De r echter die machtiging verieent om aile

zoclat h et niet m eer dienencl was de
oorzaken van de feitelijke scheiding na
verloop van 12 jaar te onderzoeken; dat
eiser d oor h et akkoord van 30 maart 1960
minstens de gedeeltelijke gegrondheid
van de aanspraken van zijn echtgenote
erkend heeft en d e feitelijke scheiding
mede b ewerkstelligd h eeft ; d at de plicht
tot bijdrage in d e lasten van de huishouding blijft b estaan zelfs als de feitelijke
scheiding d efinitief is geworden ; dat de
tegenvordering van eiser tot afschaffing
van de machtiging verleend bij akkoordvonnis van 30 maart 1960 klaarblijkelijk
van ernstige grond ontbloot is aangezien
eiser inmiddels in kort geding aanbood
een m aandelijks onderhoudsgeld van
2.000 frank t e b etalen, aanbod welk bij
bevel van 13 december 1971 onvoldoende
geacht werd en gebracht op 6.000 frank;
dat, r ek ening houdende m et de inkomsten
van eiser en de b ehoeften van verweerster, de eerste r echter de plicht tot
inkomst en van de gebrekige echtgenoot of
een deei ervan te ontvangen, m ag dit siechts
doen voor de toekomst. Wellicht lean hij in dit
gevaJ, om het b edrag ervan te bepaien,
r ekening houden met de Iasten die op de
eisende echtgenoot drukken en nl. m et het
feit dat deze echtgenoot gedm·ende de periode
v66r h et vonnis aile Iasten van h et huishouden
aileen te dragen had. Hij kent zodoende geen
achtersta llige bedragen toe, doch steit de
bijdrage vast die d e gebrekige echtgenoot in
d e toekomst aan de r echthebbende echtgenoot
zaJ moeten b etaien.
Tegelijk kunnen dus niet b evoegd zijn,
enerzijds, d e vrederechter of d e burgerlijke
rechtbank, in hoger beroep r echtdoende en,
anderzijds, de voorzitter van de r echtbank die
in kort geding beslist tijdens een proceclure tot
echtsch eiding.
Hoewei, over eenlwmstig artikei 219, § 6,
van h et Burgerlijk Wetboek, cle beslissing van
de vrederecbter uitvoerbaar blijft tot aan het
vonnis v an d e rechtbank (over de vordering
tot echtscheiding) of cle b eschikking van d e
voorzitter van de rechtbank (in kort geding),
mag een vordering tot machtiging om de
inkomsten van de verweerder te n emen echter
niet m eer bij de vrederechter aanhangig
gemaakt worden v anaf cle indiening v an het
verzoekschrift tot echtsch eiding en, a jm·tio1·i,
mag de v r eclerecht er niet meer beslissen op
een d ergelijke vordering, clie zou ingestei cl zijn
voordat het verzoekschrift werd ingediend,
terwiji d e voorzitter van de rechtbank op de
voet van artikei 1280 van het Gerechtelijk
W etboek over de vooriopige maatregei
uitspraak heeft gedaan.

E.K.
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h eeft »,
krachtens een vonnis van 30 maart 1960
tenviJ·z 1° het feit dat eiser is blijven en bij toepassing van artikel 218 van het
berusten in het akkoordvonnis van · Bmgerlijk Wetboek, gemachtigd werd
30 maart 1960 en het regelmatig heeft rechtstreeks bij ·de werkgever van eiser in
aangevuld met bijkomende betalingen ontvangst te nemen ;
Overwegende d at het vom1is erop wijst
en daardoor de « gedeeltelijke gegrondheid der aanspraken van verweerster dat. verweerster in d~. nacht van 27 op
erkend heeft en de feitelijke scheiding 28 JUli 1959 de echtehJke woonst verliet,
mee bewerkstelligd heeft » geenszins clat zij in haar verzoekschrift van 26 febewijst dat de feitelijke scheiding en h et bruari 1960 aan de vrederechter clesomvoortdm·en ervan aan de schu.ld van t r ent bepaalde redenen opgaf en tevens
eiser te wijten is daar een zogezegde aanvoercle dat eiser geen ernstige pogiiw
gedeeltel.ijke gegrondheid van deze aan- onclernam om enige verzoening te bewerk~
spraken niet voldoende naar recht de stelligen, dat alsdan tussen pm;tijen een
schuld van eiser aantoont en gebem·lijke alllioord . tot stand kwam, bekrachtigd
biJ vonms van 30 maart 1960, waarbij
akkoorden van echtgenoten inzake feitelijke scheiding niet kunnen bekrachtigd verweerster gemachtigcl werd maandeworden door de rechtbank en het zoge- lijks 2.500 frank rechtstreeks bij de
zegd de:finitief karakter van de feitelijke werkgever van eiser in ontvangst te
scheiding evenmin afbreulc doet aan het nemen en dat achteraf eiser zelf en
door verweerster te leveren bewijs (schen- vrijwillig dit bedrag met 2.000 frank
ding van de artikelen 6, 203, 212, 218, verhoogde;
Overwegende dat h et vonnis niet
1172 van het Burgerlijk Wetboek, 870
v an het Gerechtelijk Wetboek en 97 van stelt dat eiser, door in voormeld vonnis te berusten en door het met bij.
de Grondwet);
2° eiser in zijn conclusie staande hield komende betalii1gen aan te vullen, de
dat verweerster zonder reden het echtelijk gedeeltelijke gegrondheid van de aandak verlaten had, weigerde op zijn spraken van verweerster heeft erkend,
aanvraag terug te keren en schu.ld had doch beschouwt, eensdeels, clat tengeaan de feitelijke scheiding en aan het volge van die berusting en van die
voortdm·en ervan, en het feit dat eiser bijkom.ende betalingen het niet meer
gedeeltelijk de gegrondheid van de aan- dienend was, na verloop van 12 jaar, d e
spraken van verweerster zou erkend oorzaken van de feitelijke scheicling te
hebben en de feitelijke scheiding mee zou onderzoeken en, anderdeels, dat eiser door
bewerkstelligd hebben geen voldoend het akkoord van 30 maart 1960 minstens
antwoord is op deze conclusie (schending de gedeel.telijke gegrondheid van d e
aanspraken van verweerster met betrekvan de artikelen 97 van de Grondwet,
203, 212 en 218 van het Bmgerlijk kiilg tot het onderhouclsgeld heeft
erkend;
Wetboek);
Overwegende d at het vonnis, waarvan
3° het feit dat eiser in het kart gecling niet wordt beweerd dat het de bewijsover de voorlopige maatregelen van kracht van het vonnis van 30 maart 1960
d e rechtspleging tot echtscheiding aan miskent, alzo te kennen geeft dat eiser
verweerster een onderhoudsgeld van door voormelcl alllioord de werkelijkheid
2.000 frank per maand aanbood en hij
erkencle minstens van zekere van de toen
bij bevelschrift van 13 december 1971
door verweerster in haar verzoekschrift
tot 6.000 frank per maand veroordeeld ingeroepen r edenen om de echtelijke
~erd, geenszins inhoudt dat de vraag van
waning te verlaten en niet naar clie
e1ser tot afschaffing van de afhouding op waning te willen terugkeren ;
h et loon van aile ernst zou ontbloot zijn,
Overwegende clat het vonnis, dat geen
d aar het a ls provisionele maatregel aan akkoord tussen echtgenoten over een
verweerster tijdens de rechtspleging van feitel.ijke scheiding bekrachtigt, doch uit
echtscheiding verleende onderhoudsgeld het aldmord van 30 maart 1960 de
niet afhangt van de vraag of de feitelijke minstens gedeeltelijke schuld van eiser
scheiding en het voortduren ervan aan de aan de feitelijke scheiding en aan het
schuld van eiser te wijten is (schending voortdm·en ervan afleidt, desbetreffend
van de artikelen 212 van h et Burgerlijk zijn beslissing aldus wettelijk rechtvaarWetboek, 1258 en 1280 van het Gerech- digt en d e conclusie van eiser passend
tel.ijk W etboek) :
beantwoordt ;
W at de eerste twee onderdelen betreft :
D at de eerste twee onderdelen dienvolOverwegende dat verweerster de ver- gens niet kunnen aangenomen worden ;
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Overwegende dat uit het ant·woord op
de eerste twee onderdelen blijkt dat de
rechtbank haar beslissing tot b ehoud van
de machtiging r egelmatig op andere
gronden verantwoord h eeft ; dat het
onderdeel dienvolgens tegen overtolhge
redenen gericht is en dus bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 212, 219, § 6,
van het Burgerlijk Wetboek, 1280 van het
Gerechtelijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
do01·dat het vonnis, na vastgesteld te
hebben dat eiser op 2 september 1971
een verzoekschrift tot echtscheiding heeft
neergelegd en dat op 13 december 1971
door d e voorzitter van de Rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen een bevel
werd uitgesproken inzake voorlopige
maatregelen waardoor eiser veroordeeld
werd om vanaf 1 januari 1972 een
onderhoudsgeld van 6.000 frank per
maand op zijn loon ten voordele van
v erweerster te laten afhouden, deze
laatste daarbij nog machtigt om vanaf
1 juli 1972 met maandelijkse afkortingen
van 2.000 frank een som van 21.000 frank
van d e wedde af te houden om de reden
dat de door verweerster " gevorderde
machtiging h a d kunnen ingaan op 1 juli
1971 indien de behandeling der zaak,
buiten haar toedoen om, niet vertraagd
w as geworden ; dat er inderda?'d ook
aanleiding bestaat om de macht1gmg m et
t erugwerkende kracht vanaf 1 juli 1971
te verlenen ; dat onderhav1ge vonn1s
slechts in de loop van de maand juni 1972
zal kunnen betekend worden en dienvolgens eerst op 1 juli eerstkomende
uitvoerbaar zal zijn; dat anderzijds h et
b evel in kort geding van 13 december
1971 slechts vanaf l januari 1972 kon
uitgevoerd worden zodat er een achterstal van 6 maanden aan 3.500 frank of
21.000 frank ontstaan is; dat om praktische redenen en in uitvoering van de
t erugwerkende kracht van de machti~ing,
er tijclelijk een bijkomende m acht1gmg
moet toegestaan worden om voormelcle
achterstal in te halen n,
tenvijl 1o het vonnis niet geantwoorcl
heeft op de door eiser genomen conclusie
waarin hij staande hield clat cle b ehandeling van de zaak geenszins door zijn font
v ertraagcl was en clit integendeel te wijten
was aan verweerster die ondanks h erhaalde aanmaningen nagelaten had haar
stukken mede te delen, zodat h et vonnis

niet r egelmatig gemotiveerd is (schencling
van artikel 97 van de Grondwet);
2o het vonnis, dat slechts uitvoerbaar
is tot 13 december 1971 , datum van de
beslissing in kort geding, derhalve ten
onrechte een bijkomende afhoudmg van
2.000 frank vanaf 1 juli 1972 op het loon
van eiser bevolen heeft, naast deze van
6.000 frank door h et bevelschrift bevolen
vanaf 1 januari 1972, en de zogezegde
terugwerkende kracht van d e afhouding
daaraan geen afbreuk doet (schending
van de artikelen 212 en 219, § 6, van het
Burgerlijk Wetboek en 1280 van het
Gerechtelijk Wetboek) :
vVat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat h et vonnis, door te
beschouwen dat v erweerster gerechtigd
is zich de machtiging m et terugwerkende
kracht vanaf het inleiden van het
verzoekschrift te doen toekennen, de
aangehaalde conclusie impliciet beantwoordt en aan h et vormvereiste van
artikel 97 van de Grondwet voldoet ;
Dat het eerste onderdeel feitelijke
grondslag mist ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel 219,
§ 6, van het Burgerlijk Wetboek, wanneer
na het vonnis van de vrederechter een
verzoekschrift tot echtscheiding of tot
scheiding van tafel en bed wordt ingediend, dit vonnis niettemin uitvoerbaar
blijft tot aan de beslissin~ van de r eehtbank of van de r echter m kort geding ;
dat daaruit volgt dat de vrederechter
onbevoegd is om, na de uitspraak van de
rechtbank of van de r echter in kort
geding, een machtiging op grond van
artikel 218 van voormeld wetboek te
verlenen, zonder onderscheid of de
vrederechter bij het verlenen van die
machtiging al dan niet rekening houdt
met lasten van de huishouding die
betrekking hebben op een v66r het vonnis
van de rechtbank of h et bevel in kort
geding verlopen p eriode ; dat inclerdaad
het verlenen van die machtiging door de
vrederechter noodzakelijk d e door de
rechtbank of de r echter in kort geding
gedane beoordeling van d e financiele
toestancl van de partijen in h et gedrang
bren gt ;
Overwegencle dat het vonnis, hetwelk
na de op 13 december 1971 in kort gecling
gevelde beschikking w erd gewezen, aldus
de bepaling van voormeld artikel 219,
§ 6, schendt ;
Dat h et middel, in zijn tweede onderdee!, gegrond is;

-44Om die redenen, vernietigt het bestreden v01mis, behalve in zoverre het, bij
bevestiging van het beroepen vonnis, d e
tegeneis van eiser, strekkende tot afschaffing van de door het vonnis van
30 maart 1960 aan verweerster verleende
machtiging, afwijst ; 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 zou
worden beslist ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te Mechelen, zitting houdend in
hager beroep .
14 september 1973. 1e kamer. Voo1·zitte1', Ridder Rutsaert, r aadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Sury. - GeliJ"lcluidende conclusie,
de H . Krings, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Houtekier en van
Heeke.
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KAMER .
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14 september 1973.

BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT . TUCHTZAKEN. - MIDDEL TEN BETOGE
DAT
DE
BEWIJSKRACHT
VAN
EEN
CONCLUSIE MISKEND IS. BESLISSING
DIE GEEN RED EN BEVAT BLIJKENS
WELKE DIE CONCLUSIE IS UITGELEGD
OP EEN WIJZE DIE NIET TE VERENIGEN
IS MET DE BEWO ORDINGEN ERVAN. MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG
MIST .

Feitelijke g1·ondslag mist het middel
waa?"in aan de beslissing wo1·dt ve1·weten
de bewijsk?·acht van een conclusie te
hebben mislcend, als de beslissing
geen 1·eden bevat blijkens welke deze
conclusie is t~itgelegd op een wijze die
niet te ve1·enigen is met de bewo01·dingen
e1·van (1). (Artt. 1319, 1320 en 1322
B .W . )
(M .. . , T. ORDE VAN ARCHITECTEN.)
ARREST .

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 7 november 1972 gewezen
door de Raad van beroep, met het
(1) Men raaclplege cass., 11 januari 1973
(A1'1". cass., 1973, blz. 486) .

Nederlands als voertaal, van de Orde van
architecten,
Gelet op het arrest van h et Hof van
21 april 1971 ;
Over het mi.ddel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320 en
'1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doo?"dc~t d e beslissing ten laste van eiser
een tuchtstraf van een j aar schorsing
uitspreekt om de reden dat eiser, spijt
een gedane belofte, een ongeoorloofde
samenwerking zou hebben doorgezet met
een stucliebtu·eau, en cleze uitspraak
stetmt op de beschouwing dat het gebruik
van de stempel van gezegd bureau en het
feit dat eiser zich slechts een van zijn
120 clienten kon herinneren, bewijzen dat
tegenover de clienteel de ongeoorloofde
samenwerking is doorgegaan, dat de
uitleg die eiser geeft om zijn onbekendheid met de namen van zi.jn clienten
goed te praten ni.et kan aanvaard worden,
dat eiser, was het erom te doen geweest
het beroepsgeheim ten aanzien van zijn
collega's van de Raad niet te schenden,
zoals hij voorwendt, geen enkele naan1
mocht genoemd hebben,
tenviJ'l eiser, in zi.jn conclusie voor de
raad van beroep genomen na het arrest
van het Hof van 21 april 1971 , geenszins
had voorgewend dat hij de namen van
zijn clienten had verzwegen om het
beroepsgeheim ten aanzien van zijn
collega's van de r aad niet te schenden,
maar had laten gelden dat hij die namen
had verzwegen omdat hij, ten onrechte
trouwens, in de !eden van de raad van de
Orde concurrenten meende te moeten
zien, waaruit volgt dat de beslissing de
bewijskracht m.iskent welke luachtens
voormelde artikelen van het Burgerlijk
vVetboek aan gezegde conclusie van
eiser moest worden gehecht :
Overwegende dat eiser staande houdt
dat de bestreden beslissing de bewijs kracht van de in het mi.ddel aangehaalde
passus van zijn conclusie miskent ;
Overwegende dat de, beslissing geen
melding van de conclusie van eiser maakt
en geen aanduiding bevat waaruit zou
blijken dat d e in het middel overgenomen
redenen een uitlegging uitmaken van de
aangehaalde passus van clie conclusie ;
D at het middel feitelijke grondslag
m,ist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
14 september 1973. -

1e learner.
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waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Meeus. - Gelijlcluidencle conclttsie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Bayart en Ansiaux.
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CASSATIEMIDDELEN. TUCHTZAKEN. MIDDEL HIERUIT AFGELEID
DAT EEN VAN DE MAGISTRATEN DIE
EEN
BESLISSING
HEEFT
GEW'EZEN,
WAARBIJ EEN TUCHTSANCTIE IS UITGESPROKEN, EVENEENS DEEL UITGElVJ:AAKT
HEEFT VAN DE ZETEL VAN HET HOF
VAN BEROEP DIE BESLIST HEEFT OVER
IviiSDRIJVEN vVAAROP DE TUCHTSANCTIE
WAS GEGROND. TEKST VAN HET
ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP NIET
OVERGELEGD TOT STAVING VAN DE
VOORZIENING. NIET ONTVANKELIJK
MID DEL.

Niet ontvanlceliJ'lc is het midclel hie1'ttit
afgeleid dat een van de rnagistTaten, die
lid is van de 1·aad van be1·oep van de
01·de van a1·chitecten, die een beslissing
heeft gewezen, waa1·biJ' een ttwhtsanctie
is ttitgesp1'01cen, eveneens deel uitgernaalct
heejt van de zetel van het hoj van be1·oep
die de eise1· ve1'oo1·cleeld heejt wegens
misd1·ijven waa1'0p die sanctie was
geg1·ond, te1·wijl de telcst van het a1·1·est
van het hof van be1'0ep, waa1·doo1' cle
samenstelling van de zetellcon vastgesteld
woTden, noch ttit de best1·eden beslissing
noch ttit de p1·ocesstttlclcen bliJ'lct ( l).
(R ... , T. ORDE VAN ARCHITECTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie, op 7 november 1972 gewezen
door de Raad van beroep met het
Nederlands als voertaal van d e Orde van
Architecten ;
Over het middel afgeleid uit de schen(1) Raadpl. cass., 7 juni 1948 (Bull. en
PASIC., 1948, I, 355); 9 juni 1967 (A1'1'.

cass.,

1967, blz. 1237); 7 juni 1968 (ibid., 1968,
blz. 1214) ; 6 september 1968 (ibid., 1969,
blz. 21).

ding van d e artikelen 2, 292, 862, § 1, so,
en 865 van het Gerechtelijk Wetboek,
doo1·dat de Raad van beroep van de
Orde van architecten met h et N ederlands
als voertaal, die de bestreden beslissing
velde, onder meer was samengesteld uit
de heer Roevens, raaclsheer, die eveneens
gezeteld had in de vijftiende kamer van
het Hof van beroep te Brussel, waardoor
d e veroordeling wegens bedrieglijke bankbrenk en verduistering werd uitgesproken,
te1·wijl deze magistraat, in de uito efening van twee rechterlijke ambten,
del·halve tweemaal van een en dezelfde
zaak k e1mis heeft genomen,
t erwijl artikel 292 van het Gerechtelijk
Wetboek de cumulatie van rechterlijke
ambten weliswaar toelaat in de door de
wet bepaalde gevallen, zoals ten deze
door de wet van 26 j1.mi 1963, meer
bepaald door artikel 28 ervan ;
terwijl dergelijke wettelijke cumulatie
echter geenszins met zich brengt dat een
beslissing gewezen door een rechter in
de ene rechterlijke functie betreffende
een zaak waarvan hij vroeger in d e andere
rechterlijke functie heeft kennis genamen, niet nietig zou zijn ;
terwijl artikel 292, tweede alinea, deze
nietigheid trouwens uitdrukkelijk vooropstelt,
terwijl, bovendien, artikel 862 van het
Gerechtelijk Wetboek de partij, die deze
nietigheid inroept, vrijstelt van het
bewijs dat haar belangen geschaad
werden, en artikel 865 van h etzelfde
wetboek deze zelfde nietigheid niet voor
enige dekking vatbaar maakt, zodat de
beslissing, door onder meer getroffen te
zijn door een rechter die, in het kader
van een wettelijke cumulatie, reeds vroeger van de zaak had kennis genomen, is
aangetast door de absolute nietigheid,
in artikel 292 vervat :
Overwegende dat het middel op de
stelling berust dat een van de leden van
de raad van beroep die de sententie h eeft
gewezen, eveneens deel uitgemaakt heeft
van de zetel van het Hof van beroep te
Brussel die de veroordeling van eiser
wegens bedrieglijke bankbreuk en verduistering h eeft uitgesproken, waarop
de bestreden beslissing zou ste1.men ;
Overwegende dat aileen het onderzoek
van de tekst van voormelde veroordeling
het Hof in d e mogelijkheid zou lnmnen
stellen om over de samenstelling van het
hof van beroep en vervolgens de eventuele
gegrondheid van het middel te oordelen;
Overwegende dat de samenstelling van
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het Hof van beroep noch uit de sententie
noch uit de overgelegde stukken blijkt ;
Dat het middel dienvolgens niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosteiL

14 september 1973 . 1• kamer.
Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·,
de H . Gerniers. Gelijlclttidende conchtsie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. VanRyn en Ansiaux.

2• KAMER. -

17 september 1973.

HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. EENSTEMMIGHEID. - VoNNIS VAN DE
POLITIERECHTBANK DAT DE BEKLAAGDE
WEGENS EEN MISDRIJF VEROORDEELT
EN HEM VAN EEN ANDER VRIJSPREEKT.
-HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE. - CORRECTIONELE RECHTBANK DIE BEIDE MISDRIJVEN BEWEZEN
VERKLAART. - EENSTEM:MIGHEID VEREIST.

W annem· een vonnis van de JJolitie1·echtbanlc
de belclaagde wegens een misd1·iJ! ve?·oonl(leld en van een ande1· misd1·ijj
V?·ij geSJJmlcen heeft, lean de col"?'ectionele
?'echtbanlc die, op het hoge1· be1·oep van
het openbaa1· ministe1·ie, beide misd1·ijven
bewezen ve1·lclam·t, deze ve1·oo!"deling
niet ttitsp1·elcen dan met eenpa1·ige
8temmen van ham·leden (1). (Art. 2llbis
Sv.)

TE

(PROCUREUR DES KONINGS
MARCHE-EN-FAMENNE, T. MAYER.)

Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 2llbis van het Wetboek
van strafvordering :
Overwegende dat het bestreden vonnis
verweerder we gens de telastleggingen A,
B en 0 veroordeelt tot een enkele straf
va.n een maand gevangenis en l 00 frank
geldboete, met clrie jaren uitstel voor de
nog te ondergane hoofclgevangenisstraf,
terwijl hij door de politierechtbank van
de telastlegging 0 werd vrijgesproken en
wegens de telastleggingen A en B veroordeeld werd tot een enkele straf van een
maand gevangenis, met een jaar uitstel
voor de nog te onclergane gevangenisstraf,
en tot 200 frank geldboete met een
jaar uitstel voor de helft van de geldboete;
Overwegende clat, al vermindert zij de
enkele straf die door de eerste rechter
werd uitgesproken, de correctionele rechtbank de door cleze rechter gevelcle
vrijspraak van het onder 0 ten laste
gelegde heeft veranderd, zonder vast te
stellen dat die besl issing werd gewezen
met eenparige ste1=en van haar !eden,
en aldus de in het middel vermelcle
wet.sbepaling heeft geschonden ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet
op de strafvorclering ingesteld tegen de
verweerder Mayer ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigcle
beslissing ; laat de kosten ten laste van
de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te
N eufchateau, zitting houdende in hoger
beroep.

17 september 1973. - 2" kamer. Voo?·zittel", de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve!"slaggeve1·,
de H. Legros . - Gelijlclttidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal.

ARREST (vel"taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 februari 1973 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Marche-en-Famenne;
Overwegende dat de voorziening be perkt blijft tot de beslissing op de
strafvordering die tegen de verweerder
Mayer is ingesteld ;
(1) Cass., 25 september 1972 (An·. cass.,
1973, blz. 93).

2e KAMER. -

17 september 1973.

1° POLITIEK MISDRIJF.- GEMEENRECHTELIJK MISDRIJF DAT SLECHTS
ONRECHTSTREEKS AAN DE INSTELLINGEN AFBREUK DOET. 0NTBREKEN
VAN HET lVIATERIEEL BESTANDDEEL
VAN HET POLITIEK MISDRIJF .

2° VOLKSTELLING.

ALGEMENE
VOLKSTELLING EN NIJVERHEIDS - EN
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HANDELSTELLING. - KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 AUGUSTUS 1970.
vVEIGERING ZICH AAN DE VOLKSTELLING TE ONDERWERPEN KAN SLEOHTS
ONREOHTSTREEKS AFBREUK DOEN AAN
DE POLITIEKE INSTELLINGEN. - GEi\fEENREOHTELIJK l\USDRIJF ZELFS INDIEN HIJ DIE WEIGER'£ GEHANDELD
HEEFT lVIET DE BEDOELING DE GOEDE
WERKING VAN DE POLITIEKE INSTELI.INGEN TE BELEMMEREN.
3D CASSATIEMIDDELEN . STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. -MID DEL DAT, AL IS RET GEGROND, GEEN
OASSATIE KAN MEDEBRENGEN.- NIET
ONTVANKELIJK :i\UDDEL.
1D

vVannee1· een gemeen1·echtelipc miscl1·ijj
niet 1·echtst1·eeles, doch enleel doo1· een
tttssenjacto?', aan de instellingen ajb?'ettle
lean do en, ontb1·eelet het mate1·ieel bestanddeel waa1·doo1' het politiele misd1·iJf
wo1·dt geleenme1·let ( 1).

2D De weigeTing om zich aan de vollestelling
te onde1·tve1·pen lean slechts on1·echtst1·eeles
politielee gevolgen hebben, daa1· de
bevoegde ambtena1·en het recht hebben
van ambtswege de voo1·sclwijten van het
leoninlelijle besluit van 5 attgustus 1970
ttit te voe1·en en de p1·actische onmoge lijleheid waa1·in zij zich zouden bevonden
hebben om de vemlgemeende weige1·ing
van een ve1·lela1·ing te he1'stellen, niet
lean volstaan om aan het misd1·ijj een
politiele leamlcte1· te ve1·st1·eleleen ; het is
dm·halve een gemeemechtelijle misd?'iJf,
zelfs indien hiJ' die geweige1·d heejt, dit
heeft gedaan met de bedoeling de we1·leing
van de politielee instellingen te belemme1'en (2).
3D Niet ontvanleelijlc, wegens het ontb1·eleen

van belang, is het middel dat, al is het
geg?"Ond, geen cassatie van de best?"eden
beslissing lean medeb1·engen (3).
(DESOAlVIPS.)
ARREST (ve1'taling) .
HET HOF; - Gelet op h et bestreden
vonnis, op 5 december 1972 in hager
beroep gewezen door d e Correctionele
Rechtbank te Bergen ;
(1) en (2) Cass., 2 april 1973 (.A1'1'. cass.,
1973, blz. 770).
(3) Cass., 26 juni 1972, twee arresten (A1'1'.
cass., 1972, blz. 1018 en 1019); 19 december
1972 (ibid ., 1973, blz. 411).

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

doo?"dat, met wijziging van de beslissing
van d e eerste rechter die zich wegens de
politieke aarcl van d e telastlegging
onbevoegd had verklaard, h et bestreden
vonnis beslist dat het ten deze niet gaat
om een politiek misdrijf dat voor het Hof
van assisen 1noet worden gebracht, 1naar
wei om een gemeenrechtelijk misdrijf
dat tot de bevoegdheid van de gewone
rechtbanken behoort, en, de zaak aan
zich trekkende, d e telastlegging bewezen
verldaart, op grand dat « ook al acht men
bewezen dat h et misdrijf ten deze uit
politieke beweegred enen werd gepleegd »,
dat « de beklaagde heeft willen deelnemen
aan een stroming in de · openbare opinie
om de volkstelling te doen mislukken en
gehandeld heeft met de bedoeling om de
goede werking van de Belgische pol itieke
instellingen te belemmeren, toch valt op
te merken dat h et gemeenrechtelijk
misdrijf ten deze niet de essentiele
kenmerken vertoont die zijn vereist om
een politiek misdrijf op te leveren,
aangezien bet in onderhavig geval uit
zichzelf of door zijn rechtstreekse gevolgen niet van die aard is dat het r echtstreeks en onmiddellijk d e politieke
instellingen, de staatsvorm en de staatsorde in bet gedrang brengt » ; « de met de
telling belaste ambtenaren bevoegd waren
om de weigering van aangifte te verhelpen en het in de praktijk voor de
bevoegde overheid mogelijk was dit
verzuim te h erstellen »; « dat wei moet
worden vastgesteld dat, vergeleken met
h et cijfer d er rijksbevolking die einde
d ecember 1970 onderworpen was aan de
algemene volkstelling, het aantal weigeraars uiterst gering is geweest », en dat
" het materiele b estandd eel dat voor een
politiek misclrijf k enmerkend is, in onderhavig geval ontbreekt »,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, beklaagde in
haar regelmatig in hager beroep n eerge legde conclusie had betoogd dat de
bevoegde overheid ten gevolge van de
veralgemeende weigering van aangifte
in casu in de onmogelijkbeid had verkeerd
om het verzuim van de tellingsplichtigen
te h erstellen, zoals bleek uit de dubbele
omstandigheid dat de tellingsverrichtingen nog niet hadden kmmen worden
afgesloten, ofschoon zulks krachtens
artikel 16 van het koninldijk besluit van
5 augustus 1970 uiterlijk op 31 maart
1971 had moeten gebeuren, en dat het
Nationaal Instituut voor de Statistiek
door het sturen van nieuwe telf.ormulieren
aan de weerspannige tellingsplichtigen

-48impliciet erkende dat de gezamenlijk
beraamde actie waaraan de beklaagde
had deelgenomen stoornis had verwekt ;
door aileen te verklaren (( dat, vergeleken
met het cijfer der rijksbevolking die
einde d ecember 1970 aan d e algemene
v~lkstell.ing onderworp~n w~s, het aantal
Weigeraars mterst germg lS geweest »,
zonder na te gaan of het in feite al dan
niet juist was dat, zoals werd beweerd, de
tellingsverrichtingen nog niet waren afgesloten en dat het Nationaal Instituut
voor de Statistiek nieuwe telformulieren
bleef sturen, de bestreden beslissing haar
stelling dat het voor de bevoegde overheid in de praktijk mogelijk was clit
verzuim te herstellen, niet voldoende
gerechtvaardigd heeft en derhalve niet
naar de eis van artikel 97 van de Grandwet met redenen is omkleed ;
tweecle onclenleel, de hierboven aangehaalde enige reden opgegeven om de
feitelijke omstandigheden, waarop de
beklaagde haar betoog stetmde, te weren,
niet passend en althans dubbelzinnig is ;
immers de omstandigheid dat het aantal
weigeraars uiterst gering zou zijn geweest, in de onderstelling dat zulks aan
de werkelijkheid beantwoordt, er misschien wel zou op wijzen dat het door de
beklaagde nagestreefde politieke doel in
werkelijkheid niet werd bereikt, maar niet
zou bewijzen dat het misdrijf, onder de
omstandigheden waarin het werd gepleegd, geen rechtstreekse invloed kon
oefenen op de politieke instellingen :
Betreffende de twee onderdelen samen :
Overwegende dat de praktische onmogelijkheid waarin de ambtenaren,
bevoegd om de voorschriften van het
koninklijk besluit van 5 augustus 1970
ambtshalve uit te voeren, zouden hebben
verkeerd om een veralgemeende weigering
van aangifte van de krachtens de wet van
4 juli 1962 en artikel 2 van voornoemd
koninklijk besluit gevraagde inlichtingen
te verhelpen, niet voldoencle is om het
voor een politiek misdrijf kenmerkend
materiiile bestanddeel op te leveren, te
weten h et rechtstreeks en onmidclellijk
belemmeren van de politieke instellingen ;
Dat daaruit volgt dat het middel, dat
in zijn twee onderdelen een grief aailvoert, die stetmt op de praktische
onmogelijkheid om de volkstelling te
(1) In bepaalde gevallen kan de vernietiging
verder reiken. Zo wordt een bescbikkende
gedeelte, waartegen geen van de partijen een
ontvankelijk cassatieberoep beeft kunnen

houden, ook al was het gegrond, niet tot
cassatie kan leiden ;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang;
En overwegende dat de substantiiile of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
r echtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, ver werpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
17 september 1973. - ze k amer. V oo1·zittm·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
d e H. Trousse. Geli}kluiclende conclusie, de H. D elange, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. D assesse.

2e KAMER. -

18 september 1973.

1° CAS SATIE. DRAAGWIJDTE. STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
VERNIETIGING VAN
EEN BESLISSING. - GEVOLG BEPERKT
TOT DE DRAAGWIJDTE VAN RET AANGENOMEN MIDDEL.
2° CASSATIE. DRAAGWIJDTE.
VERNIETIGING VAN EEN ARREST IN
ZOVERRE RET DE BEKLAAGDE REEFT
VEROORDEELD TOT DE BETALING VAN
EEN BEPAALD BEDRAG AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. VERNIETIGING
TEN GEVOLGE VAN DE AANNEMING
VAN EEN MIDDEL HIERIDT AFGELEID, DAT NIET WERD GEANTWOORD
OP DE CONCLUSIE TER BETWISTING
VAN EEN VAN DE ELEMENTEN WAARMEE REKENING IS GEHOUDEN VOOR DE
VASTSTELLING VAN DIT BEDRAG.
0MVANG VAN DE VERNIETIGING.
1° De ve1·nietiging van een vonnis of van
een an·est ove1· cle btwge1·li}ke ?'echtsvo?·de?·ing, hoe algemeen en onbepe1'lct cle
te1·men ook zi}n tvaa1·in zi} wonlt
ttitgesp1·oken, is, in de 1·egel (1), beJJe?·lct
tot cle cl1·aagw?':J'dte van het miclclel clat
instellen en dat derbalve niet onderscbeiden
is, t.a.v. de omvang van de cassatie, van bet
bestreden beschikkende gedeelte, ten gevolge
van de vernietiging van dit laatste ook
vernietigd, zelfs als bet Hof clit niet uitdruk-
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Sv.)

2o Wannee1· een an·est ve1·nietigd is, in
zoven·e het aan de bu1·ge1·liJ'ke pa1·tij een
globaal bedmg toegekend heejt, om de
enkele 1·eden dat geg1·ond was het middel
hiendt ajgeleid dat niet we1·d geantwo01·d
op de conclttsie te1· betwisting van een
element van de schade dat met ancle1·e
elernenten heejt biJ'ged1·agen tot de vaststelling van dit bedmg, st1·ekt de veTnietiging zich, in de 1·egel (2), niet ttit tot de
beslissingen van het best1·eden an·est ove1·
die ande1·e elementen die niet zijn
best1·eden of op g1·ond wam·van het
cassatiebeTOep is ve1·wo1'pen (3).
(NEVEN
EN
PERSONENVENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
« IDEAL-WASSERIJ n, T. BUYSE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 februari 1973 op verwijzing
door het Hof van beroep te Gent gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof van
26 september 1972 (4);

I. 'Vat de voorziening van eiser
betreft:
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk W etboek, 4 van de
wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het W etboek van
strafvordering, 426, 427 en '-!63 van het
Wetboek van strafvordering, 2, 23 tot
28, 1110 van het Gerechtelijk Wetboek,
van het algemeen rechtsbeginsel van het
gezag van het rechterlijk gewijsde, en
van artikel 97 van de Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest eisers
veroordeelt om aan verweerder bedragen
te betalen van 5.701.115 frank uit
hoofde van inkomstenschade en van
112.714 frank uit hoofde van begTa fenis - en rouwkosten om de redenen
dat « het beschikkend. gedeelte van
elke gerechtelijke beslissing dien t verklaard te worden aan de hand van de
kelijk heeft beslist (cass., 7 juni 1960, B~tll . en
PAsiC., 1960, I, 1154). Evenzo lean o.a. de
vernietiging van een beschikkende gedeelte
ten gevolge van de inwilliging van een micldel
zich uitstrekken tot een ander beschikkende
gedeelte, clat op dezelfde onwettige reden is
gegrond (raaclpl. met name cass., 6 december

beweegredenen waarop het gegrond is,
dat, hoe a lgemeen de bewoordingen van
een beschikkend gedeelte ook mochten
zijn, de betekenis en draagwijdte ervan
bepaald worden door het voorwerp van
de betwisting en, zoals ter zake, nog
meer in het bijzonder door de voorgebrachte middelen, dat al wat buiten het
geschil gelaten werd niet meer mag
behandeld worden voor het hof van
beroep naar hetwelk een aldus beperkte
zaak verwezen werd , ; dat de ontleding
van de twee door eisers tegen het arrest
van 4 mei 1972 van het Hof van beroep
te Brussel , afdeling Antwerpen, ingeroe pen middelen, « zoals ieder van hun werd
geformuleerd en daarna verder ontwikkeld in de memorie tot cassatie, terstond,
duidelijk en zonder enige mogelijkheid
van twijfel aantoont dat de eisers hun
cassatieberoep, met betrekking tot deze
middelen, beperkt hebben tot het hm·en
vernietigen van het bestreden arrest
enkel en aileen in zoverre het, zonder htm
desbetreffende conclusies te beantwoorden : 1° de onderhoudskosten van het
slachtoffer bepaalt op een vierde van het
persoonlijk inkomen van dit slachtoffer,
dan wanneer de eisers voor de feitenrechter hadden laten gelden dat deze
onderhoudskosten dienden berekend te
worden op het globaal inkomen van de
echtgenoten ; 2° de gevorderde vergoedingen voor begrafenis- en rouwkosten
toekent aan de overlevende echtgenoot,
om de reden ofwel dat die kosten niet
betwist werden ofwel dat ze gebruikelijk
zijn en in verhouding tot de sociale stand
van de overledene, dan wanneer de
eisers voor de feitenrechter hadden laten
gelden dat deze kosten ten laste vallen
van de erfenis en dat de schade enkel
bestaat in het feit dat ze vroeger dan
normaal gedaan worden, zodat die
bedragen dienden verminderd te worden
met inachtneming van de overlevingsduur van het slachtoffer ; dat een
ontleding van de beweegredenen van het
cassatiearrest, waarbij de twee voormelde
middelen gegrond werden verklaard,
1971, A1'1'. cass., 1972, blz. 342, en 26 maart
1973, ibid ., 1973, blz. 741).
(1) Cass., 30 april 1914 (B~tll. en PASIC.,
1914, I, 207). Raaclpl. cass., 28 juni 1930
(ibid., 1930, I, 257), 4 februari 1966 (ibicl.,
1966, I, 718) en 27 mei 1968 (A1'1', cass., 1968,
blz. 1181).
(2) Zie noot 1 op blz. 48.
(3) Raaclpl. cass., 27 mei 1968 (A?'?', cass.,
1968, blz. 1181).
( 4) Niet gepubliceerd arrest.
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mogelijkheid van twijfel aantoont dat het
bestreden arrest slechts in de m ate en
binnen de perken van die twee miclclelen
vernietigd wercl, m et als gevolg daarvan
clat het ook v ernietigd wercl waar h et
beslist over de kosten van de civielrechtelijke vorclering; clienvolgens d at de
huidige eisers N eveu Victor en d e personenvennootschap met beperkte aan sprakelijkheicl Icleal -Wasserij ten onrechte h et geschil voor h et Hof alhier
uitbreiclen tot andere ptmten en namelijk
tot de b eclragen van 500.000 frank en
140.~~6 frank, welke, bij gebreke van
vernietiging clienaangaancle van het b estreclen arrest, clefinitief bepaalcl werclen,
het eerste als zijncle het jaarlijks persoonlijk inkomen van h et slachtoffer en h et
t ·weecle als zijncle het totaal van de
verantwoorcle b egrafenis- en rouwkosten " ; clat er clerhalve aileen nog client
gestatueercl te worden over de aftrek
wegens wegvallen van de onclerhouclskosten van het slachtoffer en over de
kwestie of de begrafenis- en rouwkosten
een slechts vervroegcle schade uitmaken,
te?"WiJ"l 1° het op ~6 september 197~
door het Hof uitgesproken arrest het toen
bestreclen arrest van 4 mei 197~ van h et
Hof van beroep te Brussel, afcleling
Antwerpen, vernietigd heeft inzoverre
het uitspraak cloet over de door « v erweerder geleclen inkomstenschacle " om
de reden clat, « door er zich ertoe te
beperken te beslissen clat de opbrengst
van de beroepsactiviteit van het slachtoffer op een netto-beclrag van 500.000 frank
client vastgesteld te worden en dat een
vierde erva,n voor persoonlijke uitgaven
client afgetrokken te worden, het arrest
geen antwoord verstrekt op de conclusie
volgens welke bedoelde aftrek client te
geschieden niet op het eigen inkomen
van het slachtoffer maar op het totale
inkomen van de echtgenoten ,, zoclat ook
het ptmt betreffencle de vaststelling van
het netto-inkomen van h et slachtoffer
op 500.000 frank vernietigd werd en h et
bestreden arrest de bewijskracht en het
gezag van h et gewijsde van het cassatiearrest h eeft geschonden (schencling van
de artikelen 1319, 13~0 en 1322 van h et
Bm·gerlijk W etboek, 4 van de wet van
17 april 1878, 4~6, 4~7, 463 van h et
Wetboek van strafvorclering, ~. ~3 ·tot
~8, 1ll0 van h et Gerechtelijk W etboek
en van het algemeen rechtsbeginsel);
~ 0 het op ~6 september 197~ door het Hof
uitgesproken arrest het toen bestreden
arrest van 4 mei 197~ van het Hof van
b eroep t e Brussel, afdeling Antwerpen,
volleclig vernietigd heeft inzoverre het

uitspraak heeft geclaan « over de door
verweerder geleder~ inkomstenschacle" ;
d erhalve eisers in conclusie voor h et hof
van beroep van verzenrung wei gerechtigd
waren d e samenstelling en het b edrag
der inkomstenschade te b etwisten, ook al
b etrof het oorspronkelijk midclel clat tot
de vernietiging aa,nleicling had gegeven,
slechts een element der schade ; claarbij
het arrest van 4 m ei 197~ over de samenstellencle elementen der schade in billijkh eid had beslist en deze elementen der
inkomstenschade geenszins aan elkaar
vreemd zijn en er integencleel een verband
va.n afhankelijkheid en samenhang tussen
hen b estaat, en het bestreclen arrest t e
clien opzichte onv olcloende gemotiveerd
is (schencling van de artikelen 4 van de
wet van 17 april 1878, 426, 427, 463 van
het W etboek van strafvorclering, 2, 23
tot ~8 en 1110 van h et Gerechtelijk
Wetboek, 97 van de Grondwet en van het
algemeen rechtsbeginsel) ; 3° het op
~6 september 1972 door het Hof uitgesproken arrest het toen bestreclen arrest
van 4 mei 197~ van het Hof van b eroep
te Brussel, afcleling Antwerpen, vernietigd h eeft inzoverre h et « uitspraak cloet
over de begrafenis- en rouwkosten " om
de reclen cla t, « zo het arrest d e gevorclerde
beclragen wegens begrafenis - en rouwkosten toekent, cleels omclat zij niet
w erclen betwist, d eels omclat zij gebruikelijk zijn en in verhoucling staan tot de
sociale toestancl van het slachtoffer, het
geen antwoorcl verstrekt op de conclusie
waarbij eisers staancle hielden dat de
rouwkosten ten laste van d e erfenis
vallen, clat enkel het feit clat ze vroeger
clan normaal geclaan worden schacle
b erokkent en dat derhalve d e gevorclerde
beclragen clienen vermindercl te worden
m et inachtneming van de overlevingscluur van het slachtoffer " zoclat eisers
gerechtigd waren, voor het hof van beroep van verzending, ook ten aanzien van
de begrafenis- en rouwkosten d e gevordercle beclragen en de samenstellencle
elernenten terug te betwisten, ook al
betrof het oorspronkelijk cassatiemiclclel,
clat tot de verni etiging aanleiding gegeven h eeft, slechts een element van de
schacle ; trouwens de elementen clezer
kosten geenszins aan elkaar vreemcl zijn
en er integencleel een verbancl van
afhankelijkheicl en samenhang tussen hen
bestaat (schending van alle ingeroepen
bepalingen), zoclat het bestreclen arrest
de in het miclclel aangewezen bepalingen
geschonclen heeft :
Overwegende da.t het arrest van het
Hof van beroep te Brussel, afdeling
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Hof slechts werd bestreden in zoverre
h et 1o bij het bepalen van de inkomsten schade door verweerder geleden ten
gevolge van het overlijden van zijn
echtgenote, de kosten van onderhoud
van cleze laatste bepaalt op een vierde
van haar eigen inkomen, zonder te antwoorden op d e conclusie van de eisers
volgens welke deze kosten dienden berekend te worden op het totale inkomen
van de e<ihtgenoten, 2° de gevorderde
b edragen wegens begrafenis- en rouwkosten toekent, zonder te antwoorden op
de conclusie van de eisers volgens welke
de rouwkosten ten laste van de erfenis
vallen en de schacle enkel bestaat in de
omstandigheid dat ze vroeger dan normaal moeten gedaan worden, zodat die
b edragen dienen verminderd te worden
met inachtneming van de overlevingsduur van h et slachtoffer ;
Overwegende dat deze grieven bij
arrest van het Hofvan 26 september 1972
gegrond werden verklaard en het bestreden arrest dienvolgens werd vernietigd
« in zoverre h et uitspraak doet over de
door verweerder geleden inkomstenschade, over de begTafenis- en rouwkosten
en over de kosten van de civielrechtelijke
vordering » ;
Overwegende dat de vernietiging van
een vonnis of arrest, hoe algemeen en
onbeperkt de termen ook zijn waarin zij
worclt uitgesproken, beperkt is tot de
draagwijdte van h et middel dat eraan ten
grondslag ligt ;
Overwegende, eensdeels, dat, 11u de
beslissing van het arrest van 4 mei 1972,
ingevolge het inwilligen van het door de
eisers aangevoerde middel, vernietigd
werd wat een van de elementen betreft
welke tot de begToting van de door verweerder geleden inkomstenschade hadden
bijgedragen., de globale toekenning van
h et bedrag van 6.108.337 frank noodzakelijk ook diende vernietigd te worden,
hoewel de andere door de eisers n.iet
bekritiseerde elementen definitief in stand
bleven;
D at, in strijd met wat de eisers thans
beweren, nl. « clat h et arrest van 4 mei
1972 over de samenstellencle elementen
der schade in billijld1eid h ad beslist en
deze elementen der inkomstenschade
geenszins aan elkaar vreemd zijn en er
integendeel een ba-nd van afhankelijld1eid
en samenhang- tussen b estaat », bedoeld
arrest het volledig bedrsg van de inkomstenschade geenszins ex aequo et bono
begroot heeft op grond van de door de

eisers bekritiseerde en door het arrest
van 26 september 1972 vernietigde
beslissing betreffende de kosten van
onderhoud, met het gevolg clat de ganse
beslissing omtrent deze schade op dezelfde onwettige reden zou gegroncl zijn ;
dat het integendeel enerzijcls het nettoinkomen van het slachtoffer op
500.000 frank per jaar vaststelt en
anderzijds beslist dat « een aftrek van
een vim·de voor persoonlijke uitgaven
billijk blijkt )) ;
Dat, nu de eisers in htm conclusie voor
de r echter op verwijzing niet eens hadden
gezinspeeld op het bestaan van de thans
beweerde band van ondeelbaarheid of
afhankelijkheid, het b estreden arrest
dienaangaande geen nader antwoord
cliende te verstrekken ;
Overwegende, anderdeels, dat, nu de
beslissing van het arrest van 4 mei 1972,
wat de begrafenis- en rouwkosten betreft, vernietigd werd, niet omdat het
door de eisers aangevoerd middel de
begroting van die kosten bekritiseerd had,
maar wei omdat bedoeld middel uitsluitend aangevoerd had dat het arrest
onwettelijk het volledig bedrag van die
kosten had toegekencl, terwijl verweerder slechts aanspraak kon maken op een
bedrag overeenstemmend met zijn verplichting die kosten vroeger clan normaal
te hebben moeten clragen, dit arrest
noodzakelijk diencle vernietigd te worden
« in zoverre h et uitspraak deed ovEir de
begrafenis- en rouwkosten », dit is in
zoverre het een beclrag van 140.226 frank
dienaangaande toekende, hoewel de begrating van de kosten welke tot dit
globaal bedrag haclden geleid definitief
in stand bleef;
Overwegende derhalve clat de beslissingen van het arrest van 4 mei 1972,
welke door het cassatieberoep niet werden
bestreden, onder meer de raming van de
opbrengst van d e beroepsactiviteit van
het slachtoffer op 500.000 frank en het
bedrag van de door verweercler gedane
uitgaven wegens begrafenis- en rouwkosten, voor de rechter op verwijzing niet
opnieuw voor betwisting vatbaar waren ;
Dat h et middel niet kan aangenomen
worden;
II. Wat de voorziening van eiseres
betreft :
Overwegende clat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt clat
de voorziening van eiseres, civielrechtelijk aanspr akelijke partij, betekend werd
aan de partij tegen wie zij gericht is ; dat
zij derhalve niet ontvankelijk is ;
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Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.

artt. 21, 22 en 23 wet van 17 april
1878.)

18 september 1973. - 2e kamer. V om·zitte1·, d e H. vVauters, raadsheer
wa.arnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Naulaerts. Gelijlchtidende conclttsie, de H . Dumon, advocaat-generaal.
- Pleitm·s, de HH. Houtekier en Fam·es.

2° en 3° De ve1·nietiging van de beslissing
op cle stmfvonlm·ing omclat het Hof niet
lean nagaan of cleze 1'echtsvonle1·ing al
clan niet ve1jaanl was, b1·engt cle ve?'·
nietiging mecle van cle beslissing op cle
b1t1·ge1·lijlee 1'echtsvo1·cle1·ing, wannee1· niet
lean wo?"clen nagegaan of cleze tijclig is
ingestelcl (2). (Art. 26 w et van 17 april
1878.)

2e KAMER. -

18 september 1973.

1° VERJARING. STRAFZAKEN. VEROORDELING. M:rSDRIJVEN GE·
PLEEGD TUSSEN TWEE DATA, ZONDER
NADERE PRECISERING. - 0NnWGELIJK·
REID VOOR RET HoF NA TE GAAN OF
DE STRAFVORDERING AL DAN NIET
VERJAARD WAS.
CASSATIE M:ET
VERWIJZING.

2° VERJARING. -

STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
CASSATIE VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING WEGENS DE ONM:OGE·
LIJKHEID OM: NA TE GAAN OF DEZE
RECHTSVORDERING AL DAN NIET VER·
JAARD WAS.- GEVOLG BETREKKELIJK
DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING.

3° CASSATIE. -

DRAAGWIJDTE.
STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE RECHTS ·
VORDERING.
CASSATIE VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
WEGENS DE ONM:OGELIJKHEID OM: NA
TE GAAN OF DEZE RECHTSVORDERING
AL DAN NIET VERJAARD WAS.
GEVOLG BETREKKELIJK DE BESLISSING
OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE·
RING.

1° Inclien de best1·eden beslissing de
belelaagde ve1'001'deelt tvegens .feiten die
ttit een enlcel st1·afbaa1· opzet voo?·tvloeien
en gepleegd zijn tttssen een bepaalde
clatttm en een ande1·e datttm, zonde1·
nade1·e p1'ecise1·ing, en aan de hand van
de vaststellingen van de beslissing noch
van cle JJ1'0cesstttleleen tvaa1'op het H of ve1·mag acht te slaan, clam· het Hof lean
wonlen nagegaan of de st1·afvm·de1·ing
al dan niet veTjaa1·cl was, ve1·nietigt het
Hof de vemm·delende beslissing met
venvijzing (1). (Art. 97 Grondwet;

(VAN 1\'lELE, T. STEENACKER, NAAi\'ILOZE
VENNOOTSCHAP « ETABLISSEM:ENTEN
VERHEYDEN », NAAM:LOZE VENNOOT·
SCRAP
« ALGEMENE BOUWONDERNE·
niTNG C. VAN HEKKEM: », PEPERil'IANS
EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BE·
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID « SAN·
CALOR».)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het b estreden
arrest, op 24 november 1972 door het
Hof v an beroep te Brussel gewezen ;

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de stra.fvordering :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 21 en 22
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaancle titel van het w etboek
van strafvordering, en 97 van de Grandwet,
doonlat het arrest h et Hof niet in de
mogelijkheicl stelt na te gaan of de
strafvordering op de dag waarop het werd
gewezen al dan niet verjaard was :
Overwegende dat eiser terechtstoncl
om, t e Aartselaar tussen 10 september
1965 en 25 oktober 1969, in meerdere
malen, de achtereenvolgende feiten de
uiting zijnde van eenzelfde strafbaar
inzicht, A) diefstal door middel van
braak, inldimming of valse sleutels,
B) d iefstal zonder verzwarende omstan digheden, gepleegd te h ebben ;
Overwegende dat hij, wegens die telastleggingen en gelet op de door de beschiklcing van de raadkamer betreffende de
telastlegging A aangenomen verzach·tende omstandigheclen, werd veroorcleeld
tot een correctionele straf;
Overwegende dat het beroepen vonnis

(1) en (2) Cass., 8 mei 1973 (An·. cass., 1973,
blz. 852).
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enkel vaststelt dat «de feiten A en B
zich vermengen als zijnde gepleegd met
eenzelfde strafbaar opzet ,, en het arrest,
dat « de verjaring der strafvordering
tijdig werd gestuit door het bevel tot
dagvaarden van 14 december 1970 ";
Overwegende dat het arrest, noch door
eigen redengeving noch door verwijzing
naar die van d e eerste rechter, de datum
preciseert waarop het laatste van de
bewezen verklaarde feiten werd gepleegd;
Overwegende dat noch uit het arrest
noch uit enig stuk waarop h et Hof
verma.g acht te slaan, blijkt dat een of
meer van de bewezen verklaarrle feit en
werden gepleegd minder dan drie j aar
v66r een daad van onderzoek of van
vervolging welke de verjaring stuit en die
plaats zou h ebben gehad minder dan
drie jaar v66r de uitspraak, of dat een
oorzaak van schorsing van de verjaring
zou zijn opgetreden ;
Overwegende dat het Hof dienvolgens
in de onmogelijkheid verkeert nate gaa.n
of, op de da.g van de uitspraak van het
arrest, de strafvordering al dan niet
verjaard was ;
B . In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen door d e verweerders
t egen eiser ingesteld :

Overwegende dat het Hof in de onmo gelijkheid verkeert na te gaan of de
verweerders hun civielrechtelijke vorderingen te bekwamer tijd hebben ingesteld ; dat derhalve de vernietiging van de
beslissing die op de strafvordering tegen
eiser is gewezen de vernietiging meebrengt
van de beslissingen op de civielrechtelijke
vorderingen ingesteld door de verweerders;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
de verweerders in de kosten; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Gent.

ze

18 september 1973. kamer. Voo1'zitte1·, de H. Wauters, raa.dsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H . Van Leckwijck. - Geliy"kluidende
conclttsie, de H. Dumon, advocaatgen eraal.

2e

1°

zo

KAMER.

-

18 september 1973.

DRUKPERSMISDRIJF.- BEGRIP .
SAMENHANG. STRAFZAKEN. GEVALLEN OPGESOMD IN ARTIKEL 227
VAN RET VVETBOEK VAN STRAFVORDERING. NIET BEPERKENDE OPSOM MING.

3°

SAMENHANG . STRAFZAKEN. SAli1ENVOEGING
OF
SPLITSING
VAN
PROCESSEN. NOODZAAK VAN EEN
GOEDE RECHTSBEDELING . BEOOR DELINGSlliACHT VAN DE FEITENRECH TER.- GRENZEN.

4°

OPENBARE ZEDENSCHENNIS.STRAFWETBOEK, ARTIKEL 386bis. TENTOONSTELLEN
OP
OF
AAN
DE
OPENBARE WEG VAN ONEERBARE
PRENTEN, AFBEELDINGEN OF VOORWERPEN DIE DE VERBEELDING VAN
JIITNDERJARIGEN BENEDEN ACHTTIEN
JAAR KUNNEN PRIKKELEN.- BEGRIP.

5°

JEUGDBESCHERMING. STRAl!'WETBOEK, ARTIKEL 386bis. TENTOONSTELLEN OP OF AAN DE OPENBARE
WEG VAN ONEERBARE PRENTEN, AFBEELDINGEN OF VOORWERPEN DIE DE
VERBEELDING
VAN
MINDERJARIGEN
BENEDEN ACHTTIEN
JAAR KUNNEN
PRIKKELEN.- BEGRIP.

1° Geen d?"ttlcpm·smisd?·iy"f is de openba1·e
schennis van de goede zeclen ten gevolge
van het tentoonstellen, vm·lcopen of
ve1·sp1·eiden van met de goecle zeden
st1'iy"dige afbeeldingen of p1·enten, die op
zichzelf de bestanclclelen van cleze zeden schennis opleve1·en, daa1· cleze afbeelclingen of p1·enten geen gesclwift ziy"n
wam·in een mening w01·dt gettit ( 1).
(Art. 98 Grondwet en art. 383 S.W.)

2° De samenhang tttssen vm·schillende
miscl1·iy"ven bestaat niet alleen in de
gevallen van a?'tilcel 227 van het W etboek
van st1·afv01·de1'ing waa1·van de bewoo?"dingen slechts een aanwiy"zing ziy"n (2).
30 De f eiten1·echte1· beo01·deelt soeve1·ein,

onde1· voo?'behoud van de ee1·biediging ·
van cle 1·echten van de ve1·decliging, of,
voo1· het ve1·eiste van een goede 1·echtsbe-

(1) Cass., 7 december 1971 (A?T. cass ., 1972,
blz. 345).
(2) Cass., 5 december 1972 (A?"?·. cass., 1973,
blz. 335).
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4° en 5° De 1'echte1· die vaststelt dat p1·enten
van naalcte mannen of V1'0ttwen op of aan
de openbm·e weg tentoongesteld, hoewel
zij niet obsceen of aanstootgevend zijn,
niettemin de ve1·beelding van minde1'jm·ige beneden achttien jam· htnnen
p1·ilclcelen, beslist wettelijlc dat hiJ' die
deze p1·enten zo heeft tentoongesteld zich
schttldig heeft gemaalct aan het mi8d1·ijf
van a1·tilcel 386bis van het Stmfwetboelc (2).
(CLAEYS EN DE BOEVER.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 juni 1972 door het Hof van
b eroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, door beide
eisers afgeleid uit de schending van de
artikelen 14, 18 en 98, evenals 97 van de
Grondwet,
dom·dat het b estreden arrest beslist dat
het ten laste van de eisers gelegde feit
geen persmisdrijf is en bijgevolg tot de
bevoegdbeid van de correctionele rechtbank behoort, om de r eden dat de
beoordeling van de in beslag genomen
afbeeldingen of prenten geen beoordeling
van een gedachte of meningsuiting vereist, doch dat aileen client te worden
nagegaan of de voorgestelcle fysische
gedragingen of houdingen op het eerste
gezicht strijclig zijn met het a lgemeen
geldend begrip « goede zeden "•
tenvijl de litigieuze afbeeldingen of
prenten niet als loutere voorstellingen
lumnen worden beoordeeld, waarvan het
zedenkwetsend karakter op h et eerste
gezicht elit d e afbeelclingen of l?renten
zelf blijkt, maar integendeel zwh als
dusdanig aandienen, wat hem algemene
wijze van voorstellen betreft, hem opmaak, hun stijl, hem extra-pictural e
context ; het de doorsneebm·ger dadeli,ik moet opvallen dat hij ofwel met
documentair - educat~eve uitgaven, ofwel
met socias1-politieke of ethisch-kritische
(1) Cass., 5 december 1972 (A1·1·. cass., 1973,
blz. 335).
(2) Nopens het kunstwerk, de naaktfiguur
en de toepassing van artikel 385 van het
Strafwetboek, raadplege men cass., 23 februari
1970 (A1·1·. cass., 1970, blz. 593),

en/of satirische publicaties te maken
h eeft, met andere woorden dat de in d eze
publicaties opgenomen afbeeldingen of
prenten mede de uitdrukking van een
bepaalde morele levensopvatting zijn, zij
het in het geheel van een levensbeschouwiJJg, zij het enkel en aileen in verband
met sexualiteit en erotiek, doch telkens de
uitch·ukking van een m ening in de grondwettelijke betekenis van dit woord,
en terwijl het arrest de hiervoren
aangehaalde en in conclusie uiteengezette
stelling .niet of niet passend heeft beantwoord:
Overwegendljl dat er va.n persmisdrijf
slechts sprake kan zijn wanneer h et gaat
om gedrukte geschriften, niet wanneer
het gaat om loutere afbeeldingen of
prenten, ook al zijn zij gedrukt ;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat elit de prenten en afbeeldingen welke in de in beslag genomen
publicaties voorkomen, blijkt dat de
!outer fysische gedragingen of houdingen
welke ze voorstellen strijdig zijn met het
algemeen geldend begrip « goede zeden "•
zonder d at een tekst of een onderschrift
client te worden onderzocht of gedachtenof meningsuitingen dienen te worden
beoordeeld ;
Overwegende dat uit hogervermelde
vaststellingen volgt dat de onzedelijkheid
ten deze niet blijkt cut gedachten welke
in d e in beslag genomen voorwerpen
worden uitgedrukt ; dat door dezelfde
vaststellingen het verweer van de eisers
tevens passend wordt beantwoord ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, door tweede
eiser afgeleid uit de schendiJ1g van
artikel 227 van het Wetboek van strafvordering,
'
dom·dat het arrest, op grond van samenhang tussen d e beide beklaagden tenlaste
gelegde feiten, ten overstaan van tweede
eiser de bevoegdheid 1·atione loci van de
Correctionele Rechtbank en van h et Hof
van beroep te Brussel aanvaardt,
tenvijl geen va,n de voorwaarden, zoals
bepaald in artikel 227 van het Wetboek
van strafvordering, ter zake voorhanden
zijn o1n tot het bestaan van samenhang,
zowel naar de letter als naar de geest van
de wet, te besluiten, en overigens het
beroepen vom1is het bestaan van samenhang had ontkend :
..
Overwegende dat artikel 227 van het
vVetboek van strafvordering de gevallen
van samenhang niet op beperkende wijze
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van hetzelfde wetboek op analoge gevallen mag toegepast worden;
Overwegende dat h et bestaan van
samenhang tussen verscheidene misdrijven van feitelijke omstancligheden afhangt, waarvan de vaststelling en b eoordeling aan de feitenrechter behoren;
Dat het IIIidclel niet kan worden aangenoinen;
Over het dercle midclel, door beicle
eisers · afgeleid uit de schencling van de
artikelen 383, eerste en clerde lid, van het
Strafwetboek en 97 van de Gronclwet,
dom·dat het arrest er zich toe beperkt
de gewraakte afbeeldingen en prenten
als strijdig met de goede zeden te verklaren omdat d eze « bepaalde lichaamsdelen
in overdreven trekken en verhouclingen
belichten teneinde de sexuele bedrijvigheid, normaal of met afwijkingen, te doen
uitschijnen en slechts een vicieus erotisme
op het oog hebben ,,
te1·wijl de afbeelding van de sexuele
claad, in welke van haar uitingen ook,
niet pe1· se strijdig is m et de goede zeden
en bovendien, zelfs wam1eer het gaat om
afbeeldingen die op het eerste gezicht
strijdig met de goede zeclen kunnen
lijken, het zedenschennend karakter claarvan kan worden weggenomen wanneer
het blijkt dat deze afbeeldingen hetzij
een wetenschappelijk al clan niet educati ef
of documentair vulgariserend, hetzij een
artistieke, h etzij een ethisch of sociaal kritische of politieke inslag b ezitten,
en terwijl het arrest de desbetreffende
voor elk der gewraakte publicaties in
conclusie aangevoerde strafuitsluitngsgronclen niet beantwoordt :
Overwegende dat h et arrest stelt dat
als strijdig met de goecle zeclen moeten
worden aangezien die afbeeldingen, prent en, tekeningen of foto's die er blijkbaar
uitsluitend op gericht zijn de zinnelijke
gevoelens van degene die ze b ekijkt ·
buitenmatig te prikkelen of die, wegens
de vicieuze of tegennatuurlijke geclragingen of houdingen op sexueel gebied,
die zij voorstellen, het schaamtegevoel
van de gezoncldenkende doorsneeburger
kwetsen ; dat de afbeeldingen, prenten,
tekeningen of fotoafdrukken, die in de
in de telastleggingen opgesomde publicaties of fotobundel voorkomen, als
dusdanig dienen te worden aangezien ;
dat in aile becloelde publicaties foto's,
prent en of afbeeldingen voorkomen die
b epaalde wlichaamsdelen in overclreven
trekken en verhou~ingen b elichten ten

einde de sexuele beclrijvigheicl, normaal
of m et afwijkingen, te doen uitschijnen
en slechts een vicieus erotisme op het oog
hebben;
Overwegende dat, ten aanzien van die
vaststellingen, welke soeverein zijn in
,feite, de rechter wettelijk h eeft lnmnen
beslissen clat de besproken publicaties of
fotobundel strijclig zijn met de goecle
zeclen ; clat het, door vast te stellen da.t
ze geen ander doel hebben dan vicieus
erotisme te tonen, meteen de bewering
van de eisers van de hand wijst als zouclen
de besproken afbeeldingen een wetenschappelijke, educatieve, clocumentaire,
a.rtistieke, ethische, sociaal-luitische of
politieke inslag kunnen bezitten, en aldus
de in het middel aangehaalcle conclusie
beantwoordt;
Dat het miclclel niet kan aangenomen
worden;
Over het vierde . middel, door eerste
eiser afgeleid uit de schending van de
artikelen 386bis van het Strafwetboek en
97 van de Grondwet,
doo1·dat h et arrest, nu het aileen verwijst naar de motieven van de eerste
rechter, de conclusie van eiser niet beantwoordt en bovendien artikel 386bis van
h et Strafwetboek schendt door als prikk elend voor de verbeelding van minderjarigen te b estempelen een afbeelding, ten
deze een foto, met louter politieke
inhoucl en waaraan elk op het sexuele of
erotische gericht element vreemd is
gebleven, te meer daar het menselijk
naakt, inclusief het integrals naakt,
gezien d e huidige stand van de opvoedkunde, meer bepaald van de sexuele
voorlichting en opvoeding in het gewone
onderwijs, zeker niet m eer van die aard is
dat h et de verbeelding van minclerjarigen, zelfs kinderen, zou prikkelen : .
Overwegende dat eiser in conclusie had
voorgehouden dat de foto geen afbeelcling
uitmaakt die de verbeelding van minderjarigen kan prikkelen en derhalve artikel 386bis van het Strafwetboek niet
toepasselijk was, nu de foto een groepje
p ersonen voorstelde, leden van een
politieke groep, die zonder enig gebaar of
houding die in de richting van het
sexuele wees, of zonder enige klemtoon
op het geslachtelijke, gewoon ongekleed
in de natuur stonden opgestelcl, en nu het
menselijk naakt, inclusief het integrale
naakt, gezien de huidige stand van de
opvoedkunde, meer b epaald in de sexuele
voorlichting en opvoeding in het gewone
onderwijs, zeker niet meer van die aard is
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Overwegende dat het arrest de ten
laste van eerste eiser gelegde inbreuk op
artikel 386bis van het Strafwetboek
bewezen verklaart op grand van de door
de eerste rechter aangehaalcle beweegredenen, die het hof van beroep tot de
zijne maakt ; dat aldus het hof beschouwt,
met de eerste rechter, dat de tentoonstelling aan de openbare weg van de
kwestieuze prent « die een naakt in de
natuur opgestelcle groep van mannen en
vrouwen weergeeft, alhoewel zeker niet
van pornogra:fische aard wegens de
afwezigheid van elk obsceen of aanstootgevend karakter, desondanks a.ls oneerbaar - qttod non decet - moet worden
geacht, daar zij van aarcl is de verbeelcling
van kinderen te prikkelen » ;
Overwege11de dat het arrest a.l dus
vaststelt dat de besproken aan de openbare weg tentoongestelde foto een oneerbare prent uitmaakt die van zulke aarcl
is clat zij de verbeelding van kincleren
prikkelt ; dat het door deze vaststellingen
in feite de conclusie van eiser tegenspreekt
en beantwoordt; dat het zodoende geen
schending van ar tikel 386bis van het
Strafwetboek inhoudt ;
Dat het middel niet kan worden aangenOinen;
En overwegende clat de substantiele of
op straffe van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de ·wet is ;
Om die r edenen, verwerpt de voorzie ningen ; veroorcleelt de eisers in de kosten.
18 september 1973. - 2 8 kamer. Voo?·zitte?', de H. Wauter s, raaclsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?',
de H. Versee.- Geli}kltticlende conclttsie,
de H. Duman, advocaat -generaal. Pleite?', de H. J. Bultinck (van de balie
te Gent).
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BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). VERBETERING VAN DE GEESTESTOESTAND
VAN DE GEINTE:&:t-.TEERDE EN VERENIGING VAN DE VOORWAARDEN VOOR ZIJN
RECLASSERING. SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE COJVIMISSIE TOT BE SCHERllliNG VAN DE JVIAATSCHAPPIJ.

De commissie tot besche1·ming van de
rnaatschaJJpi} beoo1·deelt soeve?'ein of de
geestestoestand van de ge'intentee?·de
voldoende veTbetenl is en of de vom·waanlen vom· zijn ?'eclassm·ing ve?'vttld
zi}n (1) . (Art. 18 wet tot bescherming
van de maatschappij.)
( CLEEMPUT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 28 jw1.i 1973 gewezen door
de Hoge Commissie tot bescherming van
de maatschappij ;
Over het middel afgeleid uit de schencling van de rechten van de verdediging,
dooTdat de bestreden beslissing het
verzet van de Procuretu· des Konings te
Gent tegen de tenuitvoerlegging van de
beslissing van de Commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld bij
de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Gent, waarbij de invrijheidstelling van eiser op proef voor een cluur van
vijf jaar werd bevolen, ontvankelijk en
gegroncl verklaart,
tenvi}l de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij geen rekening
heeft gel1ouden met de stukken van het
dossier waaruit b lijkt clat de geestestoestand van eiser voldoende verbeterd is
en de voorwaarden voor zijn reclassering
vervuld zijn :
Overwegende dat de Hoge Commissie
tot bescherming van de maatschappij op
feitelijke en clerhalve soevereine wijze,
volgens de in het debat regelmatig aangevoerde stukken, oordeelt of de geestes toestand van de ge'i:nterneerde voldoende
verbeterd is en of de voorwaarden voor
zijn reclassering vervulcl zijn ;
Dat het Hof niet bevoegd is om te
onderzoeken of de rechter al clan niet de
feiten oorcleelkundig beoOI·deeld heeft ;
Dat het middelniet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.

(1) Cass.,
blz. 29.
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18 september 1973. - 2e kamer. V oorzittm·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Meeus. - Gelij}cluidende conclusie,
de H. Duman, advocaat-generaal.

tegen de beschikking van de ?'aadkame1·
die hem wegens wanbed1·ijven nam· de
con·ectionele ?'echtbank ve1·wijst (3).
(Art. 416 Sv.)
(LEW:l:NBERG P. EN J.)
ARREST.
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1° BEVOEGDHEID 'EN AANLEG. BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN.
BETWISTING INZAKE DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING OP
GROND DAT DE UITLEVERING DOOR
EEN VREEMDE REGERING NIET TOEGESTAAN WERD VOOR BEPAALDE FElTEN, VOORWERP VAN DE VERVOLGING.
GEEN GESOHIL INZAKE DE BEVOEGDHEID .

2o VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. STRAFZAKEN. ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESOHULDIGING STELLING W AARBIJ NIET ONTVANKELIJK
vVORDT VERKLAARD RET VERZET VAN
DE VERDAOHTE TEGEN DE BESOHIKKING
VAN DE RAADKAMER DIE HEM NAAR DE
OORREOTIONELE REOHTBANK VERWIJST.
GEEN GESOHIL INZAKE DE BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSGEREOHTEN.
VOORZIENING VAN DE VERDAOHTE
VOOR DE EINDBESLISSING. NIETONTVANKELIJKHEID.

1o De beklaagde die voo1· de onde?·zoeks -

ge?·echten betwist dat hiJ' mag vm·volgd
worden wegens bepaalde jei ten, omdat
deze niet beg·r epen zijn onde?' de jeiten
waa?'VOO?' een v1·eemde ?'egm·ing de uitleveTing heejt toegestaan, weTpt zodoende
een betwisting op ovm· de ontvanlcelijkheid (1) van de stmjvonle1·ing, doch niet
ove1· de bevoegdheid van deze ge?·echten (2) .

2o Niet ontvanlcelijk is de vooTziening die
de vm·dachte v661· de eindbeslissing heejt
ingesteld tegen het m·1·est van de kame?'
van inbeschuldigingstelling wam·bij,
zonde1· beslechting van enig geschil
inzake de bevoegdheid van de ondm·zoeksge?·echten, niet ontvanlcelij}c wm·dt
ve1·klaa1'd het ve1·zet van de ve1·dachte
(1) Over h et probleem van d e ontvankelijkheid van een d ergelijke vervolging, raadplege m en noot 1 onder cass., 16 januari 1967
(An·. cass., 1!J67, blz. 595).

HET HOF ; - Gelet op h et b estreden
arrest, op 15 juni 1973 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Overwegende dat h et arrest het verzet
van de beide eisers niet ontvankelijk
verklaart dat ze hadden aan getekend
tegen de beschikking van de raadkamer
t e Antwerpen waarbij zij n aar de correctionele rechtbank werden verwezen, heiden, als daders of m ed edaders, wegens de
t elastlegging A, zijnde misbruik van
v ertrouwen te Antwerpen op 9 september
1971 ten nadele van Frank Ph., en de
t elastlegging 0, zijnde insgelijks misbruik
van vertrouwen te Antwerp en op 9 september 1971, maar t en nade1e va.n vier
andere benadeelden, a lsmede, bij samenhang, de eerste, wegens de telastlegging B,
zijnde loonbecliendediefstal te KIJ.okke,
op 21 jtmi 1970;
Overwegende dat de eisers aanvoeren,
de eerste dat hij uit Israel, de tweede
da.t hij uit Griekenland werd uitgeleverd ;
dat htm beide uitleveringen werden
aangevraagd en toegest aan voor welbepaalde feiten die in de zoiiven vermelde
t elastleggingen b egrep en zijn, m,aar in
deze telastleggingen ook feiten b egrepen
zijn waarvoor de uitlevering niet werd
aangevraagd noch toegestaan ;
Over het middel door b eide eisers
afgeleid uit de schending van h et b eginsel
van de specialiteit van de uitlevering,
doo1·dat het arrest verklaart dat het
verzet van de eisers niet ontvankelijk is
vermits, buiten het bij artikel 539 van
het W etboek van strafvordering bepaald
en ter zake overigens ni et toepasselijk
geval, geen enkele wetflbepaling ten
b ehoeve van de verdachte een r echts middel voorziet tegen een beschikking
van verwijzing naar de correctionele
r echtbank, en dat de « namens v erdachten
(2) Cass., 6 april 1970, r edenen (An·. cass.,
1970, blz. 713). Men raaclplege cass. , 14 maart
1972 (ibid., 1972, blz. 663) .
(3) Cass., 14 rnei 1973 (A1'1'. cass., 1973,
blz. 873) .
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voor de raadkamer van de r echtbank
van eerste aanleg ingeroepen middelen in
verband met het beginsel der specialiteit
der uitlevering geen betwisting zijn
b etreffende de bevoegcll>eid 1·atione loci,
mate1·iae of pe1·sonae, die de enige exceptie
zijn die het voorwerp uitmaakt van
artikel 539 van het Wetboek van strafvordering, maar een middel van onontvankelijldJ.eid van de strafvordering zijn »,
tenvijl de eisers in conclusie hadden
aangevoerd dat het beginsel van de
specialiteit van de uitlevering en de
uitleveringsverdragen met respectievelijk
Israel en Griekenland tot gevolg hebben
dat geen enkele Belgische rechtbank, dus
ook niet de raaclli:amer, bevoegd is om de
feiten te berechten waarvoor geen nitlevering werd aangevraagd of toegestaan,
zodat ze wel degelijk de onbevoegdheid
van de raaclli:amer hadden opgeworpen :
Overwegende dat, door in te roepen
dat zij in Belgie niet mogen vervolgd
worden wegens feiten die niet het voorwerp uitmaken van de vraag tot uitlevering, de eisers geen betwisting hebben
opgeworpen waarbij zij beweerden dat
de raadkamer, indien zij met betrekking
tot bedoelde feiten over het bestaan van
bezwaren en dienvolgens over de verwij zing naar de correctionele r echtbm1k
uitspraak deed, zich een bevoegdheid
toeeigende die aan een andere rechterlijke overheid zou toebehoren ; dat,
zoals het arrest het terecht overweegt,
d e eisers slechts de ontvankelijkheid van
de strafvordering betwistten, en niet de
bevoegdheid van de onderzoeksgerechten;
Overwegende dat, nu het geen uitspraak doet inzake bevoegcll>eid, het
a"i.'rest geen einclbeslissing is in de zin van
artikel 416 van h et Wetboek van strtl>fvordering ;
Dat de voorzieningen derhalve voorbarig en niet ontvankelijk zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroorcleel t de eisers in de
kosten.
18 september 1973. - 2e kamer. VooTzitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
d e H. Versee.- GeliJ'khtidende conchtsie,
d e H. Dumon, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HR. Ooms en Bnmeel (van
de balie te Antwerpen).
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1° ARBEIDSBESCHER:MING. BOUWWERKEN. - VVET VAN 6 APRIL
1960. - VERBOD BEPAALDE VAN DEZE
WERKEN UIT TE VOEREN OP DE BIJ
DEZE WET VASTGESTELDE DAGEN EN
UREN. - STRAFRECHTELIJK AANSPRA·
KELIJKE PERSONEN.
2°

ARBEIDSBESCHERMING.
BOUWWERKEN. -WET VAN 6 APRIL
1960. 0VERTREDING. PROCESVERBAAL.
AFSCHRIFT VAN RET
PROCES -VERBAAL DAT OP STRAFFE VAN
NIETIGREID BINNEN ZEVEN DAGEN
AAN DE OVERTREDER MOET WORDEN
GERICHT.

3°

ARBEIDSBESCHERMING.
BOUWWERKEN. - WET VAN 6 APRIL
1960.- 0VERTREDING.- .AFSCHRIFT
VAN RET PROCES -VERBAAL DAT OP
STRAFFE VAN NIETIGHEID BINNEN ZEVEN DAGEN AAN DE OVER'TREDER MOET
WORDEN GERICHT. - AANVANGSPUNT
VAN DE TERlVIIJN.

1° l'Vannee?' 1:;1' bouwwe1·lcen, zoals bedoeld
bij de wet van 6 a1J1·il 1960 bet1·ejfende
de ttitvoe1·ing van bottwwe?·lcen, ziJ'n ttitgevoenl op cle tt?·en en dagen waa?'OJJ dit
vm·boden is, zijn, lc?-achtens de wet zelf,
de we1·kgeve1·s, lmn lasthebbe1·s of aangestelden, die deze wm·lcen hebben
laten ttitvoe1·en, stTaj?"echtelijlc aansp?'akelijk (1). (Art. 7 wet van 6 april1960 .)
2° De ove1·t1·edingen van de bepalingen van
de wet van 6 ap1'il 1960 bet1·ejj'ende de
ttitvom·ing van bottwwe1·ken w01·den vast gesteld doo1· de o(ficie1·en van ge1·echtelijlce
politie en de doo1· de Koning aangewezen
ambtenm·en en agenten en wonlen OJJgetelcend in een JJ1'oces-veTbaal wam·van op
st1·ajfe van nietigheid binnen zeven clagen
aan de ove1't1·ecle1· een ajschTijt moet
w01·clen ge1·icht. (Art. 6 wet van 6 april
1960.)
3° Het aanvangspttnt van cle te1·miJ'n
van zeven clagen waa1·binnen aan de
ove1·tJrede1' een afsclwijt moet wo1·den
gm·icht van het 1J1'oces-ve1·baal tot vaststelling van een ove1't1·eding van de
bepalingen inzalce de wet van 6 ap1·il
(1} Raadpl. cass., 16 november 1964 (Bull.
en PAsrc., 1965, I, 272); 27 januari 1969
(An·. cctss ., 1969, b lz. 512).

-591960 bet1'effende de ttitvoe1·ing van
bottwwe?'lcen, is niet noodzalceliJ'k de dag
waa1·op de uitvoeTing van de doo1· deze
wet ve?'boden we1·lcen. w01·dt vastgesteld;
wannem· op die dag de we1·lcgeve1·, zijn
lasthebber of aangestelde, die deze we1·ken
heeft doen of laten ttitvoe1·en, niet gelcend
is, beschilct de ve1· balisant ove1· een
1·edelijlce te1'mijn (1) om de identiteit van
deze pm·soon te weten te komen en die
te1·mijn van zeven dagen begint te loJJen
vanaf de dag dat hij dit weet (z). (Artikel 6, tweede lid, wet van 6 april1960.)
(SCHOUPPE EN NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP
« ONDERNEMING E. DENYS».)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 maa.rt 197 3 door het Hof van
beroep te Gent gewe:z;en;

I. W at de voorziening van eiser betreft :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 23 van de wet van
8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen en 97 van de Grondwet,
do01·dat het bestreden arrest, zonder te
betwisten, en na zelfs impliciet te hebben
toegegeven dat de ten laste van beklaagde
gelegde feiten een inbreuk uitmaakten op
de artikelen 4-2 en 25-1° van voormelde
wet van 8 april 1965, zulks zoals de
eisers hadde:ri gesteld in hun conclusie op
18 oktober 1972 voor de correctionele
rechtbank genomen, welke conclusie zij
ter terechtzitting van 1 februari 1973 van
het hof van beroep verklaard hebben te
hernemen, het middel heeft verworpen
waardoor de eisers in voormelde conclusie
lieten gelden dat de feiten op 11 december
1971 werden geconstateerd, dat de overtrader op 21 december 1971 door de
(1) Over het begrip « redelijke termijn >>
waarbinnen een beslissing moet worden
genomen, raadplege men cass., 23 april 1971
(Arr. cass., 1971, 786).
(2) De processen-verbaal opgemaakt door
de overheidsambtenaren en -beambten, die
door de Regering zijn afgevaardigd om
toezicht te houden op de uitvoering van de
gecooi·dineerde wetten en reglementen betreffende de politie over het wegverkeer en die de
overtredingen van deze wetten en reglementen
vaststellen, moeten ook binnen een bepaalde
termijn aan de overtreders worden gericht.
Artikel 62 van deze wetten bepaalt dat deze

verbalisant werd onderhoord, dat het
proces-verbaal slechts op 25 januari 1972
werd opgesteld en dat dit proces-verbaal
dus laattijdig aan de overtreder werd
betekend, zulks op grond van de beschouwing dat de verbalisant pas op
21 januari 1972 met zekerheid wist dat
een overtrading werd begaan en >~rie de
overtreder was, en dat het proces-verbaal
van 25 januari 1972 op 26 januari 1972
bij een ter post aangetekend schrijven
aan beklaagde werd toegestuurd, zodat
deze betekening niet laattijdig was,
te1·wijl artikel 23 van voormelde wet
van 8 april 1965 eist dat het proces-verbaal betekend werd binnen de zeven
dagen na de vaststelling van de over treding, deze vaststelling bestaande in
het !outer constateren van de feiten,
waarvan eventueel pas later zal blijken
dat zij een overtreding uitmaken en wie
de dader ervan is,
en terwijl voormelde termijn van zeven
dagen allicht overschreden kan worden,
in de mate waarin de verba.Jisant door
overmacht belet zou worden tijdig tot
de betekening over te gaan, welke overmacht echter door het bestreden arrest
niet geconstateerd wordt, zodat het
bestreden arrest dienaangaande niet
afdoende gemotiveerd is en niet voldoet
aan de vereisten van artikel 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat, in strijd met wat het
middel beweert, het arrest noch uitdrukkelijk, noch impliciet aanneemt dat de
ten laste van eiser gelegde feiten een
inbreuk uitmaken op de artikelen 4,
tweede lid, en 25, 1°, va.n de wet van
8 april 1965 tot installing van a.rbeidsreglementen ; dat het integendeel uitclrukkelijk vaststelt, zoals de dagvaarding
termijn begint te lopen vanaf de datum
waarop het misch·ijf is vastgestelcl.
Wanneer c1it geschrift niet is verzonden of
binnen deze termijn niet is ve1·stuurd, is het
proces-verbaal niet nietig, doch het heeft geen
bewijskracht tot het tegendeel is bewezen.
Artikel 23 van de wet van 8 april 1965 tot
instelling van de arbeidsreglementen bepaalt
dat de officieren van gerechtelijke politie,
a lsmede de door de Koning aangewezen
ambtenaren en beambten, processen-verbaal
opmaken, a ls zij misdrijven vaststellen ; deze
processen-verbaal zijn bewijskrachtig tot het
tegendeel is bewezen en daarvan moet, op
st?·afje van nietigheid, aan de overtreder een
afschrift betekend worden binnen zeven dagen
na de vaststelling van de overt?"eding.

-60
het reeds deed, clat becloelcle feiten een
in brenk uitmaken op de artikelen 1, 1° en
21°, 4, 2°, en 7 van de wet van 6 april
1960 betreffende de uitvoeri~1.g va-n bouww erken, omclat bouwwerken op initiatief
en onder de strafrechtelijke aansprakelijkheicl van eiser, aangestelcle van
eiseres, werden uitgevoerd op een zaterdagvoormicldag, werken we1ke niet vielen
onder h et toepassingsgebied van d e
afwijkende bepalingen vervat in de
wetten en besluiten betreffende de arb eiclsdum· en de rustdagen ;
Overwegende mitsdien dat de overmaking van een afschrift van het procesverbaal aan de overtreder niet geregeld
worclt door artikel 23 van de wet van
8 april 1965, maar door artikel 6, tweecle
lid, van de wet van 6 apri1 1960 ;
Dat volgens deze laatste b epaling
afschrift van het proces-verbaal a-an de
overtreder wordt overgemaakt binnen de
zeven dagen, op straffe van nietigheid,
zoncler dat evenwel het aanvangsprmt
van die termijn wordt bepaald ;
Overwegende dat dit aanvangspm1.t
niet nooclzakelijk de dag is waarop h et
uitvoeren van werken wordt geconstateercl; clat geen proces-verbaal kan
worden opgesteld, en nog minder een
afschrift ervan aan de overtreder kan
worden overgemaakt, zolang cleze laatste,
dit is de voor de werken strafrechtelijk
aansprakelijke p ersoon, niet gekend is ;
Overwegende, derhalve, dat indien clit
element op d e dag, waarop het uitvoeren
van werken worclt geconstateerd, niet
gekend is, er aan d e verbalisant een
redelijke termijn client t e wor den toegek encl om zich ervan te vergewissen ;
Overwegencle clat het arrest vaststelt
dat de verbalisant s1echts op 21 janu ari
1972 over cleze aanwijzing b eschikte en
dat de da,clen van opsporing welke hij
v errichtte tussen 11 d ecember 1971 en
21 januari 1972 noodzakelijk waren om
uit te maken wie strafrechtelijk aansprak elijk was voor d e op zaterdag 11 december 1971 uitgevoerde w erk en ;
Dat het derhalve wettelijk b eslist dat
de betekening van een afschrift van het
proces-verbaal aan eiser op 26 januari
1972, dit is binnen de zeven dagen na het
opstellen van het proces-verbaal , aan h et
v ereiste van artikel 6, tweede lid, van de
wet van 6 april 1960 voldoet ;
Dat het micldel naar recht faalt;
En overwegende dat d e substa,ntiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefcl en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

II. Wat de voorziening van eiseres
betreft:
Overwegende dat eiseres geen bijzoncler
middel aanvoert ;
Om die redenen, verwerpt de voorzien ingen ; veroordeel t de eisers in de kosten.
18 september 1973. 2° kamer. Voo1·zittM·, de H. Wauters, raaclsheer
waa-rnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·,
de H . Naulaerts. - Gelijklttidencle conclttsie, de H. Duman, advocaat-generaal
- Pleite1·, de H. Bayart.
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vAN

1°

HUUR
WERK. ARBEIDSOVEREENKOMST. ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN. 0VER EENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD.0PZEGGINGSVERGOEDING OMDAT DE
OPZEGGINGSTERMIJN ONVOLDOENDE IS.
KENNISGEVING VAN DE OPZEGGING.
GEVOLGEN.

2°

HUUR
WERK. ARBEIDSOVEREENKOl\iST.- ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN. WETTEN
BETREFFENDE
HET
BEDIENDENCONTRACT, ARTIKEL 34. VERJARING. TOEPASSING .

3°

CASSATIE. BEVOEGDHEID . BURGERLIJKE ZAKEN. VERSCHRIJ VING IN DE BESTREDEN BESLISSING. BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM ZE TE
VERBETEREN. GRENZEN.

vAN

1° H et 1·echt van cle wer knemm· op cle
opzeggingsve1·goecling omclat de tennijn
voor de do01· cle we1·kgevm· gegeven
OJJze gging onvolcloencle is, ontstaat van
cle lcennisgeving van de opzegging
aj. (Art. 20 gecobrclineerde wetten
b etreffende het b ecliendencontract.)
2° Daa1· het 1·echt van de we1·lcneme1· op de
opzeggingsve1·goeding, omdat de opzeggingste?·mijn onvolcloencle is, van de
lcennisgeving van cle opzegging aj
ontstaat, wonlt doo1· cle bezolcliging van
de we1·lcneme1· op cle clag van de kennis geving en niet op de clag van het eindigen
van cle ove1·eenlcomst vastgesteld of ove1·eenkomstig cle bepalingen van artilcel 34
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bediendencont1'act,
gecoih·dinee1'd op
20 jttli 1955, de vo1'de1·ing ve1jaa1·t doo1·
ve1'loop van een jaa1· na het eindigen van
de ove1·eenkomst ( 1).

3° H et Hof is, bij de beom·deling van een
cassatiemiddel, bevoegd om een ve?·sclwiJ·ving in de best1'eden beslissing te
ve1'bete1'en, wannee1· deze dttideliJ'k blijkt
uit de context e1·van (2).
(WAUTELET, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« FONDERIES DEMOULIN » EN HET COL LEGE VAN VEREFFENAARS.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op h et bestreden
arrest, op 3 februari 1972 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 5, 14, 15 (oud),
20, 34 (oud) en 35 (oud) van de wetten
betreffende het bediendencontract, gecoordineerd bij koninklijk besluit van
20 juli 1955 en gewijzigd bij de wet van
21 noveinber 1969, 1107, 1134, 1135 van
het Burgerlijk vVetboek en 97 van de
Grondwet,
doo1·dat, voor de berekening van het
bedrag van de bezoldiging van eiser, dat,
onder de vroegere wet, de toepassing van
de verjaring vail een jaar of van die van
het gemeen recht bepaalde, de rechter
30 november 1966 in aanmerking neemt,
op ·welke datum, volgens hem, de overeenkomst « had opgehouden gevolg te
hebben » wegens de keru"lisgeving van
een opzegging ingaande op 1 december
1966; dat, daar dit bedrag op dat
ogenblik niet de jaarlijkse totale bezoldiging van 180.000 frank bereikte, de
rechter in hoger beroep hieruit afleidt
dat de eenjarige verjaring van toepassing
is en dat, aangezien de verjaringstermijn volgens hem op 1 december 1966
is ingegaan, de verjaring was ingetreden
toen de oproeping in verzoening werd
ingecliend op 2 december 1968 (en niet

1~67 zeals bij vergissing op de bladZIJden 1 en 3 van het arrest is vermeld),
te?'WiJ'l, em·ste onde1·deel, de rechter het
o~enblik dat de verjaring be~int te !open,
clit Wil zeggen biJ het emcbgen van de
overeenkomst, en niet het ogen blik
« waarop het feit zich voordoet dat tot
h et ~eschil aanleiding geeft », in aanmerkmg had moeten nemen om uit te
maken of het jaarlijks bedrag van de
b ezoldiging van eiser al dan niet de
bij de wet vastgestelde limiet van
180.000 frank bereikte; daar deze limiet
precies bereikt was en zelfs overschreden
op het ogenblik dat de overeenkomst
eincligde, ten cleze het gemeen recht
inzake verj aring had m.oeten toegepast
worden ; de verjaring dus niet was
ingetreden op het ogenblik van de
oproeping in verzoening en de rechter,
door het tegendeel te beslissen h eeft
mis~{end dat het aanvangspunt ~an de
verJarmg mzake arbeidsovereenkomsten
voor bedienden van openbare orde is en
zijn beslissing niet wettelijk gerechtvaardigd en regelmatig met redenen heeft
omkleed (schending van d e· artikelen 34
[oud] en 35 [oud] van de wetten op
h et _bed~~ndencontract, gecoordineerd bij
konmkhJk beslmt van 20 juli 1955 en
gewijzigd bij de wet van 21 november
1969, en 97 van de Grondwet);
tweede onde1·deel, een arbeidsovereenkomst voor bedienden gedurende de
opzeggingstermijn voortbestaat, zodat de
rechter, door te beslissen dat de over eenkomst op 30 november 1966 de
dag v66r de aanvang van geno~mde
termijn, had opgehouden gevolg te
hebben, het wettelijk begrip van de
opzeggmg heeft Iniskend, de overeenkomst va.n de partijen heeft geschonden
en zijn beslissing niet wettelijk o·erechtvaarcligd en regelmatig met ~edenen
heeft omkleed (schending van de artikelen 5, 14, 15 [oud], 20 van de wetten
betreffende bet becliendencontract ae coo~dineerd bij koninklijk besluit' v~n
20 JUh 1955 en gewijzigd bij de wet van
21 november 1969, 1107, 1134, 1135 van
bet Burgerlijk vVetboek en 97 van de
Grondwet) :

W at bet eerste onderdeel betreft :
(1) Dit punt is voortaan zonder belang,
aangezien artikel 35 van de gecoiirdineerde
wetten betreffende het bediendencontiact is
gewijzigd bij artikel 59 van de wet van
21 november 1969.
(2) Cass., 27 augustus 1973 (An· . cass., 1973,
biz. 829) .

Overwegende dat, v66r de wijziging
door de wet van 21 november 1969
artikel 34 van de gecoordineerde wette1{
betreffende het bediendencontract be paalde _dat de vorderingen wegens een
dergehJke overeenkomst verjaarden door
verloop van een jaa.r na bet eincligen der
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overeenkomst en dat krachtens het oude
artikel 35 van deze wetten aileen de
becliendencontracten waarin de jaarlijkse bezolcliging 180.000 frank niet te
boven ging, onder deze regel vielen ;
Overwegende dat, wanneer de door de
werkgever gegeven opzeggingstermijn onvoldoende is, het recht op de opzeggingsvergoeding ontsta.at van de kennisgeving
van de opzegging af ;
Overwegende dat de rechter, om vast
· te stellen of artikel 34 ten deze van
toepassing was, moest nagaan hoe groot
de bezoldiging van eiser was, niet op h et
ogenblik dat d e overeenkomst geeincligd
is, doch op h et ogenblik dat de rechtsvordering van eiser is ontstaan ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de opzegging op 14 november 1966
ter kennis werd gebracht en dat de jaarlijkse bezoldiging van eiser op die datum.
180.000 frank niet t e boven ging;
Dat, d erhalve, luachtens het vroegere
artikel 35 van de gecoorclineerde wetten
het geschil onder de toepassing viel van
artikel 34 volgens hetwelk de rechtsvordering verjaart door verloop van een jaar
na h et eincligen der overeenkomst ;
Da.t het eerste onderdeel van het
Iruddel naar r echt faa,lt ;
vV at het tweede onderdeel betreft

GEBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN ONBEPAALDE TIJD EN
DOOR EEN OPLEIDINGSOVEREENKOMST
VAN EEN BEPAALDE TIJD. - WERKNEll'lER VERPLICHT EEN DEEL VAN DE
OPLEIDINGSKOSTEN TERUG TE BETALEN
INDIEN DE OPLEIDINGSOVEREENKO!VIST
WORDT GEEINDIGD. WETTELIJKHEID.- VooRWAARDEN.

W ettelijlc is, voo1· zove?' zij niet tot doel of
gevolg heeft de dwingende bepalingen
bet1·ejJende de m·beidsove?·eenlcomst te
omzeilen en o.a. de doo1· de we1·lcman in
acht te nemen opzeggingste1·mijn te
ve1·lengen, de opleidingsove?·eenkomst
voo?' een bepaalde tijd gesloten dam· een
wm·kman die doo1· een a?·beidsove?·eenkomst van onbepaalde tijd gebonclen was,
volgens wellce de wm'lcman zich e1·toe
ve1·bindt een deel tentg te betalen van de
doo?' de we?·lcgeve?' gemaalcte opleidingskosten, indien hij aan de a?·beidsove?'eenkomst een einde maakt of wegens een
g?'Ove fo~tt ontslagen wonlt v66?' het einde
van de opleidingsove?·eenkomst. (Art. 19,
§ 2 wet van 10 maart 1900 op het
arbeidscontract.)
(MOLLE,

T.

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
FABRICOll'l ».)

<<

Overwegende dat uit de context van
het arrest blijkt dat hierin. ten gevolge
van een klaarblijkelijke verschrijving
als datum voor het eincligen van de
overeenkomst 30 november 1966 in plaats
van 30 november 1967 wordt venneld ;
Dat clit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag l'illst ;
01n die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
19 september 1973. - 3e kamer.
V om·zitte?', de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve?·slaggeve?·, de
H. Janssens.
Gelijlcl~tidende
concl~tsie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleite?·s, de HH. Simont en VanRyn.

3e KAMER. -

19 september 1973.

HUUR vAN WERK. - ARBEIDSOVEREENKOMST.- ARBEIDSOVEREENKOMST
VOOR WERKLIEDEN.
WERKll'lAN

ARREST (Ve?'taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 juni 1972 door het Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van d e artikelen 97 van de Grandwet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
vVetboek, 19, § 2, en 19bis van de wet van
10 maart 1900 op het arbeidscontract
die bij de artikelen 9 van de wet van
4 maart 1954 en 3 van de wet van
10 december 1962 in deze wet zijn ingevoegd,
dom·dat het arrest, na. te hebben vastgesteld da.t eiser op 16 november 1970 als
werkman in clienst van verweerster was
getreden, dat eiser op dezelfde datum
een opleidingsovereenkomst ondertekende naar luid waarvan verweerster zich
ertoe verbond eiser op haar kosten voor
lasser op te leiden, dat voorts eiser
zich ertoe verbond gedurende ch·ie jaar
bij verweerster te blijven te rekenen
vanaf de dag van de opleiding en, ingeval
hij verweerster vrijwillig zou verlaten of
wegens grove fout zou ontslagen worden
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drie jaar v anaf zijn indiensttreding , aan
verweer ster d e door h aar gemaakte
opleidingskosten terug t e betalen ten
belope v a.n 30.000 frank indien hij in
de l oop v an h et eerste. jaar vertrok, van
20.000 frank indien h et v ertrek in de
loop va.n h et t weed e jaar plaatshad en
v an 10.000 fr ank bij v ertrek in de loop
van h et derde jaar, en dat eiser op
3 juli 1971 a a n d e arbeidsovereenkomst
een einde h a.d gem a.akt m et inachtneming
v an een opzeggingstermijn v an zev en
dagen, en, n a t e hebben b eslist dat de
litigieu ze over eenkomst een voor onbe paalde tijd geslot en overeenkomst was,
d e r ech tsvordering van v erweerst er om
over eenkomstig die opleidingsovereenkomst betaling v an h et b ech·a g v an
30.000 frank te v erkrijgen gegrond verklaart , zulks om r ed en dat in een a rb eidsover eenkomst voor onbep aalde t ijd de
partij en l1tm vrijheid gedeeltelijk en
tijdelijk konden b ep erken en d a t in een
dergelijke ov ereenkomst d e werlunan
zich voor een b ep aalde duur kon verbinden op vo or waarde dat hij, om zich
erva n t e b evrijden, niet v erplicht is tot
bet aling v an een geldsom die ni et in
v erhouding st8at tot d e opoffering van
de werkgever, en dat d e overeenkom st
aan d e werlunan geen ondraaglijke dwan g
oplegt die d e werlmem er in feite zou
b eletten zijn op zegging t e geven v66r h et
v erstrijken v an d e opleid ingsp eriode, dat
in h et onderh avig geval h et gevorderde
b edrag v an 30.000 frank h elem aal niet
overdreven w as, dat het niet zo gr oot
was a ls h et bedrag va.n de opleidings k osten en d a t er geen b edrieglijk opzet
was om de w et t e ontduiken, en mn de
r eclen da t eiser t en deze niet voor een
p eriode v an clrie jaa r geh ouden was en
dat de litigieu ze over eenkomst niet tot
gevolg h ad , zoals z1..uks in artikel 19bis
v an d e wet ten op h et arbeidscontract
wordt v erboden, de door de werlunan
in ach t t e n em en opzeggingstermijn t e
verlen gen , aan gezien niet s eiser v erbood
aan d e ov ereenkom st een ein d e t e m aken
m et inacht n eming v an een opzeggings t ermijn van zeven dagen , zoals hij
trouwen s h a d ged a an,
te1·wijl h et t egen st rijdig is, enerzijds,
vast te st ellen d a t eiser zich bij de litigieuze opleidingsovereenkomst ertoe v erb ond gedurend e drie jaar bij v erweer st er
te blijven en b epaalde v ergoedingen t e
b etalen ingeval h ij, v66r h et verstrij ken
v an die t ermijn , v r ij willig zijn b etrekkin g
zou verla t en of wegen s gr ov e fout zou
worden ontslagen, en, ander zijds, t e be-

slissen d a t eiser in h et onderhavige gev al
m et voor een p eriode van ch·ie jaar was
gehouden en a an de ov ereenkomst een
einde kon m aken m et inacht n eming v a n
een opzeggingst ermijn van zeven d agen ,
waaruit v olgt dat de m otivering v an h et
b estred en arrest ni et over eenstemt m et
h et ver eiste van a rtikel 97 v an de Grondwet ;
te?'WiJ'l het a rrest, door t e beslissen d a t
d e op 16 n ovember 1970 tussen p artij en
gesloten opleidingsovereenkomst eiser
niet voor een p eriode v an drie jaar v erbond, de b ewij skracht h eeft misk end die
kra chtens de a rtikelen 1319, 1320 en 1322
v an h et Burgerlijk W etboek a an deze
over eenkomst is geh echt, daar d eze in artikel 4 b epaalde d a t eiser zich ert oe v er bond gedurende drie jaar bij v erweerst er
te blijven t e r ekenen vanaf de eerst e d ag
van d e opleiding, en in art.ikel 5 d at
eiser zich ertoe v erbond aan verweerster
b ep aa lde b edragen t erug t e b et alen
ingeval hij, v 66r d e v ast gestelde t ermijn,
v erweerst er vrijwillig zou v erla.t en of
w egens grove fout zou worden ontslagen ;
en tenvijl n aar luid van artikel 19, § 2,
van voormeld e wet op h et arbeidscontract, en gelet op de tijd die eiser bij
ver weerst er h eeft d oorgebracht, de door
eiser in acht t e n em en opzeggingstermij n
zeven dagen b edroeg ; over eenkom stio·
a rtikel 19bis v an geno emde wet , de lit~
g ieu ze over eenkomst , d ie v oor on b epaalde
tijd was gesloten, als nietig m oest worden
b eschouwd in zoverre ze eiser verplichtte,
op str affe van bet a lin.g v an b ep aalde
vergoedingen , gedurende ch·ie jaar in
di en st van v erweerst er t e blijven, daar
dit b eding ertoe st rekte de d oor d e
w erlunan in a.c ht te n em en termijn op
ongeoorloofde wij ze te verlen gen en
zulks zelfs in dien dit b eding aan eiser
geen onch·aaglijke dwang oplegde en h em
in feite ni et belet te verweerster v66r d e
v a st gestelde t ermijn te verla t en , zelfs
indien d e v ast gest eld e ver goedingen niet
overdreven war en en niet zo groot war en
als h et b edrag van de opleidingskost en,
en zelfs bij ontst entenis van h et b edrieglijk opzet om de wet t e ontduiken :
W at h et eerst e onderdeel b etreft :
Overwegende d at h et a rrest , enerzijds,
v astst elt dat n aa r luid van de opleidings over eenkom st eiser zich ertoe verbonden
had gedmende drie j aar in dien st van
ver weer ster te blijven te r eken en vanaf
de eer st e dag v a n de opleidi ng en d at , zo
hij zijn b et rekkin g v rijwilli g v erliet of
w egen s grove fout ontslagen werd v 66r
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het verstrijken van een termijn van
drie jaar vanaf zijn indiensttreding, hij
verplicht zou zijn aan de vennootschap
de door h aar gemaakte opleiclingskosten
volgens vastgestelcle vaste bech·agen terug
te betalen, en, anclerzijcls, overweegt
clat die bech·agen slechts een gedeelte
van de werkelijke opleiclingskosten vormen en clat zij geen onclraaglijke clwang
zijn die d e werknemer in feite belet zijn
opzegging te geven v66r het verstrijken
van de opleidingsperiode ; clat het arrest
beslist dat eiser aldus niet voor een
periocle van clrie jaar gehouclen was,
daar hij geclurende de opleiclingsperiode
op gehjk welk ogenblik zijn opzegging
kon geven;
Overwegende dat er tussen deze beslissing en de vaststellingen en overwegingen die eraan voorafgaan geen tegenstrijcligheicl bestaat;
Dat clit onclercleel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
W at het tweede onclerdeel betreft
Overwegencle dat het arrest niet
b etwist d at de cluur van de tussen de
partijen bestaancle opleiclingsovereenkomst ch·ie jaar bechoeg ; clat het aileen
vaststelt da\ eis!fr geenszins voor een
clergelijk;e periode gehouclen was, daar hij
op gelijk welk ogenblik zijn opzegging
kon geven met terugbetaling weliswaar
van een gecleel te va,n de oplei clings kosten;
Dat het miclclel in clit ondercleel feite lijke gronclslag mist ;
Wat het clerde ondercleel betreft :
Overwegencle dat het arrest vaststelt
clat « ged aagde in hoger beroep (thans
eiser) geenszi:ns voor een periode van
chie jaar gehouclen was, claar hij geclurende de opleiclingsperiode op gehjk welk
ogenblik zijn opzegging kon geven ; dat
hij in dat geval weliswaar een gedeelte
van d e opleiclingskosten cliencle terug te
betalen ; dat echter ... het becha.g van
30.000 frank dat gevraagd werd in geval
van vertrek v66r het verstrijken van het
eerste opleidingsjaar niet overdreven is;
dat immers de werk elijke opleiclings kosten per leerling 157.744 frank bedragen ; dat appellante (thans verweerster) slechts de terugbetaling van een
gedeelte van d eze kosten vraa,gt " ;
Dat het arrest er ook op wijst dat d e
opleidingsovereenkomst niet tot doel
heeft geh ad de wettelijke bepalingen
inzake de arbeidsover eenkomst te ontcluiken;

Overwegende dat, na. te hebben vastgesteld, enerzijds, dat de overeenkomst ten
aanzien van de beide partijen voor
onbepaalde tijd is aangegaan en, anderzijds, da.t het door eiser te betalen bedrag
in het onderhavige geval geen vergoecling
wegens contractbreuk doch aileen de
terugbetaling van een gedeelte van de
opleidingskosten is, het arrest daaruit
wettelijk kon afleiden dat die opleidings overeenkomst niet tot gevolg heeft
gehad de door de werkman in acht te
nemen opzeggingstermijn te verlengen,
zoals in artikel 19bis van de wet op
het arbeidscontract is verb oclen ;
Dat dit onclerdeel van het middel n iet
kan worden aangenomen ;
01n clie redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt eiser in de kosten.

19 september 1973. 3e kamer.
Voo1·zitte1·, de H . Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggevm·, de
H. J anssens . - Gelipclt~idende conclt~sie,
de H. Krings advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Bayart en Fmues.

1e KAli'IER. -

20 september 1973.

HUUR VAN ZAKEN. PACHT. 0PZEGGING DOOR DE VERHUURDER. KENNISGEVING
BIJ
AANGETEKENDE
BRIEF MET INACHTNEi\'UNG VAN DE
WETTELIJKE VORMEN EN TERMIJNEN.
REGELiVIATIGE UITOEFENING VAN
HET RECHT DE HUUR OP TE ZEGGEN.

D e vm·pachte1· oe.fent 1·egelmatig ziJ'n 1'echt
de JJacht van cle ht~twde1' van een land eigendom OJJ te zeggen t~it doo1· hem
bij teT post aangetekende b1·iej, ove1·eenkomstig het bepaalde in a1·tikel 1775
van het Btwge1'lijlc W etboek, gewijzigd
biJ' a1·tikel14 van de wet van 7 jt!li 1951
en biJ. m·tilcel 1 van cle wet van 15 jtmi
1955, te1· lcennis te b1·engen dat hij de
pacht wenst te beiiindigen; noch deze wettelijke beJJaling noch enige ande1·e vm·eist
clat hij iets ande1·s cloet, zelfs wannee1· de
aangetelcende b1·iej, nadat hiJ' aan de
woonplaats van de aftvezig zijnde JJachtm· is aangeboden, doo1· het bestmw de1·
1Joste1·ijen aan de veTpachte1' te1't~g ge
zonden is binnen de te1·mijn gecltwende
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Over het middel afgeleid uit de schen ding van de artikelen 1775 van het
Bmgerlijk W etboek, inzonderheid het
eerste en laatste lid, zoals clit artikel 177 5
gewijzigd is bij artikel 14 van de wet van
7 jul i 1951 en artikel 1 van de wet van
15 juni 1955, en 97 van de Grondwet,
doo?'dat, ter beoordeling van de geldigheid van de opzegging die verweerster
aan haar pachters, de eisers, had gedaan
bij een aangetekende brief die zij op
19 september 1968 aan htm woonplaats
te Sovet had gezonden en die de post
haar had teruggezonden met de vennelcling dat zij naar Mali waren vertr okken,
en ten aanzien van de conclusies van de
eisers die, onder aanvoering dat verweerster heel goed wist dat zij zich n iet
in hun woonplaats bevonden toen zij de
brief met de opzegging ernaar had
gezonden, doch dat zij te Bamako
verbleven, op een ach·es dat zij kende,
daar zij lnm een maand vroeger over iets
anders had geschreven en zij hun op
hetzelfde adres nog zestien maanden
later schreef met vermelding van de
opzegging, betoogden dat verweer ster er
met opzet kennis van gegeven had aan
de woonplaats van de pachters opdat z~
niet zouden vveten dat de opzegging was
gedaan en ertegen niet tijdig verzet
zouden kunnen doen, het bestreden
vonnis, met bevestiging van de beslissing
van de eerste rechter , de opzegging van
19 september 1968 geldig verklaart en
zegt dat de eisers sinds de datmn waarvoor ze was gedaan het gepachte goed
zonder titel of recht in gebruik hebben,

op grond dat de wet niet preciseert
waarheen de opzegging gezonden moet
worden, doch dat 1nen moet aanne1nen
dat het gaat om een aide van rechtspleging die aan de woonplaats van de
pachter moet worden gezonden ; dat de
pachter van landeigendommen door de
wet wordt beschermd voor zover hij de
gepachte goederen. persoonlijk exploiteert; dat, zo hij zijn persoonlijke
exploitatie opgeeft om in het buitenland
een activiteit uit te oefenen, hij althans
maatregelen client te nemen, zoals de
aanstelling van een gemachtigde die
bevoegd is om zijn correspondentie te
ontvangen en onder meer de kennisge vingen die bij aangetekende brief worden
gedaan aan de woonplaats die hij heeft
gekozen ; dat de eisers aan verweerster
niet lnmnen verwijten dat zijzelf niet de
voorzorgen hebben genomen zoals nauwgezette pachters doen die op hun zaken
!etten ; dat het niet van de daad alleen
van de pachters, ook al is ze vrij van
bedrog of zelfs onopzettelij k, kan afhangen de uitoefening te beletten van het
recht van de medecontractant, namelijk
om de pacht te beeindigen door alleen
zijn wil te kennen te geven,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, deze overwegingen van het vonnis geen antwoord
geven op de stelling van de eisers volgens
welke de verpachter had verkozen van
de opzegging kennis te geven aan hun
woonplaats opdat zij er n iet tijdig kennis
van zouden ktmnen krijgen (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onde1·deel, de wil om de pacht te
beeindigen niet regelmatig wordt te
kennen gegeven en een gelclige op zegging
niet wordt gedaan door de verpachter die,
hoewel hij weet dat de pachter zich niet
in zijn woonplaats bevindt, doch in het
buitenland verblijft op een aclres waarnaar hij bij gelegenheid schrijft, verkiest
de aangetekende brief met de opzegging
naar zijn woonplaats te zenden en, bij
terugzending ervan door de post, de
zekerheid heeft dat hij de pachter n iet
heeft bereikt, doch nalaat, hoewel hij
zul ks kan doen, de opzegging door andere
middelen ter kennis van deze laatste te

(1) Raadpl. cass., 20 maart 1947 (Bull . en
PAsrc., 1947, I, 118) en 24 oktober 1968
(A1'1'. cass., 1969, b lz. 223); Rep. pmt. d1·.
belye, Bijv., I , V 0 Bail ct Jenne, nr. 198 .
Het begrip en cle functie van cle woonplaats
zijn in herinnering gebracht bij de gerechtelij ke hervorming en, zoals gezegd is in bet
verslag van de koninklijk commissaris, « wordt

hij die zijn inschrijving vraagt in een gemeente, veronclersteld claarvan de gevolgen te
kennen; hij zal derhalve aile risico's moeten
clragen die verbonden zijn met een inschrijving die n iet aan een effectief verblijf beantwoordt " (Verslay over de gerechteliilce he?'vonniny, Geclr. st. Senaat 1963-1964, nr. 6 0,
blz. 35).

welke de opzegging nag wettelijk leon
w01·den gedaan ( 1).
(DRAiilill EN LAl\iBORELLE,
T. DESIRON EN J ADOT.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 februari 1972 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Dinant;

CASSAl'IE ,
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-66brengen (schending van de in het m.iddel
bedoelde wettelijke bepalingen) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, door te zeggen dat
de opzegging van de pacht van landgoederen door verweerster aan de woonplaats van de eisers is gedaan overeenkomstig de wet van 7 ju.li 1951, en dat
laatstgenoemden haar niet konden verwijtM dat zijzelf hadden verzuimd te
zorgen voor de ontvangst van de kennisgevingen die bij aangetekende brief
werden gedaan aan de woonplaats die zij
te Sennene-Sovet hadden gekozen, hoewei zij de exploitatie hadden opgegeven
om in het bnitenland te gaan werken,
het vonnis oordeelt dat het door de eisers
aangevoerde gebrek aan. tijdige verwittiging om tegen deze opzegging verzet te
kunnen doen niet aan verweerster doch
a ileen aan de persoonlijke nalatigheid
van de eisers te wijten is ;
Dat aldus het vonnis passend antwoordt op het verweer van de eisers
waarbij, wegens de in h et middel vermelde omstandigheden, de regelmatigheid van de wilsuiting van verweerster
om de pacht te beeincligen en d e geldigheid van de gedane opzegging worden
betwist;
D at het eerste onderdeel van het
middel feitelijke grondslag mist ;
Wat het tweede onderdeel betreft : ·
Overwegende .dat de bij artikel 1775,
laatste lid, van het Burgerlijk \Vetboek
op straffe van nietigheid voorgeschreven
opzegging regelma.tig aan de pachter
wordt gedaan door de aanbiecling aan
diens woonst, binnen de in da.t artikel
bepaalde tennijn, van. het gerechtsdeurwaardersexploot of van de aangetekende
brief waarmee ze wordt ter kennis gebracht;
·
D at noch deze wettelijke bepaling
noch enige andere vereist dat, ·wanneer
de ter post aangetekencle brief, in de
omstandigheden in het vonnis aangevoerd en in h et middel overgenomen, aan
de verpachter werd ternggezonden v66r
het verstrijken van de termijn waarin de
opzegging wettelij k kon worden gedaan,
de verpachter iets anders doet om aan de
pachter ter kennis te brengen dat hij de
pacht wenst te beeindigen ;
Overwegende, wat het overige betreft,
dat, door erop te wijzen dat de eisers de
bewering van verweerster ontkennen
volgens welke zij bij gewone brief, die
op 23 september 1968 naar Mali werd
gezonden, de opzegging heeft bevestigd

welke op 19 september 1968 aan hun
woonplaats te Sennene-Sovet werd gedaan, het vonnis, zonder uitspraak te
doen over het bestaan van dit feit,
aileen vaststelt dat het door de eisers
wordt betwist ;
Overwegende dat de rechter derhalve
de op 19 september 1968 door verweerster
gedane opzegging wettelijk geldig heeft
verklaard en gezegd dat sinds die datmn
de eisers het gepachte goed zonder titel
of recht in gebruik hebben ;
Dat het tweede onderdeel van het
m.iddel niet kan worden aangenomen ;
Om die r edenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
20 september 1973. 1e kamer. V oo1·zitte1· en V e1·slaggeve1', Baron Richard,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijlclttidende conclttsie, de H. Charles,
advocaat-generaal.
Pleite1·s, de
HH. Fam·es en Philips.

1e

KAMER. -

20 september 1973.

RECHTERLIJK
STRAFZAKEN. WIJSDE OP DE
On<IVANG.

GEWIJSDE.
GEZAG VAN RET GESTRAFVORDERING. -

Het gezag erga omnes van het gewijsde op
de st1·ajvonle1'ing geldt vom· wat zeke1· en
noodzalcelijlc door de st1·aj1-echte1' is
gewezen, met inachtneming zowel van
het beschilckende gedeelte als van de
1·edenen waa1·op dit noodzakelijlc is
gegmnd (1).
(DETRIXHE.)
ARREST

(vm·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
v01mis, op 2 februari 1972 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te V erviers ;
(1) Oass., 4 februari 1972 (A1'1', cass., 1972,
blz. 528). Dat het gezag van bet gewijsde op
de strafvorclering niet gelclt vcor wat niet
zeker is gewezen ; leze men in cle conclusie
van Procureur-generaal Gansbof van cler
Meersch v66r cass., 8 maart 1073 (Bull. en
PASIC., 1973, I, blz. 631).

-67Over het eerste middel, afgeleid nit d e
schending van de artikelen 23, 27 en 28
van het Gerechtelijk Wetboek, 4 van de
wet van 17 april 1878 hondende de voorafgaande titel van het W etboek van
strafvordering en 97 van de Grondwet,
dooTdat het bestreden vonnis alle
beschikkingen bevestigt van het beroepen
vonnis ·waarbij aan eiser de rechtsvordering wordt ontzegd die hij tegen verweerster had ingesteld, op grand namelijk
dat de eerste rechter, na erop gewezen te
hebben dat nit de verstrekte inlichtingen
vooral enige onzekerheid bleek met
betrekking tot de juiste plaats van het
ongeval die niet kon worden vastgesteld,
terecht heeft geoordeeld niet tot de
overtniging te kunnen komen dat de
verzekerde van verweerster een font had
begaan,
tm·wijl het bestreden vonnis, door
aldns nitspraak te doen, het gezag van
het rechterlijk gewijsde miskent van h et
door eiser aangevoerde arrest d at op
13 oktober 1970 door het Militair Gerechtshof is nitgesproken en waarbij hij
werd vrijgesproken van de telastlegging
op 2 juni 1968 onopzettelijk slagen of
verwondingen te hebben toegebracht aan
de h eer Chantrain, op grand dat, « naar
de mening van het hof, zowel nit de verklaringen die de opstellers van de oOl:spronkelijke processen-verbaal op 27 april
1970 ter terechtzitting van de krijgsraad
hebben afgelegd als nit htm v a ststellingen
en de bij het dossier gevoegde plans en
foto's volgt dat de aanrijding tnssen de
door Chantrain bestnnrde scooter en de
wagen van eiser zich heeft voorgedaan
in het midden van de hoek van 90 graden
die de bocht van de Albertstrasse op de
plaats van het ongeval maakt ; dat dit
ongeval heeft plaatsgehad toen de wagen
van eiser zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan reed ; dat hij wegens
de geringe zichtbaarheid op die plaats
d e scooter slechts enkele meters v66r de
aanrijding heeft kunnen zien, zodat de
aanrijding niet kon worden voorzwn en
een ontwijkingsmanenver nitsloot »
Overwegende dat het gezag e1·ga omnes
van het gewijsde op de strafvordering
geldt voor wat zeker en noodzakelijk
door de strafrechter is gewezen; dat
d ienaangaande in aanmerking dienen te
worden genomen zowel het beschikkende
gedeelte als de redenen waarop h et
noodzakelijk is gegrond ;
Overwegende d a t uit de va,ststellingen
van het bestreden vonnis blijkt dat eiser
bij arrest van het Militair Gerechtshof

van 13 oktober 1970 werd vrijgesproken
van de telastlegging van het onopzettelijk
toebrengen van slagen of verwondingen
aan de verzekerde van verweerster ; dat
dit beschikkende gedeelte nitdrnkkelijk
gegrond is op liet motief dat zowel nit de
verklaringen van de opstellers van de
oorspronkelijke processen-verbaal als nit
hun vaststellingen en de bij h et dossier
gevoegde plans en foto' s volgt dat de
aanrijding tnssen de door die verzekerde
bestnnrder scooter en de wagen van
eiser zich heeft voorgedaan in het midden
van de hoek van 90 graden die de bocht
van de Albertstrasse op de plaats van
het ongeval maakt ;
Overwegende dat nit de regelmatig
aan het Hof voorgelegde stnkken blijkt
dat, op de datum dat het bestreden
vonnis werd gewezen, het voornoemde
arrest van het Militair Gerechtshof in
kracht van gewijsde was gega.an ; dat
hiernit volgt dat de plaats van de aanrijding door de strafrechter definitief
e1·ga omnes werd vastgesteld;
Overwegende dat, toen later door eiser
tegen verweerster een burgerlijke rechtsvordering werd ingesteld tot herstel van
de schade die hij b eweerde geleden te
hebben door de font van de verzekerde
van deze laatste, de rechter derhalve
niet, zonder miskenning van h et gezag
van het gewijsde van het arrest van het
Militair Gerechtshofvan 13 oktober 1970,
heeft kunnen beslissen d at niet was
bewezen dat de verzekerde van verweerster een font had begaan, op grand dat
« uit de verstrekte inlichtingen vooral
enige onzekerheid bleek met betrekking
tot de juiste plaats van het ongeval die
niet kan wordert vastgestelcl » ;
Dat het midclel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van clit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing; houdt de
kosten aan opdat hierover door de
feitenrechter worclt beslist; verwijst de
zaak naar de R echtbank van eerste
aanleg te Lnik, zitting honclend in hager
beroep.
20 september 1973. - 1e kamer. Voo1·zitte1' en Ve1·slaggevm·, Baron Richard,
raadsheer waarnemend voorzitter_ Gelijkluidende conclusie, de H . Charles,
advocaat-generaal. - Pleite1·, d e H. Van
Ryn.

681e KAMER. -

21 september 1973.

10 HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE
ZAKEN. BEVESTIGING DOOR DE
RECHTER IN . HOGER BEROEP, OP GROND
VAN EIGEN REDENEN, VAN DE BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER.
DRAAGWIJDTE .

2° HUWELIJK. -

EcHTELIJKE VERBLIJFPLAATS. BURGERLIJK WETBOEK, ARTIKEL 213, LID l . - 0NENIGHEID TUSSEN DE ECHTGENOTEN. ECHTELIJKE VERBLIJFPLAATS IN BEGINSEL DOOR DE MAN VASTGESTELD.
TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE
BEPALING.

1o D e 1·echte1' in hoge1· be1·oep, die de eigen

1·edenen vennelclt wam·ozJ hij ste·u nt om
de beslissing van de ee1·ste 1'echte1· te
bevestigen, neemt het beschilclcende gedeelte e1·van over, maa1· niet de 1'edenen (1).
2o A1·tilcel 213, lid 1 , van het B~wge1'lijlc
W etboelc, htidens hetwellc, biJ' geb1·eke
van ove1·eenstemming tussen de echtgeno ten, de echtelijke vm·bliJfplaats clo01· de
man wonlt vastgestelcl, met clien ve1·stande
dat cle v1·ouw het 1'echt heeft zich tot de
1·echtbanlc te wenden, is niet toepasselijlc
wannee1· de man zelf te lco1·t lcomt in de
ve1'JJlichting tot samenwonen en doo1·
ziJ'n sch~t lcl cle feitelijlce scheicling van
de echtgenoten teweegb1·engt (2).
(VAN B ... , T. R ... )
ARREST.
f

HET HOF; - Gelet op het b estreden
arrest, op 13 j1.mi 1972 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schencbng van de artikelen 212, 2 13, 231
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doonlat h et bestreden arrest, bij bevestiging van het beroepen vmmis, de

(1) Cass., 20 maart 1972 (Ll1'1'. cass. , 1972,
biz. 687) en noot 2 onder clit arrest.
(2) Cass., 4 novemb er 1960 (Bttll. en
PAsrc., 1961, I, 239) en noot 3; 22 december 1961 (i bid., 1962, I , 497 ); raadpl. DE
PAGE, Tm-ite, d. I, 3• uitg., nr. 712, C.

echt scheiclll1.g tussen partijen toelaat in
het voordeel van verweerster, bij toep assing van artikel 231 van het Bm·gerlijk W etboek, op grond van zware
mishandelingen en beledigingen van erge
aard, gezien de eerste rechter beslist had
dat cleze zware mishandelingeD en beledigingen van erge aard, die uit het gehouden enkwest afdoende waren gebleken,
onder meer ·bestonden in het feit dat
eiser zijn echtgenote brutaal behandelde,
haar slagen toebracht,. haar bij de keel
greep om h aar te wurgen en hulp van
derden nodig was om haar te bevrijden,
dat verweerster toen kon ontvluchten
doch haar man een karabijn. ging halen
zodat zij zich nog v erder moest verschuilen, dat hij haar in aanwezigheid van
derden belecligcle, dat hij haar nooit enige
genegenheicl betuigde,

te1·w·i jl het arrest integendeel beslist dat
h et getuigenverhoor slechts een onovertuigend be>vijs van deze feiten had
geleverd, en dat sommige van die feiten
zodanig onbeduidend waren dat h et
weinig ernstig was ze als grond tot
echtscheiding aan te nemen, zodat h et
arrest niet zonder tegenstrijdigheid h et
beroepen vonnis « in al zijn beschikkingen n kon bevestigen en deze t egenstrijdigheicl tussen de motivering en h et
beschild(end gedeelte met h et gebrek aan
de door artikel 97 van de Grondwet
vereiste motivering gelijkstaat :
Overwegende dat het beroepen vonnis
d e echtscheiding ste1.mde op de mishandelingen en mondelinge belecbgingen
die in het middel worden aangehaald en
waarvan het arrest oordeelt clat ze ofwel
onvoldoende bewezen of onbetekenend en
weinig ernstig zijn, en verder op h et feit
dat eiser zijn echtgenote nooit enige
genegenheid b etuigde en in gebreke bleef
de onderhoudsverplichting waartoe hij
v erwezen werd na te kmnen, dit alles
« de zware mishandelingen en beledigingen van erge aard uitmakend cue luidens
artikel 231 van h et Burgerlijk \iVetboek
de echtscheicling rechtvaardigen n ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser op onverantwoorde wijze is
t e kort gekomen a an zijn plicht tot
samenwonen, d at hij door zijn hardnekkige weigering het onderhoudsgeld te
b etalen waartoe hij veroordeeld was ook
is te kort gekomen a a n zijn plicht tot
hulp en bijstand en dat « uit clit alles n
blijkt dat hij zich, ten aanzien van zijn
verplichtingen t egenover zijn echtgenote,
op dusdanig misprijzende manier heeft
gedragen dat zijn handelwijze als erge

69belecligingen moet aangemerkt worden,
wat " als reden tot echtscheiding volstaat,;
Overwegende dat, zo het arrest het
beroepen vonnis " in al zijn beschikkin gen , bevestigt, het daarmee niet de
motivering bedoelt, maar de bepalmgen
van het beschikkend gecleelte, te weten
die waarbij de vordering van eiser worclt
verworpen, de echtscheicling op de tegenvordering van verweerster bij toepassing
van artikel 231 van het Burgerlijk
Wetboek wordt toegelaten, het kind aan
de bewaring van verweerster wordt
toevertrouwd en aan verweerster een
onderhoudsgeld voor h et kind en voor
haarzelf word t toegekend ;
Overwegende dat het hof van beroep
aldus duidelijk doet k ennen d at h et de
echtscheiding toelaat, zoals niets het
belette, op grond van bepaalde geclragingen die het als erge beledigingen aanmerkt, terwijl h et beroepen vormis
diezelfde ech tscheiding had toegelaten op
grond onder meer van andere gech·agi:ngen, namelijk zware mishandelingen en
mondelinge beledigingen, wa,arvan het
arrest oordeelt dat ze onvoldoende
bewezen of onvoldoende ernstig zijn ;
Dat de b eweerde tegenstrijdigheid niet
bestaat;
Overwege:nde dat het rnicldel niet
specifieert waardoor de artikelen 212,
213 en 231 van het Burgerlijk vVetboek
zouden zijn geschonden ;
Dat het middel niet kan worden aangen omen;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2 12, 2 13, 231,
1315 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doonlat het arrest eisers vordering tot
echtscheiclll1.g, die gestaafd was op het
verlaten door verweerster van de echtel~jke woonst, ongegrond verlclaart ~n,
uitspraak doende over de tegenvordermg
van verweerster, de echtscheiding tussen
p a rtij en in h et voordeel van verweerster
toelaat, op grond van het feit dat eiser
« op onverantwoorde wijze te kort geko men is aan zijn plicht tot samenwonen ,
en deze beslissing steunt op de overweging dat het eerste lid van artikel 2 13
van het Burgerlijk Wetboek, waarbij
bepaald wordt dat, wanneer de echtgen oten niet akkoord gaan over de echtelijke verblijfplaats, deze d oor de man
bepaalcl wordt, « niet toepasselijk is
wam1.eer de man, aa,n de door artikel 212
van het Burgerlijk vVetboek opgelegde
verplichting om samen te wonen te kort

\

komende, zelf de echtelijke verblijfplaats
heeft verlaten en door zijn schuld zelf
de feitelijke scheiding heeft teweeggebracht ,,

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, het hof van
b eroep vastgesteld h ad : 1 a dat eiser h et
initiatief genomen had zich te gaan vestigen t e L ebbeke, clit wil zeggen elders clan
bij de moeder van verweerster bij wie
partijen vroeger hem intrek genomen
h adden ; 2° dat verweerster zich daar op
het einde van d e eerste h elft van augustus 1967 bij eiser is gaan vestigen;
3° dat partijen zelfs samen meubelen zijn
gaan kopen ; 4° dat niet uitgem aak t is
hoela,ng zij daar (te L ebbeke) precies
gebleven zijn ; dat h et echter hoogstens
een p aar dagen kan geweest zijn ; 5° dat
tijdens dit kort verblijf lnm kind Piet
verwekt werd; 6° dat h et niet duidelijk
is waarom het hernemen van het gezins leven in de woonplaats te Lebbeke toch
niet gelukt is; 7° d at verweerster deze
woonplaats verlaten heeft en geweigerd
heeft daar m et eiser te gaan wonen,
zodat het tegenstrijdig is, na deze verschillende feiten vastgesteld te hebben,
waaruit duidelijk blijkt dat partijen
akkoord geweest waren om de echtelijke
woonplaats te L ebbeke te vestigen, te
beslissen dat het eiser is die oorspronkelijk aan het samenleven een einde
gemaa.kt had, zodat h et afwijzen van de
vordering van eiser en het toelaten van
de echtsch eiding in het voordeel van
verweerster niet wettelijk gemotiveerd
zijn;
tweede ondenleel, a lleszins de rechter
niet, zonder artikel 213 van het Burgerlijk W etboek te schenden, kon beslissen
dat eiser, die luidens dit artikel de
echtelij ke woonplaats kon bepalen, het
recht n iet h ad de echtelijke woonplaats
te L ebbeke te vestigen, zodat het arrest,
door te o01·delen dat de man die beslist
de echtelijke woonplaats te 'l"l>ijzigen een
einde maakt aan het samenleven en het
bewijs moet leveren dat h em geen schuld
treft, er op neerkomt de man het recht
te ontnemen, dat hem door artikel 213
expliciet verleend wordt, de echtelijke
woonplaats vast te stellen, warmeer er
geen over eenstemming bestaat tussen de
echtgenoten ;
denle onde1·deel, luidens artikel 213 van
het Bm·gerlijk Wetboek, eiser het recht
had de echtelijke woonplaats vast te
stellen en, meer hepaald, deze woonplaats te Lebbeke te vestigen ; verweerster krachtens hetzelfde artikel eiser in
deze nieuwe woonplaats moest volgen,

-70tenzij zij voor de bevoegde rechtbank het ' verlaten en door zijn schuld de feitelijke
bewijs kon bijbrengen dat zij wettige scheicling van de echtgenoten heeft
redenen kon laten gelden om een andere teweeggebracht ;
verblijfplaats te kiezen ; verweerster zich
Overwegende dat uit het antwoord op
niet tot de bevoegde rechtbank gewend het eerste onderdeel blijkt dat d e r echter
heeft om dergelijke wettige redenen te deze laatste omstandigheid ten deze
laten gelden, en h et arrest bijgevolg niet vaststelt;
wettelijk kon beslissen dat het· aan eiser
Dat, nu voormelde regel niet toepassebehoorde h et bewijs te leveren dat hem
geen schuld trof, nu hij zich te Lebbeke lijk was, verweerster ook niet gehouden
was zich naar de voorschriften ervai1. te
had gevestigd ;
gech·agen ;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest geenszins
oordeelt dat " de man die beslist de
Overwegende dat, in strijd met wat echtelijke woonplaats te wijzigen ... het
dit onderdeel onder 7° stelt, h et arrest bewijs moet leveren dat hem geen schuld
geenszins vaststelt dat verweerster de treft », doch aileen dat eiser, die door
woonplaats te L ebbeke verlaten heeft en zich te Lebbek e t e vestigen zijn vrouw
geweigerd heeft daar m et eiser te gaan wilde dwingen de zaak waarvan zij
wonen;
m edeeigenares was in de steek te laten ,
Overwegende dat het arrest vaststelt wat het hof van beroep een onredelijke
dat eiser, toen hij het initiatief nam zich gedraging noemt, moet b ewijzen dat h em
als huisbewaarder t e L ebbeke te gaan bij die handelwijze geen sclmld treft;
vestigen, verweerster wilde dwingen de
Overwegende dat het arrest, zonder
zaak waarvan zij m edeeigenares is en
waarin hij werkte in de steek te laten en voormeld a rtikel 213 te schenden, heeft
dat hij door die onredelijke h andelwijze, kmmen beslissen dat, in de omstandigzelf, door zijn eigen schuld, de feitelijke heden die het aanstipt, eiser het recht
scheicling heeft t eweeggebracht, aldus niet had de echtelijke woonplaats te
aan d e door artikel 212 van het Burgerlijk Lebbeke te vestigen;
Dat het middel in geen van zijn onderW etboek opgelegd e verplichting tot sadelen kan worden aangenomen ;
menwonen te kort kmnend ;
Overwegende dat h et arrest beschouwt
Over het d erde middel, afgeleid uit de
dat verweerster, wanneer zij, hoogstens
gedm·ende een paar dagen, t e Lebbeke schencling v'a n de artikelen 231 van het
bij eiser haar intrek is gaan nemen, " een Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandpoging heeft gedaan om h et gezinsleven wet,
te hernemen »die echter niet gelukt is;
Dat hieruit blijkt dat, naar het oordeel
Om die redenen, verwerpt de voorzievan h et hof van b eroep, partijen geens- ning; veroordeelt eiser in de kosten.
zins akkoord waren geweest om d e echtelijke woonplaats te L ebb eke t e vestigen ;
21 september 1973. 1e kamer.
Overwegende dat uit voormelde vastVoo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer
stellingen en beschouwingen volgt dat de
in het onderdeel onder 1° tot 6° aange- waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
haalde vaststellingen van de rechter de H. de Vreese. - Geli)?cl1ticlende con geenszins strijdig zijn m et zijn b eslissing chtsie, de H. P. Mahaux, eerste advocaatluidens welke het eiser was die oorspron- generaal. - Pleite1·s, de HH. Struye en
kelijk aan h et smnenwonen een einde had Dassesse .
gemaakt;
W at h et tweede en het derde onderdeel
betreft:
Overwegende dat · de regel van artikel 213, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek, luidens welke, bij gebreke van
overeenstemming tussen de echtgenoten,
de echtelijke verbl:ijfplaats door de man
wordt vastgesteld, niet toepasselijk is
wanneer de m an , aan de door artikel 212
van hetzelfde wetboek opgelegde verplichting tot samenwonen te kort komende, zelf de echtelijke verblijfplaats heeft

1e

KAMER. -

21 september 1973.

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. BURGERLIJ"KE ZAKEN. AFWIJZING
VAN DE VORDERING GEGROND OP EEN
EXCEPTIE
DIE
DE
PARTIJ"EN NIET
HADDEN INGEROEPEN, ZONDER HEROPENING VAN DE DEBATTEN. GERECHTELIJ"K WETBOEK , ARTIKEL 774,

-71LID 2. - BEPALING VAN TOEPASSING
OP DE RECHTER IN HOGER BEROEP.

2o HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE
ZAKEN. - BESLISSING VAN DE RECHTER
HOGER BEROEP DIE EEN HOGER
BEROEP . AllfBTSHALVE ONONTVANKE LIJK VERKLAART;- ZONDER DE HERO PENING VAN DE DEBATTEN TE HEBBEN
BEVOLEN. - 0NWETTELIJKHEID.
IN

1o De bepaling van a1·tilcel 774, lid 2, van

het Ge1·echtelijk Wetboelc, hddens wellce
de 9'echtm· de he1·opening van de debatten
moet bevelen alvm·ens de vo1·de1·ing
geheel of gedeelteliJ'lc aj te wijzen, op
g1·ond van een exceptie die de pm·tijen
voo1· hem niet hadden inge1·oepen, is van
toepassing op de 1·echte9· in hoge1· be 9'oep (1). (G.W., art. 1042.)

2o De 9·echte1· in hoge1· be1·oep lean niet
ambtshalve een hoge?' be1·oep onontvanlcelijlc ve1·lclm·en, zonde1· voomj de he?·opening van de debatten te hebben
bevolen (2). (G.W., art . 774, lid 2, en
1042.)
(LIEVENS, T. DANAU.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 juni 1972 door het H of van
beroep te Gent gewezen;
Over het middel afgeleid uit de sch ending van de artikelen 774 en 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek,
doo1·dat het arrest het hoger beroep van
eiser tegen het vonnis van 29 april 1971
nietig verklaart zonder clat verweerster
die nietigheid had ingeroepen,
tenvijl d e rechter een exceptie van
nietigheicl van een procesakte die de
partijen voor hem niet hadden ingeroepen
niet mag opwerpen tot afwijzing van
een vordering zonder eerst de heropening
van de clebatten te bevelen :
Overwegende dat, luidens artikel 774,
(1) Cass., 22 juni 1973 (.An·. cass., 1973,
blz. 1039); raadpl. het verslag van cle Comm.issaris van de Koning voor de gerechtelijke
hervorming (Gedr. St., Senaat, 1963-1964,
nr. 60, blz. 242), alsmecle cass., 9 december
1971 (.A1'1·. cass., 1072, blz. 357).
(2) Cass., 9 d ecember 1971, waarvan sprake
in de vorige noot ; men vergelijke cass.,
22 juni 1973, waarvan sprake in clezelfde noot.

lid 2, van h et Gerechtelijk vVetboek, de
rechter de heropening van de debatten
moet bevelen, alvorens de vordering
geheel of gedeeltelijk af t e wijzen, op
grond van een exceptie die d e partijen
voor h em niet hadden ingeroepen ;
Dat, naar luid van artikel 775, lid 1,
van gezegd wetboek, indien de heropening van de debatten bevolen wordt, de
rechter het onderwerp bepaalt waarover
de partijen zullen worden gehoord ;
D at, krachtens artikel 1042 van hetzelfde wetboek, die regels in hoger beroep
van toepassing zijn ;
Overwegende dat, na erop gewezen te
hebben dat het boger beroep van eiser
tegen het vonnis waarbij de echtscheiding ten voordele van verweerster werd
toegestaan, niet binnen acht dagen na de
dag waarop het hoger beroep was ingesteld, bij deurwaardersexploot ter kennis
werd gebracht van de griffier van de
rechtbank die de b estreden beshssing
had gewezen, het a rrest beslist dat dit
verzuim, krachtens artikel 1273 van het
Gerechtelijk W etboek, h et verval van het
hoger beroep tot gevolg h eeft ;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat verweerster het verval van
het hoger beroep heeft ingeroepen of dat
de rechter de heropening van de clebatten
h eeft bevolen opdat de partijen over de
exceptie van verval zouden worden
gehoord;
Overwegende dat, zo uit de vermeldingen van h et proces-verbaal van de
terechtzittingen blijkt dat het hof van
beroep op 13 april 1972, op verzoek van
de raadsman van eiser, de zaak op
25 mei 1972 heeft uitgesteld voor heropening van de debatten, en d at op deze
laatste datum de debatten werclen heropend en de p a rtijen gehoord, uit die
vermeldingen nochtans niet volgt dat de
partijen over de exceptie van verval van
het hoger beroep werden gehoord ;
Dat het arrest derhalve de in het middel aangehaalde wetsbepalingen schendt ;
Om die reclenen, vernietigt h et bestreden arrest; 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 uitspraak zou worden gedaan;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
21 september 1973. - 1e kamer. Voo9·zitte?', Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Meeus. - Gelijlclnidende conclnsie,

de H. P. Mahaux, eerste advocaatgeneraal. - Pleite1·, de H. van Heeke .
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1°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN . TUCHTZAKEN.BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEROEP
VAN DE 0RDE VAN APOTHEKERS WAA.RBIJ' EEN TUCHTSANCTIE WORDT UITGESPROKEN. SANCTIE BEPAALD OP
GROND VAN DE « ONDEONTOLOGISCHE
VOORGAANDEN »VAN DE BETROKKENE.
PROCEDURE
DIE
SLECHTS
TOT
EEN ENKELE TUCHTRECHTELIJ'KE VEROORDELING LEIDT, DIE IN KRACHT
VAN GEWIJ'SDE IS GEGAAN. NIET
REGELnfATIG GEMOTIVEERDE BESLIS SING.

2°

CASSATIE. O :M:VANG. TUCHTZAKEN.
VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEROEP
VAN DE 0RDE VAN APOTHEKERS. CASSATIE WEGENS DE ONWETTELIJ'K HEID VAN DE UITGESPROKEN SANCTIE.
VOLLEDIGE CASSATIE.

1°

Niet 1·egelmatig gemotiveenl is cle
beslissing van de 1·aacl van be1·oep van
de Onle van apotheke·rs die een ttwhtsanctie beJJaalt op g1·oncl van " oncleonto logische voo·rgaanclen » van de bet?·ok kene, tenvi;"l de ?'echtsJJleging slechts tot
een enlcele tttcht1·echtelijke ve?'001'cleling
heeft geleicl die in lcmcht van gewijscle
is gegaan (1). (Grondwet, art. 97 .)

2° De cassatie van de beslissing gewezen
clo01· de 1·aacl van be1·oep van de Onle
van apotheke1·s, wegens de onwetteliJ'k heicl van de ttitgesp1·olcen sanctie, st1·ekt
zich ttit tot de volleclige beslissing (2) .
(D .. , T. ORDE VAN APOTHEKERS.)
ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op de bestreden

(1) Raadpl. cass., 22 januari 1973 (.A1'1'.

cass., 1973, b lz. 521).
(2) Vgl. cass., 2() april1965 (B1tll. en P.asrc.,
1965, I, 893) ; 20 september 1965 (ibid., 1966,
I, 88) ; 23 oktober 1967 (.An· . cass ., 1958,
blz. 265); 7 september 1971 (ibid ., 1972,
blz. 20); 26 februari 1973 (ibid ., 1973, b lz. 627).

72 beslissing, op 31 oktober 1972 gewezen
door de Raad van beroep, met het
Nederlands als voertaal, van de Orde der
apothekers ;
Over het middel , afgeleid uit de schen cling van de artikelen 23, § 4 (lees lid 3),
27, § 1, van het koninklijk besluit nr. 80
van 10 november 1967 betreffende de
Orde der apothekers en 97 van de
Grondwet,
cloonlat de beslissi:ng eiseres veroordeelt
tot de schorsing gedm·ende acht dagen
van de uitoefening van haar beroep om
de reden " dat de gepleegde inbreuk, die
bewezen is gebleven, zwaar is ; dat, gelet
eenscleels op de ondeontologische voorgaanclen van belanghebbende en anderdeels op de omstandigheicl dat de inbreuk
gepleegd werd toen apotheker D ... de
eerste maal sedert geruime tijd de
wacht- en nachtclienst verzekerde, de
door de provincials raad wegens het
feit I uitgesproken tuchtstraf aangepast
is, te m.eer daar, al was het na aandringen
van de provi:nciale raad, a.potheker D ...
de vereiste schikkingen heeft getroffen
0111 in 't vervolg, in ieder geval, de oproep
van de clienten doelmatig te kunnen
beantwoorden »,
tm·wijl, ee1·ste oncle1·cleel, eiseres tegen
de vroeger te haren laste door de beslissing van 14 1naart 1972 van de raad van
beroep der Orde uitgesproken tuchtstraf
van drie dagen schorsing voorziening in
cassatie heeft ingesteld en clit rechtsmiddel , waarover nog niet beslist was,
schorsende kracht heeft, zodat de bestr eden beslissi:ng ten onrechte met het
zogezegde ondeontologisch verleden van
eiseres rekening hou clt om de straf te
bepalen (schending van de artikelen 23,
lid 3, en 27' § 1' van het koninklijk
besluit nr. 80 van 10 november 1967);
tweede onclenleel, de motieven van de
beslissing niet de mogelijkheid bieden uit
te Inaken welk feit of welke feiten buiten
de door de beslissi:ng van 14 maart 1972
opgelegde schorsing van drie dagen nog
als" ondeontologisch e voorgaanden » zanden bedoeld zijn en derhalve de grondwettelijke controle niet kan uitgeoefend
worden, en cleze motieven de bestreden
besli ssing niet rechtvaarcligen (sch encli:ng
van aile aangehaalde bepalingen) :
' Vat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de raad van beroep
van de Orcle der apotheker s de toegepaste
sanctie van acht dagen schorsing bep aalt
« gel et op de ondeontologische voorgaanden » van eiseres ;

-73Overwegende dat uit de stukken ·waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt welke vroegere beslissingen of
feiten op deontologisch vla.k aldus door
de raad van beroep in aanmerking
werden genon1en ;
Dat uit voormelde stukken wel blijkt
dat eisers bij beslissing van de raad van
beroep van 14 maart 1972 tot een
schorsing van drie dagen en bij beslissing
van de provincials r a.ad van V\Test-Vlaand eren van 26 december 1969 tot de
berisping veroordeeld werd, doch dat,
indien deze laatste beslissing in kracht
van gevvijsde gegaan is, de eerste derge lijke ln·acht niet verworven heeft ;
Dat voormelde motivering het Hof
niet in de mogelijkheid stelt na te gaan
of de « voorgaanden " waarop de rechter
uitdrukkelijk wijst om de sanctie te
b epalen, wettelijk in aanmerking konden
genomen worden ;
Ds.t de beslissing dm·halve niet regelmatig is gemotiveerd;
D at h et middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt d e bestreden beslissing in zoverre zij uitspraak
doet over feit I; beveelt dat melding van
dit arrest zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan opdat
erover door het rechtscollege van verwijzing zou worden beslist ; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Raad van
beroep, met het Nederlands als voertaal,
van de Orde der apothekers uit andere
leden samengesteld.
21 september 1973. - 1e kamer. l1o01·zitteT, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - T1e1·slaggeve?·,
de H. lVIeeus. - Gelij!cluidende conclttsie,
de H. P. lVIahaux, eerste advocaatgen eraal. - Pleite1·s, de HH. Houtekier
en Philips.

1e

KAllrER. -

21 september 1973.

VOORZIENING IN CASSATIE.
AFsTAND . - BuRGERLIJKE ZAKEN. AFSTAND BETEKEND.- DEORETERING .
(1) Cass., 13 september 1972 (.A?T. cass.,
1973, blz. 53); raaclpl. cass., 20 oktober 1970
(ibid., 1971, blz. 172) en cle noot.
Ieclere afstancl bren.gt cle verplichting mee

In buTge1·lijke zaken dec?"etee?·t het Hof de
afstand van de voo1·ziening, die aan de
ve1·wee1·dm· is betekend (1). (G.vV.,
art. 824 en 1042.)
(KEULEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« DE SOHELDE ll EN LOWIS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op h et bestreden
arrest, op 10 maart 1972 door het Hof
van b eroep te Luik gewezen ;
Overwegende dat eiser, bij akte ter
griffie van het Hof neergelegd op 4 juni
1973, verkla.art afstand te doen van zijn
op 8 september 1972 tegen voormeld
arrest ingestelde voorziening ;
Overwegende da.t deze afstand, bij
alden van 28 mei 1973, aan de verweerders werd betekend ;
Om die redenen, decreteert d e afstand
van de voorziening ; veroordeelt eiser in
de kosten.
21 september 1973. -

1e kamer. -

T1ooTzitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - l1e1·slaggeve1·,
de H. Gerniers. Gelijklttidende conclttsie, d e H. P . lVIahaux, eerste advocaatgeneraal.- Pleite1·, de H. Houtekier.

2e KAMER. -

24 september 1973.

JACHT. INSEKTENETENDE vOGELS
EN VOGELVANGST.
KONINKLIJK
BESLUIT VAN 6 SEPTEMBER 1971,
ARTIKEL 1, TER VERVANGING VAN
ARTIKEL 1 VAN RET KONINKLIJK
BESLUIT VAN 15 SEPTEMBER 1964. TOEPASSINGSGEBIED.

De wettelijke besche1·ming van de insektenetende vogels is van toepassing op alle
in de Benelux-landen in het wild
levende vogelsooTten, claa1·in begTepen
al de bestaande oncle1·soo1·ten, 1·assen of
tot betaling van cle kosten (G.W., art. 827),
zoclat het aanbocl van betaling in cle al<te van
afstancl niet moet worden vermelcl. Dit was
niet het geval v66r cle inwerkingtrecling van
het Gerechtelijk Wetboek (cass., 19 december 1969 (ibid., 1970, blz. 385).

-74va1·ieteiten van deze soo1·ten, zelfs indien
deze onde1·soo1·ten, 1·assen of va1·ieteiten
e1· niet in het wild leven (1). (K.B.
6 september 1971, l'lrtikel 1, ter vervanging van artikel I K.B . 15 september 1964 betreffende de insektenetende vogels en de vogelvangst.)

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1 (gewijzigd bij artikel 1 van het
koninklijk besluit van 6 september 1971)
en 4, inzonderheid §§ 1 en 2, en speciaal
het laatste lid (gewijzigd bij de artikelen 1
van het koninklijk besluit van 20 december 1968 en 3 van het koninklijk besluit
van 6 september 1971), van het konink lijk besluit van 15 september 1964
betreffende de insektenetende vogels
en de vogelvangst, 1 en 2 van de wet van
29 juli 1971 houdende goedkem·ing van
de Benelux-overeenkomst op het gebied
van de jacht en de vogelbescherming,
ondertekend te Brussel op 10 jtmi 1970,
7 van genoemde overeenkomst, 3 en 4
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel yan het Wetboek
van strafvordering, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek,
dom·dat, om de verweerders vrij te
spreken van de telastlegging, als vogelhandelaar, in htm winkels andere vogels
« in het bezit te hebben gehad » dan die
bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het
koninklijk besluit van 15 september 1964,
en om de civielrechtelijke vordering van
eiseres te verwerpen wegens onbevoegdheid, het bestreden vonnis : 1° met
overneming van de redenen van de eerste
rechter, zich grondt op de volgende

overwegingen : a) de voorgelegde bescheiden tonen aan dat de vogels, waarover het geschil gaat, uit Hong Kong
werden ingevoerd en Eastern waxwing
genoemd worden, in het N ederlands
oosterse zijdestaarten; b) deze in het
Nederlands zijdestaart genoemde vogels
behoren tot het geslacht Bombycilla dat
drie soorten omvat : Bombycilla cedrorum, Bombycilla japonica en Bombycilla
garrulus ; de soort Bombycilla garrulus
telt drie ondersoorten
Bombycilla
garrulus pallidiceps, Bombycilla garruins centralasiae en Bombycilla garrulus
garrulus; c) de soort Bombycilla garrulus
is in Europa enkel vertegenwoordigd
door de ondersoort Bombycilla ganulus
garrulus, waarvan enkele exe1nplaren
geregeld en een groat aantal af en toe in
'Vest-Em'opa leven ; d) bedoelde vogels
behoren niet tot de ondersoort Bombycilla garrulus garrulus ; het gaat hier
meer dan waarschijnlijk om vogels van
de ondersoort Bombycilla centralasiae
vermits zij vanuit Hong Kong werden
uitgevoerd; e) het koninklijk besluit
van 15 september 1964 werd gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 6 september
1971, dat werd genomen krachtens de
wet van . 29 juli 1971 waarbij de op
10 jtmi 1970 ondertekende Beneluxovereenkomst op het gebied van de jacht
en de vogelbescherming werd goedgekeurd; dit besluit is, luidens artikel 1,
toepasselijk op alle in de Benelux-landen
in het wild levende vogelsoorten, daarin
begrepen al de bestaande ondersoorten,
rassen of varieteiten van deze soarten ; aangezien artikel 7 van de overeenkomst bepaalt dat beschermingsmaatregelen zullen worden getroffen ten
gunste va,n vogelsoorten die in de
Benelux-landen, in het wild leven, zijn
genoemde bepalingen van de koninklijke
besluiten slechts toepasselijk op vogelsoorten en hm1 ondersoorten, rassen of
varieteiten die in die landen in het wild
leven ; 2° in zijn eigen redenen hierop
steunt dat het hier gaat om trekvogels
die niet in de Benelux-landen nestelen,
tenvijl, door evenals de eerste rechter
te stellen dat de vogels waarover het
geschil gaat « meer dan waarschijnlijk »
behoren tot de ondersoort Bombycilla
garrulus centralasiae, de rechtbank zich
op dubbelzinnige wijze uitdrukt, vermits

(1) Raadpl. de memorie van toelichting,
art. 7, van de Beneiux-Overeenkomst op het
gebied van de jacht en de vogeivangst, ondertekend te Brussei op 10 juni 1970 en goed-

gekeurd bij de wet van 29 juli 1971, Gedr. St.
Kamer, 1970-1971, nr. 919, biz. 8. Men
vergelijke cass., 6 juui 1972 (A?'1'. cass., 1972,
biz. 940) en 26 juni 1973 (ibid., 1973, biz. 1049) .

(VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK «AVES», T. GUISSET EN PENSIS.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 december 1972 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik;

A.
B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen Guisset en Pensis, beklaagden :

-75zij in het onzekere laat of zij het feit al
dan niet bewezen acht, en haar beslissing
niet, ter voldoening aan artikel 97 van
de Grondwet, regelmatig met redenen
omkleedt,
terwijl het koninklijk besluit van 6 september 1971, waarvan de artikelen l en 3
wijziging brengen in de artikelen 1 en 4,
§ 2, van h et koninklijk besluit van
15 september 1964, niet werd genomen
ter uitvoering van de wet van 29 juli
1971 en evenmin van de Benelux-overeenkomst van-10 juni 1970, welke laatste
krachtens artikel 16-2, pas op 1 juli 1972
in werking is getreden,
terwijl, luidens artikel l van het
koninklijk besluit van 15 september 1964
(gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk
besluit van 6 september 1971), de
bescherming van insektenetende vogels
toepasselijk is op aile in de Benelux landen in het wild levende vogelsoorten,
daarin begrepen aile bestaande ondersoorten, rassen of varieteiten van deze
soorten,
terwijl hieronder moeten worden verstaan aile in het wild levende vogelsoorten, zelfs indien zij niet in de Benelux-landen nestelen en daar aileen op
doortrek zijn, wat het geval is voor de
vogels van de ondersoort Bombycilla
garrulus garrulus die tot de soort Bombycilla garrulus behoort,
en terwijl, indien vogels van een ondersoort in de Benelux -landen in het wild
Ieven, zoals met name de ondersoort
Bombycilla garrulus garrulus die behoort
tot de soort Bombyciila garrulus, vogels
van andere ondersoorten van die zelfde
soort, zoals in onderhavig geval vogels
van de ondersoort Bombycilla garrulus
centralasiae, eveneens beschermd worden, zelfs indien zij niet in de Beneluxlanden in het wild worden aangetroffen,
en derhalve luidens artikel 4, § 2, van het
koninldijk besluit van 15 september 1964
(gewijzigd bij de a.rtikelen l van het
koninldijk besluit van 20 december 1968
en 3 van h et koninldijk besluit van
6 september 1971) aldaar niet mogen
worden ingevoerd, te koop gesteld of, in
lum winkels, in h et bezit zijn van
vogelhandelaars :
Overwegende dat beide verweerders
werden vervolgd om « als vogelhandelaar,
in zijn winkel insektenetende vogels in
zijn bezit te hebben gehad met het oog
op de verkoop » ;
.
Overwegende dat d e feitenrechters op
feitelijke en derhalve onaantastbare wijze
hebben vastgesteld : l 0 dat h et ging om
vogels, . doorgaans « zijdestaartjes » ge-

noemd, maar behorende tot de soort die
in de a lgemeen aa.ngenomen wetenschappelijke classificatie wordt aangeduid bij
de naam BombycilJa garrulus ; 2° dat die
soort ingedeeld wordt in drie ondersam-ten, waaronder de Bombyciila garruins centralasiae, die in het Noorden
van Siberie van het Oeralgebergte tot de
zee van Okhotsk leeft en die in de winter
zich tot in China en Japan verspreidt ;
3° dat d e vogels bedoeld in de teri laste
van de verweerders gelegde feiten meer
dan waarschijnlijk tot voornoemde ondersoort behoorden ;
Overwegende dat, luidens artikel 1
van het koninklijk b esluit van 15 september 1964, gevvijzigd bij het koninldijk
besluit van 6 september 1971, de bescherming van de insektenetende vogels
toepasselijk is op a ile in de Beneluxlanden in het wild levende vogelsoorten,
daarin begrepen al de bestaande ondersoorten, rassen of varieteiten van deze
som·ten;
Dat, door de rechtsregeling betreffende
die soorten aldus af te scheiden van die
welke hun ondersoorten, rassen en varieteiten betreft, de stellers van die tekst
hun wil te kennen geven om de voor
genoemde soorten tot stand gebrachte
bescherming uit te breiden tot die
ondersoorten, rassen en varieteiten, zelfs
al worden deze niet in de Benelux-landen
in het wild aangetroffen ;
Dat die interpretatie, die overeenstemt met de tekst van het besluit, niet
aileen bevestigd wordt door de N ederlandse tekst ervan, maar tevens door de
parlementaire voorbereiding van de
Benelux -overeenkomst op h et gebied van
de jacht en de vogelbescherming, ondertekend te Brussel op 10 juni 1970 en in
werking getreden op 1 juli 1972, maar die
het koninklijk besluit van 6 september
1971 heeft geln.spireerd ;
Dat immers uit die voorbereiding
blijkt dat, om de vogelsoorten te beschermen die in de Benelux-landen in het wi ld
Ieven, het nodig is geacht die bescherming uit te breiden tot de in die Ianden
niet in het wild levende ondersoorten
van die soorten, daar vogels van die
ondersoorten zo zeer konden worden
verward met die van de i1i de Beneluxlanden levende som·ten, dat zonder die
uitbreiding beschermde vogels op ongeoorloofde vvijze in de Benelux-landen
te lwop zouden kunnen worden aangeboden;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, voor zover het uitspraak
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verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op d e kant van d e
gedeeltelijk vernietigde b eslissing ; veroordeelt eiseres in de helft van de kosten
en de verweerders in de overige h elft ;
verwijst de aldus beperkte za.ak naar de
Correctionele Rechtbank t e Hoei, zitting
houdend in hoger b eroep-

3° Niet ontvankeliJ'lc is de voo1·ziening van
een btwge?'?'echtelijk aanspralceliy'lce pa1'tij, die niet is betelcend aan cle partij
tegenwiezij is gm·icht (3). (Sv., art. 418.)

24 september 1973. - 2e kamer. Voo?·zitte1·, de H. Perrichon, raaclsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
d e H . Legros . - Gelijlchtidende concl~tsie,
de H . Charles, . advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Fally.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vmmis, op 22 februari 1973 gewezen door
de Correctionele R echtbank te Nijvel,
uitspraak doende in hoger b eroep en als
gerecht waarnaar de zaak is verwezen;
Gelet op h et arrest van het Hof van
15 mei 1972 (4);

(GOEDHUYS EN DE PAERMENTIER,
T. SOROYER EN LITISOONSORTEN.)
ARREST (ve1·taling).

I. Op de voorziening van Goecli1uys : ·
2e KAMER. -

24 september 1973.

In zoverre de voorziening gericht is
t egen de b eslissing gewezen :

1° op de strafvordering ingesteld tegen
De Paermentier, voor eiseres civielrech 1° VOORZIENING IN CASSATIE. telijk aansprakelijke partij :
PERSONEN BEVOEGD Olli ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE
Overwegende dat eiseres, beldaagde,
EEN OASSATIEBEROEP KAN WORDEN geen hoedanigheid heeft om tegen die
INGESTELD.- STRAFZAKEN.- VOOR- beslissing cassatieberoep in te stellen ;
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN
2° op de strafvordering die tegen eiseres
DE BESLISSING T.A.V. DE PARTIJ, DIE
is ingesteld en op de civielrechtelijke
ALS BURGERREOHTELIJK AANSPRAKE- vordering van d e verweerder Caudron
LIJK VOOR HElli IN DE ZAAK IS BE- · t egen dezelfde eiseres :
TROKKEN.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.
Over het middel afgeleid uit d e schen2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF- ding van de artikelen 97 van de Grondwet
ZAKEN.
MIDDEL DAT KRITIEK en 48/3, 5°, van het wegverkeersregleOEFENT OP EEN BEOORDELING VAN DE ment,
cloo1'Clat het vonnis eiseres wegens
FEITENREOHTER. NIET-ONTVANKEovertreding van genoemcl artikel 48/3,
LIJKHEID .
5°, veroorcleelt en a an verweerder de
3° VOORZIENING IN CASSATIE. vergoeding toekent van aile schade die
VORM. STRAFZAKEN. - BURGER- hij heeft geleden als gevolg van de
REOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ,
aanrijding tussen zijn voertuig en dat
EISERES. - VOORZIENING NIET BETE- van d e verweerster Scroyer, zijn voorKEND. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
ligger, om de redenen dat eiseres te voet
de rijbaan heeft overgestoken « zonder
1° De belclaagde is niet bevoegd om zich in uit te kijken », « doorgelopen is zonde1~
cassatie te voo?·zien tegen de beslissing zich te b ekornmeren om het verkeer " en
t.a.v. de pa?'tiJ·, die als bu?·ge?'1'echteli;'lc « zodoende vier voertuigen tot stoppen
aanspmlcelijlc voo1· hem in de zaalc is heeft genoodzaakt " ; clat Scroyer « met
bet?·olclcen (1).
moeite heeft ktmnen remrnen «door de
wielen t e blokkeren " en bijtijds gestopt
2° N iet ontvanlcelijlc is het miclclel clat lweft
om de voetgangster te vermijden »,
lc?·itielc oejent op een jeitelijke beoonleling maar « dat Caudron door het plotse
van de 1·echte1' (2). (Grondwet, art. 95 .) remmen werd verrast en tegen het achterdeel van cliens wagen is a.angebotst " ;
(1) Cass., 5 februa ri 1972 (A1'1'. cass., 1972,
biz. 552) en 4 juni 1973 (i bicl., 1973, biz . 961).
(2) Cass ., 19 december 1972 (A1'1'. cass.,
1973, biz. 409) .

(3) Cass., 27 november 1972 (A1T. cass.,
1973, biz. 308).
(4) An·. cass., 1972, biz. 855.

T

-77
dit ren11uen voor Caudron « een onvoor7.ienbare hindernis » heeft opgeleverd ;
dat aan die gegevens door de verklaringen van de getuigen Heroes en Briquet
geen afbreuk wordt gedaan,
te1·w~il die r edenen niet voldoende ter
zake zijn ; het vonnis immers geen
rekening houdt met de andere gegevens
van · het voorond erzoek, met nam.e dat
smmuige weggebruikers eiseres hebben
laten doorgaan, dat eiseres op de 15,50·m.
brede rijbaan 6 tot 10 m. h ad gelopen
toen Se1·oyer h eeft gestopt ; die gegevens
erop wijzen d at eiseres voorzichtig de
rijbaan heeft overgestoken en dat Se1·oyer
haar heeft moeten opmerken ; blijkens
de getuigenverklaring van Heroes de
wagens van Scroyer en van Caudron een
inhaalmaneuver uitvoerden en derhalve
hw1 snelheid opvoerden, waaraan Heroes
zelfs toevoegde d at Caudron m et hoge
snelheid r eed ; de aanrijding dientenge volge te wijten is aan de onvoorzichtigheid van voornoemde verweerders en het
vonnis, dat hoofdzakelijk steunt op de
tegenstrijdige verklaring van Scroyer,
niet voldoende m et redenen is omkleed,
zoals vereist bij artikel 97 van de Grandwet ; eiseres bovendien gerechtigd was
de rijbaan over te stekcn, na zich ervan
te h ebben vergewist dat zij dit zonder
enig gevaar kon doen, wat zij ook h eeft
gedaan:
Overwegende dat het middel erop
neerkomt kritiek te oefenen op de
soevereine beoordeling van de feitenrechter en dat h et onderzoek ervan het
Hof zou verplichten feitelijke gegevens
na te gaan, die niet onder zijn bevoegd heid vallen ;
Dat h et middel niet ontvankelijk is ;
En overwegende, voor zover de voorziening gericht is tegen de b eslissing op
de strafvordering, clat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
3° op de civielrechtelijke vorcleringen
die tegen eiseres zijn ingesteld door de
verweersters Scroyer en d e naamloze
vennootschap Helvetia :
Overwegende dat eiseres geen middel
aanvoert;
II. Op de voorziening van Paermentier :
Overwegende dat nit de stukken waarop h et Hof vermag a.cht te slaan, niet
blijkt dat eiser, civielrechtelijk aansprakelijke partij, zijn voorziening heeft laten
betekenen aan de partijen tegen wie zij
is gericht;

Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorzie ni.ngen; veroordeelt iedere eiser in de
kosten van zijn voorziening.
24 september 1973. - 2e kamer. Voo1·zittm·, d e H. Perrichon, r aadsheer
waarnemend voorzitter. - T1e1·slaggeve1·,
de H. Capelle. - Geliy'lclttidende conclttsie,
de H . Charles, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. P. Ronse (van de b alie te
Brussel) .

2e

KAMER.

-

24 september 1973.

1° VOORZIENING IN CAS SATIE. PERSONEN BEVOEGD
BATIE TE VOORZIEN . VRIJSPRAAK VAN DE
VOORZIENING
VAN
NIET ONTVANKELIJK.

Ol\i ZICH IN CASSTRAFZAKEN.BEKLAAGDE. DE
BEKLAAGDE

2o VOORZIENING IN CASSATIE . STRAFZAJLEN. VEROORDELEND ARREST. BEVEr, TOT ONMIDDELLIJKE
AANHOUDING . VoORZIENING TEGEN
DE VEROORDELENDE BESCHIKKING VERWORPEN. VOORZIENING TEGEN RET
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING ZONDER BELANG.

1° Niet ontvanlceliy'lc, we gens het ontb1·elcen
van belang, is de voo1·ziening van cle
belclaagde tegen een beslissing waaTbij
hij wo1·dt V1'ijgesprolcen (1) .

2° W annem· de belclaagde zich in cassatie
heejt voo1·zien tegen een ve1'0o1·delend
a1'1·est, wam·biJ' zijn onmiclclelliJ'lce aanhottding wordt bevolen, en, ten gevolge
van cle ve1'we1·ping van cle voo1·ziening
tegen cle ve1·om·delencle beschilclcing, deze
in lcmcht van gewiJ'sde is gegaan, heeft
cle voo1·ziening tegen het bevel tot onmicldelliJ'lce aanhottding geen belang mee1· (2).
(VAN NIEUWKERKE.)
ARREST

HET HOF ; -

(Ve1'taling).
Gelet op het bestreden

(1) Cass., 28 mei 1973 (A?'I'. cass., 1973,
biz. 943).
(2) Cass., 21 mei en 19 juni 1973 (A1'1'. cass.,
1973, biz. 921 en 1024).

-78arrest, op 26 juni 1973 gewezen door bet
Hof van beroep te Luik ;

4° GENEESKUNST. - BEGRIP.

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

50 GENEESKUNST. -

GENEESMIDDEL.

VEROORDELING
WE GENS ONWETTIGE UITOEFENING VAN
DE GENEESKUNST. - TE KOOP AANBIEDEN OF VERKOPEN VAN GENEESl\1IDDELEN DOOR EEN ONBEVOEGDE
PERSOON. - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING. - BESLISSING DIE DEZE
VERBEURDVERKLARING UITSPREEKT IN
HET BELANG VAN DE VOLKSGEZONDHEID. GEEN CONCLUSIE DIENAANGAANDE.
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

Overwegencle dat de voorziening, voor
zover zij gericbt is tegen de beslissing
waarbij eiser wordt vrijgesproken van
sornmige van de te zijnen laste gelegcle
feiten, niet ontvankelijk is wegens bet
ontbreken van belang;
En overwegende dat voor het overige
de substantiiile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is;

1o N iet ontvanlcelijk, we gens het ontb1·elcen

II . In zoverre de voorziening gericht is
tegen bet bevel tot onmiddellijke aanhouding:

van belang, is de voo1·ziening van de
belclaagde tegen een beslissing waa1·bij
hij wo1·dt v1·ijgesp1·oken (1).

Overwegende , dat wegens de verwerping van de voorziening die er tegen is
ingesteld, de veroordelende beslissing in
luacht van gewijsde gaat;
Dat de voorziening tegen het bevel tot
onmiddellijke aanhouding derhalve van
geen belang meer is ;
01n die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
24 september 1973. - 2e kamer.
V oo1·zitte1', de H . Perrichon, raadsbeer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Screvens. GeliJ'klttidende conclttsie, de H. Charles, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

25 september 1973.

1o VOORZIENING IN CAS SATIE . -

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS BATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN.VRIJSPRAAK.- VooRZIENING VAN DE
BEKLAAGDE . NIET-ONTVANKELi:JKHEID.

2° CASSATIEMIDDELEN. -

STRAFZAKEN. MlDDEL DAT DOELT OP
EEN BESLISSING WAARTEGEN GEEN
CASSATIEVOORZIENING IS INGESTELD . N IET-ONTVANKELIJKHEID.

3° GENEESKUNST. - TE KOOP AANBIEDEN OF VERKOPEN VAN GENEES MIDDELEN DOOR EEN ONBEVOEGDE
PERSOON.- 0NWETTIGE UITOEFENING
VAN DE GENEESKUNST.- VOORWAARDEN.

2o Niet ontvanlcelijk,

bij geb1·ek aan
bestaansTeden, is het middel dat enkel
doelt op een beslissing waa1·tegen de
voo1·ziening niet ge1·icht is (2).

3o en 4o De onbevoegde pe1·soon die gewoon lijlc p1·odvJcten, die wo1·den voo1·gesteld
ctwatieve of p1·eventieve eigenschappen
te bezitten, te koop aanbiedt of ve1·koopt,
oefent onwettig de geneesktmst ttit; niet
ve1·eist wo1·dt clat deze sttbstantien ove1'eenlcomstig de voo?·sch?-ijten van de
fannacopee zijn (3). (Art. 1 wet van
25 maart 1964 op de geneesmiddelen;
art. 38 K.B . nr. 78 van 10 november
1967 betreffende de geneesktmst.) (Impliciete oplossing.)

5o Bij ontstentenis van een conclusie, wo1·dt
de beslissing tot ve1·betwdve1·kla1·ing van
geneesmiddelen die een onbevoegd pe1'soon onwettig te koop aanbiedt of
ve1·koopt, 1·egelmatig gemotivem·d doo1· de
1'echte1· die vaststelt dctt deze maat1·egel
zich opd1'ingt in het belang van de
vollcsgezondheid. (Art. 97 Grondwet ;
art. 43, § 1 K .B. nr. 78 van 10 november 1967 betreffencle de geneesktmst.)
(DE HAES EN BUYSSE.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
(1) Cass., 28 mei 1973 (A,~· . cass., 1973,
blz. 941).
(2) Cass., 20 maart 1973 (A>·r. cass., 1973,
blz. 715) ; raadpl. cass., 22 augustus 1973
(ibid., 1973, blz. 1081 ).
(3) Raadpl. cass., 20 augustus 1963 (Bull.
en PASIC., 1963, I, 1149).

-79arrest, op 29 m ei 1972 door h et Hof van
beroep t e Gent gewezen ;
Overwegende dat h et arrest, bij b e vestiging van h et beroep en vonnis, d e
eisers vrijspreekt v an een gedeelte van
de telastleggiiJ.g, m et n a m e 011,wettige
uitoefening van de geneeskunst ; dat, in
zoverre de voorzieningen gericbt zijn
tegen bedoelde v rijspraa k, ze bij gebrek
aan b elang niet ontvankelijk zijn ;
Over h et eerste middel, afgeleid uit d e
schending van artikel 91, lid 2, van h et
Gerechtelijk W etboek,
do01·dat van dit artik el een verkeerde
toepassing werd gemaakt vermits d e
correctionele kamer met een rechter
waarbij d e zaak eerst aanhangig werd
gemaakt, d eze niet heeft verwezen naar
een correctionele kamer m et drie r echters
doch zich ertoe b eperkt heeft ze voor
onbep aalde tijd uit te stellen :
Overwegende dat het middel, dat
gericht is tegen een andere b eslissing dan
die welke het voorwerp van h et cassatieb eroep uitmaakt, niet ontvankelijk is ;
Over h et tweede, h et derde en h et
vierde m iddel samen,
het tweede, afgeleid uit d e schending
van artikel 1 van d e wet van 25 maart
1964 op de gen eesmiddelen en d e miskenning van het " p ersonaliteitsprincipe »
van h et strafrecht,
doo1·dat h et arrest enkel vaststelt dat
b epaalde koopwaren, die in h et bezit v~n
de eisers waren, curatieve of preventieve
eigenschappen b ezaten die ervan geneesmiddelen maken,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, overeenkomstig
voorm elde wetsbepaling, er moest vastgesteld worden dat b edoelde k oopwa r en
als geneesmiddelen werden voorgesteld ;
tweede ondeTdeel, op grond van voormeld principe , d e strafwetten handelingen
beteu gelen en niet eenvoudig h et bezit
van b epaalde produkten, tenzij dit bezit
zelf uitdrukkelijk zou zijn strafbaar
gesteld;
het denle, afgeleid u~t d e schending van
artikel 43, § 1, van h et koninklijk besluit
nr. 78 van 10 november 1967 betreffende
de geneeskunst, d e uitoefening van d e
daaraan verbonden beroepen en d e
geneeslnmdige commissies,
do01·dat het arrest niet preciseert dat
de als geneesmiddelen beschouwde koopwaren een toxische uitwerking zouden
kunnen h ebben of b estanddelen zouden
bevatten die b ehoren tot de Belgische

farmacop ee en de teruggave van andere
produkten b eveelt,
te1·wijl, eeTste oncle1·deel, het alclus niet
aantoont waarom de verbeurclverklaring
in het b elang van de volksgezonclheicl
moest worden uitgesproken, zodat cleze
verbeurclverklaring in het bijzoncler en
het arrest in zijn geheel op onvolcloende
wijze zijn gemotiveerd ;
tw eede onde1·deel, de produkten waarvan
d e t eruggave wordt b evolen voorkwam en in de klacht van de Orde d er apothekers, zodat het arrest een zekere
tegenstrijdigheid inhoudt ;
het vie1·cle, afgeleid uit d e sch encling van
artikel 97 van d e Grondwet,
dooTclat h et arrest niet antwoordt op
h et verweer afgeleid uit het koninklijk
besluit van 31 mei 1885 dat kracht van
wet verleent aan de Belgisch e fa rmacop ee :
Overwegende dat d e eisers zowel in
eerste aanleg als in hoger beroep veroordeeld werden om bij inbreuk op arti.kel 38, § 1, van h et koninklijk besluit
nr. 78 van 10 november 1967 betreffende
de geneeslnmst, de uitoefening van de
daaraan v erbonden beroep en en de
geneeskundige commissies, gewoonlijk
een h andeling of handelingen te h ebben
gesteld die tot de artsenijbereidkunde
b eiwren, h etzij zonder houder te zijn van
h et vereiste diploma of zonder er wettelijk
van vrijgest eld te zijn, h etzij zonder te
b eschikken over het visum van de
geneeskundige commissie, hetzij zonder
op de lijst va.n de Orde ingeschrev en te
zijn wanneer zulks vereist is ;
Overwegende dat d e eerste rechter
d esaangaande h a d vastgesteld d a t de in
d e winkel van de eisers aangetroffen
koopwaren die in b eslag genomen en
opgesomd werden in d e lijsten I en II,
a tot en m et c, gevoegd bij een procesv erbaal van de gerechtelijke politie,
b eantwoorden aan de omschrijving van
geneesmiddelen zoals weergegeven in
artikel 1 van de wet van 25 maa rt 1964
op de geneesmiddelen, nu ze voorgesteld
werden " curatieve of preventieve eigenschappen t e b ezitten » ; dat hij t evens
beschouwde dat hiertoe niet v ereist is dat
ze " conform » zouden zijn aan de voorschriften van de farmacopee, vermits h et
anders zou volstaan ze " niet conform »
t e m aken om aan de strafbepalingen te
ontsnappen, wat zeker d e b edoeling van
de wetgever niet kan geweest zijn ;
Overwegende dat h et arrest, na vastgesteld t e h ebben dat bedoelde koop-
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eigenschappen bezaten en claarom geneesmiclclelen waren, de reclenering van de
eerste rechter beaamt en beslist dat hij
terecht de eisers, die de in de lijsten I
en II, a, b en c, opgesomde produkten
gewoonlijk in hun winkel te koop boden
of verkochten, in die mate schulclig had
verklaard aan het hen ten laste gelegde ;
Overwegende dat het arrest eveneens
beslist dat de eerste rechter terecht de op
bovenvernoemde lijsten voorkomende
middelen, in het pelang van de volksgezondheid, heeft verbeurd verklaard, en
de teruggave heeft bevolen van de
overige produkten ;
Overwegende dat hieruit ,volgt :
- dat de eisers niet werden veroordeeld wegens het bezit maar wegens het
gewoonlijk te koop aanbieden ofverkopen
van produkten die werden voorgesteld
curatieve of preventieve eigenschappen
te bezitten ;
- dat, nu vastgesteld werd dat deze
produkten aan een wettelijke bepaling
van het begrip geneesmiddelen beantwoorclden, niet verder hoefde nagegaan
te worden of deze middelen toxisch waren
of bestanddelen inhielden die m de
farmacopee werclen opgesoii).d ;
- dat het verweer van de eisers
afgeleid uit het normatief kenmerk van
de farmacopee beantwoord \.Yerd ;
- dat, ook al maakten andere produ.kten het voorwerp uit van een klacht van
de Orde der apothekers, het arrest, dat
niet vaststelt dat cleze produkten ge~ees
middelen waren of als ch.isdanig waren
voorgesteld, de teruggave ervan kon
bevelen · zonder door tegenstrijdigheid te
zijn aangetast ;
Overwegende dat, krachtens artikel 43,
§ 1, van het reeds vernoemd koninklijk
besluit van 10 november 1967, de rechter,
in geval van veroordeling wegens onwettige uitoefeni.ng van de artsenijbereidkunde, de bijzondere verbeurdverklaring
in het belang van de volksgezondheid
uitspreken kan, zelfs vva=eer de veroordeelde geen eigenaar is van de verbeurd verklaarde voorwerpen ; dat, bij
ontstentenis van conclusie desaangaande,
de rechter zijn beslissing tot verbeurdverklaring regelmatig motiveert door
vast te stellen, zoals ten deze het geval is,
dat dit belang bestaat ;
Dat de middelen niet kunnen aangenoinen worden;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven

rechtsvormen werden nageleefd en clat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
25 september 1973. - 2e kamer. Voo1·zitte1· en V m·slaggeve1·, de H. N aulaerts, raaclsheer waarnen1end voorzitter.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Colarcl,
aclvocaat-generaal.

2e

KAMER. -

25 september 1973.

VOORZIENING

IN

CASSATIE .

STRAFZAKEN.
ARREST VAN
DE
KA.li![ER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING
TOT BEVESTIGING V.AN HET BEVEL
TOT .AANHOUDING VAN DE BEKL.AAGDE.
LATERE INVRIJHEIDSTELLING. VOORZIENING DIE H.AAR BEST.AANS REDEN HEEFT VERLOREN.

De voo1·ziening doo1· de belclaagde ingesteld
tegen het an·est van de lcame1· van
inbeschulcligingstelling tot bevestiging
van het bevel tot aanhoucling ve1'liest
ham· bestaans1·eclen, inclien late1· aan de
hechtenis een einde gemaalct wenl ( 1).
(COOLS . )
.ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 september 1972 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, kamer
van inbeschulcligingstellin.g ;
Overwegende da.t het arrest het tegen
eiser verleend bevel tot aanhouding
bevestigt;
Overwegende dat door de onderzoeksrechter op 13 september 1972 opheffi.ng
van het bevel tot aanhouding word
verleend ; dat de voorziening bij gebrek
aa.n voorwerp mitsclien niet ontvankelijk
is geworden ;
Om d ie redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
(1) Cass., 12 januari 1970 (.A1'1' . cass ., 1970,
blz. 428) ; raaclpl. cass., 6 maart 1973 (.An·.
cass., 1973, blz. 659) en cle in noot 2 verm.elcle
arrest en.

8125 september 197g, - 2e kamer. Voo?·zitte?' en Ve1·slaggever, de H. NauIaerts, raadsheer waarne1nend voorzitter.
Gelijklttidende conclttsie, de H. Colard,
advocaat-generaal.
Pleite1·, de
H. P. Speyer (van de balie te .Al.Jtwerpen).

TE GEVEN AAN DE MINISTER DIE MET
DE INNING VAN DE TAKSEN BELAST
IS. VERKOPERS. BEGRIP.

-

Op dezelfde dag zijn drie arresten in
dezelfde zin gewezen op voorziening
tegen arresten die op d ezelfde dag door
de kamer van inbeschuldigingstelling zijn
gewezen, respectievelijk in zake Mertens,
Deprez en Dewulf.
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25 september 1973.

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. - · BESLISSING WAARBIJ RET
AAN DE BEKLAAGDE TEN LASTE GELEGDE MISDRIJF NIET BEWEZEN WORDT
VERKLAARD. BURGERLIJKE PARTIJ
WIER RECHTSVORDERING WORDT AFGEWEZEN. MIDDEL HIERUIT AFGELEID
D~T
DE STRAFRECHTER ZICH ONBEVOEGD HAD 1\IOETEN VERKLAREN 01\i
KENNIS TE NEllffiN VAN DE RECHTSVORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.- MIDDEL VAN BELANG ONTBLOOT.
VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTS VORDERING. BESLISSING WAARBIJ
RET AAN DE BEKLAAGDE TEN LASTE
GELEGDE
MISDRIJF NIET BEvVEZEN
WORDT VERKLAARD . BESLISSING
DIE VERVOLGENS DE OP DIT 1\USDRIJF
GESTEUNDE RECHTSVORDERING VAN DE
BURGERLIJKE
PARTIJ
AFWIJST.
DRAAGWIJDTE VAN DEZE BESLISSING .
TELEGRAAF EN TELEFOON. VERPLICHTING VOOR DE VERKOPERS
VAN TOESTELLEN VOOR RET ONTVANGEN
VAN KLANKUITZENBINGEN VAN DE
RADI0-01\ffiOEP OF VOOR RET ONT VANGEN VAN OMGEROEPEN TELEVlSIEUITZENDINGEN 0111 ELKE VERKOOP AAN

l

0

Niet ontvankeliJ'k, we gens het ontb1·elcen
van belang, is het middel dat de btt?·ge?'lijke pm·tij hie?'ttit heeft afgeleicl clat cle
st?·aj?-echte?', na de ten laste van de
belclaagde gelegde telastlegging niet bewezen te hebben ve1·lclaa?·d en deze te
hebben V?'ijgesp1·olcen, de ?'echtsvm·de?·ing
van de btwge?'lijlce pm·tij niet had moeten
afwijzen, doch zich onbevoegd vm·lcla1·en
om van deze 1'echtsvo1'Cle?·ing lcennis te
nemen (1). (Impliciete oplossing.)

2° De beslissing van de st1·aj1-echtm· die, na
de ten laste van de belclaagde gelegde
telastlegging niet betvezen te hebben
ve1·lclam·d en deze te hebben V?'~jgesp?'O 
lcen, dientengevolge de op diezelfde
telastlegging gestettncle ?'echtsvm·de?·ing
van de btwgedi[jlce pm·tij afwijst, beslist
claa?·doo?' niet op een 1'echtsvo1·dering
die de btwgedijlce JJa?·tij zott geg1·oncl
hebben op een ande1·e OO?'zaalc dan het
als misd1·iJf omsclweven feit (2).
go De ve1·plichting, voo1· de ve?·lcope?'S van
toestellen voo?' het ontvangen van lclanlc ttitzendingen van de mclio-om1·oep of
voo1· het ontvangen van omgeroepen
televisiettitzendingen, ellce vm·lcoop aan
te geven aan de ministe1· die met de
inning van de tales en belast is, d1·ingt
zich op aan allen die handel driJ'ven in
· cleze toestellen, ongeacht of deze al dan
niet toestellen in httn tve1·lcplaatsen of
magazijnen hebben, .ia zelfs of ze tve?·lcplaatsen of magazijnen bezitten (3).
(Art. 9 wet van 26 januari 1960.)
(REGIE VAN TELEGRAFIE EN TELEFONIE,
T. LEMllffiNS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « STANDARD FINANCE » ; LEM1\ffiNS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
" STANDARD FINANCE >>.)
ARREST.
HET HOF ; Gelet op het b estre den
vomtis, op 13 oktobe r 1972 ge>vezen door
de Correctionele Rechtbank te Mechelen

(1) Raadpl. cass., 6 juli 1953 (Bull. en
PASIC., 1953, I, 892) en 20 maart 1973 (A?T.

cass., 1973, biz. 718).
(2) R aadpl. · cass., 25 m ei 1973 (A1'1'. cass.,
1973, biz. 936) en de noot get. E.K.
(3) Zie Senaat, Gedr. st., zitting Hl59-1960,
nr. 44, vergadering van 8 december 1959,

wetsontwerp en mem~n·ie van toeli chting,
gedr. st. nr. 80, vergaclering van 22 december 1959, verslag van cle Heer Feryn; Kamer,
Pm·l. Hand elingen, zitt. 1959-1960, vergaclering van 19 januari 1960, verklaring van
minister Harmel, blz. 8 en 9.

-82uitspraak doende in hager beroep en als
gerecht waarnaar de zaak is verwezen;
Gelet op het arrest van het Hof van
7 december 1971 ;

A. Wat de voorzieni:ng betreft van de
Regie van Telegrafie en Telefonie, bm··
gerlijke partij :
Over het middel afgeleid uit de schencling van de artikelen 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van. het Wetboek van strafvordering,
159 en 212 van het Wetboek van strafvordering en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het bestreden vonnis, na vrijspraak van de beklaagde wegens de
telastlegging B, zijnde de verplichting
van de verhum·ders van televisietoestellen tot betaling van de televisietaks, de
eis van de burgerlijke partij afwijst als
ongegrond, hoewel de bm·gerlijke partij
in conclusie had gesteld « dat Standard
Finance in de persoon van de heer Lemmons heeft moeten toegeven dat de
ge'inde bedragen dus deelsgewijs tot
betaling van het kijkgeld bestemcl zijn ;
dat het verwondering wekt dat de
gedaagden deze bedragen, welke hm1
worden overgcnmakt ten einde de televisietaks te delgen, gewoonweg behouden,
wat een onregelmatige toestand schept
die tot zware en afzonderlijke sancties
zou kcmnen lei den zoals dat ook het geval
is met een werkgever die de R.M.Z.-afhoudingen, door het personeel gedra.gen,
in zijn eigen za.&k zou investeren ,,
te1·wi}l, ee1·ste oncle1·deel, de rechtbank
na vrijspraak va.n de beldaagde zich
onbevoegd ha.d 1noeten verkla.ren over de
eis va.n de burgerlijke partij (schending
van de artikelen 159 en 212 van het
Wetboek van strafvordering);
tweede oncle1·deel, eiseres zich in de
hierboven vermelde passus van haar
conclusie had beroepen op de actio de in
1·em ve1·so en het vonnis geen enkel motief
inhoudt waaruit kan worden opgemaakt
op welke grand de rechtbank zich bevoegd acht om die vordering af te wijzen
en op welke grand de rechtba.nk beslist
dat er geen verrijking zonder oorza.ak is
geweest, zoda.t het vonnis niet na.ar
behoren 1net redenen is omkleed (schencling van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het middel het vonnis niet aanvecht waa.r dit, na te hebben
vastgesteld enerzijds dat de vordering
van de burgerlijke partij tot betaling
van respectievelijk 724.570 frank en
616.560 frank stecmt op de telastleg-

ging B, en anderzijds dat de Yordering tot beta.ling van een bedrag van
1.610 frank steunt op de telastlegging A,
deze laatste eis als ongegrond afwijst
hoewel de beklaagde op strafrechtelijk
gebied uit hoofde van het feit A veroordeeld wordt; dat het middel enkel opkomt tegen de beslissing waarbij, na.
vrijspraak van de beldaagde wegens het
feit B, de op deze telastlegging gestem1de
vordering ongegrond wordt verklaard;
Overwegende enerzijds dat, aangaande
de strafvorclering, nu de telastlegging B
niet bewezen is verldaard, de bm·gerlijke
partij niet ontvankelijk is om bij een
andere rechter een vordering tot schadeloosstelling aanhangig te maken welke
gegrond zou zijn op de misdrijven die zij
beweert gepleegd te zijn, welke ook de
kwalificatie ervan moge zijn ;
Overwegende anderzijds dat de strafrechter, door aan de bm·gerlijke partij de
vorderingen te ontzeggen welke zij op de
telastleggir>g B ha.d gegrond, geenszins
uitspraak heeft gedaan over de vordering
die eiseres eventueel op een a.ndere
oorza.ak zou gesteund hebben;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

B. Wat de voorziening betreft van
Lemmons Rene, beklaagde, en de naamloze vennootschap « Standard Finance ,,
civielrechtelijk aanspra.kelijke pa.rtij :
Over het middel afgeleid uit de schencling van de artikelen 1, 2, 5, 9, 16 van
de wet van 26 januari 1960 betreffende
de taksen op de toestellen voor het
ontvangen van radio-omroepuitzendingen, zoals gewijzigd door de wet van
24 jcmi 1963, en 9 van het koninldijk
besluit van 29 ja.nuari 1960 tot uitvoering
van de wet van 26 januari 1960,
cloonlat het bestreden vonnis de telastlegging A bewezen verklaart en eiser
veroordeelt tot een geldboete van
1.000 frank en tot de gerechtskosten,
waarvoor eiseres aansprakelijk gesteld
wordt, om de reden dat de artikelen 5
en 9 van de wet van 26 januari 1960 oak
toepasselijk zijn op verkopers die over
geen werkplaatsen en magazijnen beschild~en en ook op degene die verkopen
zonder voorafgaande aankoop van de
to estell en,
tenvi}l als verkoper in de zin van de
wet van 26 januari 1960 slechts kan
beschouwd worden degene die over
werkplaatsen en magazijnen voor de
televisietoestellen beschikt en wiens bedrijf ingericht is met het doel de verhan-
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deling van televisietoestellen op bedrijfsbasis uit te baten en wiens werkelijke
beroepsbedrijvigheid daarin bestaat, en
de eisers, die uitsluitend voor de financiering optreden, niet a ls verkoper,
vervaardiger of hersteller kunnen beschouwd worden :
Overwegende dat artikel 5 van de wet
van 26 januari 1960 gewag maakt van
twee verschillende categorieiin van « verkopers »,met name enerzijds de verkopers
van toestellen voor het ontvangen van
klankuitzendingen van de radio-omroep
of voor het ontvangen vs.n omgeroepen
televisieuitzendingen, en anderzijds de
verkopers van motorvoertuigen die toestellen verhandelen voor het ontvangen
van radio-omroepuitzendingen, welke geplaatst zijn of bestemd om in de voertuigen geplaatst te worden om samen
met deze laatste verkocht te worden ;
Dat dit artikel voor beide genoemde
categorieiin van verkopers de taksen
bepaalt die zij dienen t e betalen voor de
toestellen welke zij in hun werkplaatsen
of magazijnen houden ;
Overwegende dat artikel 9 integendeel
het door de wetgever nagestreefde doel
verwezenlijkt door een nieuw controlemiddel in te richten om een doelmatige
telling van alle houders te bereiken door
een beroep te doen op de medewerking
van de producenten en verkopers van
toestellen, en zulks met name door aan
deze vervaardigers en verkopers de verplichting op te leggen dag aan dag iedere
aankoop en verkoop van toestellen op te
tekenen en daarenboven elke verkoop
aan te geven aan de dienst die met de
inning van de taksen belast is ;
Overwegende dat deze verplichting
rust op alle verkopers, en wanneer
artikel 9 deze personen aanduidt met de
woorden « verkopers bedoeld in artikel 5 »,
hiermede derhalve de reeds genoemde
2 categorieiin van verkopers worden
aangewezen, ongeacht of deze a l dan niet
toestellen in htm werkplaatsen of magazijnen hebben, ja zelfs of ze werkplaatsen
of magazijnen b ezitten ;
Overwegende dat, zo een gelsoleerde
verkoop van een toestel door een particulier niet onder de toepassing van
gezegd artikel 9 zou vallen, en de verhandeling in hoofde van de verkoper een
bepaald beroepskarakter moet vertonen,
het nochtans niet is vereist d a t zijn
bedrijf zou ingericht zijn met h et doel
kwestieuze toestellen te verkopen, noch
dat deze bezigheid zijn enig of zelfs zijn
hoofdberoep zou uitmaken ;

Overwegende dat uit de vaststellingen
dat « de bewering van de naamloze
vem1ootschap dat zij slechts enkele gei:soleerde verkopen liet cloorgaan in die
gevallen waar zulks de enige wijze was
om de door haar gefinancierde bedragen
te lnmnen terugwinnen, klaarblijkelijk
onjuist is » en dat door de eigen verklaring
en de conclusies van de beklaagde en de
naamloze vennootschap « Standard Finance » inderdaad vaststaat dat laatstgenoemde firma in 1966 aileen reeds
75 televisietoestellen verkocht, het vonnis
bijgevolg heeft ktlllilen afleiden dat de
eisers « verkopers » waren in d e zin van
het besproken artikel 9 ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de substantiiile of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat d e
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de
kosten_
25 september 1973_ - 2e kamer_ Voo1·zitte1', de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Cola.rd, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. van Heeke en Houtekier.
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DOUANE

25 september 1973.
EN

ACCIJNZEN.

0VERTREDING.
PROCES-VERBAAL
VAN DE BEAMBTEN VAN RET BESTUUR.
0PMAKEN VAN EEN PROCES-VERBAAL.- TERMIJN.

2o

DOUANE

EN

ACCIJNZEN_

0VERTREDING.
DUUR VAN
DE
TERllflJN T USSEN DE DATUM VAN DE
FElTEN EN DIE WAAROP RET PROCESVERBAAL IS OPGEMAAKT.- GEVOLGEN
VOOR DE GELDIGHEID VAN HET PROCESVERBAAL.

3o RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. DouANE
EN ACCIJNZEN. PROCES-VERBAAL
TOT VASTSTELLING VAN DE FElTEN. PROCES-VERBAAL TE LAAT OPGEMAAKT.
0MSTANDIGHEID DIE OP ZICRZELF
DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING
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4o

NIET SCHENDT. - BEOORDELING DOOR
DE FEITENRECHTEB.

arrest, op 28 februari 1973 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

DOUANE EN ACCIJNZEN.
0VERTREDING. - IN BESLAG GENOl\iEN
GOEDEREN. - WAARDE. - TERlVIIJN
Ol\1 DE EXPERTISE VAN DE IN BESLAG
GENOMEN GOEDEREN UIT TE LOKKEN.
- UITGANGSPUNT.

I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing over cle strafvordering:

1° A1·tilcel 233 van de wet van 26 augttsttts
1822 bepaalt geen ve1·valtenniJ'n voo1·
het OJJmalcen van het pmces-ve1·baal tot
vaststelling van de ove1·t1·edingen i'{t,zalce
douane en accijnzen (1).

2° Geen nietighe·icl wo1·dt opgelopen wegens
' het ve1·st7·ijlcen van een min of mee1·
lange tennijn tttssen de datttm van
de feiten en die wam'OJJ het p7·ocesveTbaal tot vaststelling van de ove7't7·edingen inzalce douane en accijnzen is
opgemaalct (2). (Art. 233 >vet van
26 augustus 1822.)

3° Uit de enlcele omstandigheid dat een
JJ7'oces-ve7·baal tot vaststelling van de
ove1·t1·edingen inzalce clouane en accijnzen
m·oege1· had htnnen opgemaalct z~jn,
volgt niet noodzalcel~flc een schending
van de 7'echten van de ve1·dediging; de
feitem·echte7' beoo1·deelt soeve1·ein of deze
omstandigheid een de1·gelijlce schending
heeft medegebmcht (3).
4° De te1·m~jn van een maand om de
expe1·tise ttit te loklcen van inzake douane
en accijnzen in beslag genomen goede1·en,
in geval van betwisting van de wam·de
van deze goedm·en, begint te lOJJen vanaf
de datum van het JJToces-ve1·baal van het
beslag en niet vahaf de datum wacwop
het p1·oces-ve1·baal is opgemaalct tot
vaststelling van de feiten die een misd7'iJf
opleveTen. (Art. 24wet van 6 april1843.)
(VAN SLAl\iBROUCK EN LITISCONSORTEN,
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCrEN EN MINISTER VAN ECONO l\HSCHE ZAKEN.)
ARREST.
HET HOF ; -

Over het middel, door Van Slambrouck
Joseph, Charpentier Leo, Van lVIessel
Israel, Van Messel Barend, Ochs Willem
en de naanlioze vennootschap « Internationale Grondstoffen Onderneming » afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 231, 233, 234
van de wet van 26 augustus 1822 betreffende de inning van de invoer-,
u.itvoer- en accijnsrechten, 1382, 1384
van het Burgerlijk vVetboek, 21, 22, 23,
25, 26, 27, 28 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
h et Wetboek van strafvordering, en van
het a lgemeen beginsel van de eerbied
voor de r echten van de verdecliging,
doonlat bet bestreden arrest, hoewel
het toegeeft dat bet proces-verbaal van
20 maart 1970, hetwelk als basis client
voor de tegen eisers ingestelde vervolgingen, « ongetwijfeld op een vroegere
datum had kmmen opgemaakt geweest
zijn », niettemin h et middel verwerpt
door de eisers ingeroepen, namelijk in de
in naam van de naamloze vennootschap
van Nederlands recht Internationale
Grondstoffen Onderneming neergelegde
conclusie, en afgeleid u.it de omstancligh eid dat, vermits « het laatste feit van
de vervolgde reeks feiten » gepleegd werd
op de 3e april 1968 en het boheer van
douane en accijn,zen begin april 1968 is
overgegaan tot beslag van een wagon
geladen 1net vlees, het proces-verbaa.l
opgemaakt op 20 maart 1970 niet werd
opgesteld « zodra dit mogelijk was »
en derhalve niet wettelijk als basis kon
clienen voor de vervolgingen ingesteld
tegen d e eisers, noch kon gecliend hebben
tot de stuiting van de verjaring die
aanvang had genomen op 3 april 1968,
om d e reden dat « door deze laattijdigheid
de rechten van beklaagden echter niet
gekrenkt zijn geworden en dat overigens
geen enkele nietigheid van het procesverbaal kan ingeroepen worden wegens

Gelet op het b estreden

(1) en (2) Cass., 26 juni 1950 (Bull. en
PAsrc., 1950, I, 746); raaclpl. cass., 15 februari
1915 (ibid., 1915-1916, I, 192); 10 juli 1916
(ibid., 1917, I, 188); 8 juni 1920 (ibid., 1920,
I, 189); 14 juni 1949 (ibid., 1949, I, 432);
12 februari 1951 (ibid., 1951, I, 374); 29 okto-

her 1956 (ibid., 1957, I, 204) en 29 maart 1965
(ibid., 1965, I, 807).
Zie ook Rep. p1'at. cl1·. belge, yo Douanes et
accises, ru·s. 546, 562 en 563 ; Panel. belges,
yo Douanes et acC'ises, nr. 1586, en yo Accises
en gfmb·al, nr. 216.
(3) Raaclpl. cass., 30 april 1973 (A?'?', cass.,
1973, biz. 833).
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85het verstrijken van een mm of meer
lange termijn tussen de feiten en het
opstellen van het proces-verbaal »,
tenvijl, zo het juist is dat de wet geen
enkele vervaltermijn heeft bepaalcl voor
het opstellen van het proces-verbaal dat
een inbreuk vaststelt op de wetten
nopens de douanen en accijnzen, een
soortgelij k proces-verbaal niettemin opgemaakt client te worden « zodra mogelijk » na de vaststelling cler feiten ; des
te meer zo client gehandeld claar clit
proces-verbaal de gebeurlijke inbeslagneming moet vermelden van de ontdoken goederen en de beianghebbende
slechts beschikt over een termijn van
een maand ingaande op de datum van
het proces-verbaal van het beslag om
expertise uit te lokken aangaande de
waarde van de beslagen goederen ; de
geldigheid aannemen van een procesverbaal, opgesteld zoals in onderhavig
geval meer dan twee jaar na de vaststelling der feiten, het wettelijke vereiste
« zodra mogel-i_jk » proces-verbaal op te
n1aken miskent, daar de ontstenteiiis van
een vervaltermijn in deze interpretatie
gelijkstaat met de ontstentenis van om
het even welke termijn ; het bijgevolg
ten onrechte is dat bet arrest verklaard
heeft, na de laattijdigheid van het
betwiste proces-verbaal te hebben erkend,
dat h et wettelijk als basis kon dienen voor
de vervolgingen en een akte kon uitmaken
die de verjaring stuit (schending van al
de wetsbepalingen in het middel aangehaalcl);
_ en tenviJ'l, zo de beoordeling van het
vraa.gpnnt of het proces-verbaal opgesteld werd zodra mogelijk, bij ontstentenis van een vervaltermijn, tot de soevereine beoordeling van de feitenrechter
behoort, de bevveegredenen waarbij het
arrest de door de eisers ingeroepen
laattijdigheid verwerpt de beslissing dat
de rechten van beklaagden niet gekrenkt zijn geworden niet kunnen rechtvaardigen, daar zij worden tegengesproken door de vaststelling dat het betwiste
proces-verbaa.l ongetwijfeld op een vroe gere datum had kunnen opgemaakt
geweest zijn, en de eerbied voor de
rechten van de verdediging vereist dat
elke belanghebbende te gepasten tijde
alle uitzonderingen en alle miclclelen in
feite en in rechte die hem toebehoren zou
lnmnen doen gelden, h etgeen niet het
geval is wanneer bij wordt overgeleverd
aan de willekeur van de aclministratie,
waaruit volgt dat het arrest niet wettelijk
gemotiveerd is en bovendien de r echten
van de verdediging van de eisers schendt

(schencling van de a.rtikelen 97 van de
Grondwet en van het algemeen beginsel
van de eerbied voor de rechten van de
verdecliging) ;
En over het midclel, door Verhaeghe
Lucien afgeleicl uit de schending van de
artikelen 233 van de wet van 26 augustus
1822 betreffencle de hefting van de rechten
van in-, uit- en doorvoer en van de accijnzen, 21 en 22 van de wet van 17 april1878,
houclencle de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvorder'ing, cleze wet
gewijzigd door de wet van 30 mei 1961,
van het algemeen rechtsbeginsel van de
rechten van de verdediging en van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de verldaring van eiser verwerpt volgens welke
het proces-verbaal van 20 maart 1970
laattijdig en onvolledig is, zodat het niet
kan gelden om de verjaring te stuiten,
om de redenen dat het « ongetwijfeld op
een vroegere datum had kunnen opgemaakt geweest zijn, maar clat door deze
laattijdigheid de r echten van de beklaagclen niet gekrenkt zijn geworden, en dat
overigens geen enkele nietigheid van het
proces-verbaal kan aangevoerd worden
wegens het . verstrijken van een min of
meer lange termijn tussen d e feiten en
het opstellen van het proces-verbaal »;
« dat het proces-verbaal van 20 maart
1970 a] de gegevens bevat, voorzien door
de artikelen 233 en 234 van de wet van
26 augustus 1822 voor de geldigheid van
de processen-verbaa-1 ... ; dat het derhalve
geldig is en de verjaring stuit »,
te1·wijl de feitenrechter, door soeverein
in feite te constateren dat h et procesverbaal van 20 maart 1970 ongetwijfeld
op een vroegere datum had kunnen
opgemaakt zijn, noodzakelijk constateert
dat het niet « zo. spoeclig mogelijk » is
opgemaakt, dus dat het te laat is opgemaakt, vermits dit niet geschieclde in de
door artikel 233 van de wet van 26 augustus 1822 voorgeschreven termijn en
clus ook dat het niet regelmatig is,
vermits het niet voldoet aan een van de
door de wet gestelde vereisten ; het voorts
verkeerd is te beweren dat de wet van
26 augustus 1822, door verplicht te
stellen cla.t de processen-verbaal « op
h eter daad, immers zo spoeclig mogelijk »
worden opgemaakt, geen termijn heeft
opgelegcl; dat zij er zich toe beperkt heeft
de duur daarvan niet te bepalen maar
cleze zorg aan de r echter heeft overgela.ten;
terwijl, overigens, het onverschillig is
clat de wetgever niet uitclruldmlijk nietig-

-86heid heeft gesteld op de niet-naleving
van de termijn, verleend voor het
opmaken van de processen-verbaal; hij
evenmin nietigheid heeft gesteld op de
in hetzelfde artikel 233 opgelegde verplichting de processen-verbaal door ten
minste twee daartoe bevoegde personen,
te laten opmaken, maar men evenwel
erkent dat een proces-verbaal, opgemaakt
door een enkele beambte van het bestuur,
ter zake van douanen en accijnzen, nietig
is en de verjaring niet stuit;
en terwijl, tenslotte, daar de vermeldingen van een door de beambten van
het bestuur, ter zake het bestuur van
douanen en accijnzen, opgemaakt procesverbaal voile bewijs opleveren totdat de
valsheid daa,rvan bewezen is, het te laat
opmaken van dat proces-verbaal onteganzeglijk voor de beklaagde het uitoefenen van zijn verdecligingsrecht moeilijker maakt, en die te late opmaking
derhalve noodzakelijk zijn verclecligingsrecht belernmert, wat tot verwijclering
van het proces-verbaal uit het debat
moet leiden ;
terwijl m:itsclien het arrest, door de
exceptie van verjaring te verwerpen, de
gezamenlijke in het middel aangeduide
wetsbepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat, zo artikel 233 van
de algemene wet van 26 augustus 1822
voorschrijft dat het proces-verbaal " onmiddellijk of zo spoedig mogelijk zal worden opgemaakt », het nochtans geen
vervaltermijn bepaalt voor het opstellen
van de processen-verbaal waarbij de
misdrijven, sluikerijen en overtredingen
van gezegde wet worden vastgesteld
en duidelijk aanwijst dat het verlopen
van een min of meer lange termijn
tussen de datum van de feiten en die van
het opstellen van het proces-verbaal geen
aanleicling geeft tot nietigheid ;
Overwegende dat zulks ten overvloede
blijkt uit artikel 239 van dezelfde wet
hetwelk aan bedoelde processen-verbaal
slechts bewijskracht ontneemt in de
gevallen welke het opsomt, onder meer
wanneer, in strijd met de bepaling van
artikel 233, het proces-verbaal slechts
door een beambte werd opgesteld ; dat
het opstellen van het proces-verbaal
binnen een bepaalde termijn door artikel 239 niet wordt gesanctioneerd ;
Overwegende mitsclien dat de vaststelling van het arrest clat het procesverbaal ten deze op een vroegere datum
had kwmen opgemaakt zijn, geen nietigheid van dit proces-verbaal kan medebrengen, tenzij het te laat opmaken de
rechten van de verdediging zou hebben

geschonden, wat ten deze het geval niet
is, zoals het arrest het uitd:rukkelijk in
feite op soevereine wijze vaststelt;
Overwegende dat men vergeefs zou
in brengen dat het proces-verbaal de
eventuele inbeslagneming van de goederen moet vermelden en de beslagene
slechts over een termijn van een maand,
vanaf de datum van het proces-verbaal,
beschikt om een expertise te vorderen
aangaande de waarde van de in beslag
genomen goederen ;
Dat immers bedoelde termijn, ingevolge artikel 24 van de wet van 6 april
1843, begint te !open vanaf de datum
van het proces-verbaal van inbeslagneming en niet vanaf de datum van het
proces-verbaal waarbij de misdrijven,
sluikerijen en overtredingen van de wet
van 26 augustus 1822 worden vastgesteld; dat dit laatste proces-verbaal,
overeenkomstig artikel 240 van de wet
van 26 augustus 1822, slechts m,oet
vermelden dat de belanghebbende uitgenodigd werd om bij de verificatie,
inventarisatie en dergelijke van de in
beslag genomen goederen aanwezig te
zijn, vermelding welke evenmin op straffe
van nietigheid voorgeschreven is ;
Dat de middelen naar recht fa.len ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgesclU'even
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing over de civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat de eisers geen bijzonder middel aanvoeren ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
25 september 1973. - 2 6 kamer. Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijkluidencle conclttsie, de H. Colard,
advocaat-generaal. Pleite1·s, de
HH. Simont, Dassesse en Houtekier.
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HOGER BEROEP. STRAFZAKEN. EENSTEMMIGHEID. CORREOTIONELE
REOHTBANK IN HOGER BEROEP REOHTDOENDE DIE DE DOOR DE POLITIE-

-87RECHTBANK UITGESPROKEN STRAF VERZWAART, DOCH UITSTEL VERLEENT.EENSTEMMIGHEID VEREIST.

De co1:1.ectionele 1·echtbank in hoge1· be1·oep
1·echtdoende lean, zonde1· eenpa1·ige stemmen van haa1· leden, de doo1· de politie?·echtbanlc ttitgesp1·oken st?·aj niet ve?·zww·en, zi} het oolc met het ve?'lenen van
ttitstel, hetgeen deze niet had gedaan (1).
(Art. 2llbis Sv.)

clit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissing ;
laa.t de kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te l eper, zitting houdende in
hager beroep.
25 september 1973. -

2e kamer. -

Voo?·zitte?·, de H. Naulaerts, raa.dsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Versee.- Geli}lcluidende conclusie,
de H. Colard, aclvocaat-generaal.

(PROCUREUR DES KONINGS
TE VEURNE, T. HONDEGHEM.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 29 mei 1973 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Veurne;
Over het tweede midclel, afgeleicl uit
de soh ending van artikel 211 bis van het
Wetboek van strafvordering,
do01·dat het vonnis de ten laste van
verweerder uitgesproken straf heeft verzwaard, zonder te melden dat de uitspraak met eenparige stemmen geschiedde:
Overwegende dat verweerder, verdacht
van drie telastleggingen, door de Politierechtbank te Veurne tot een enkele straf
werd veroordeeld, die onder meer bestond
uit een hoofdgevangenisstraf van een
maand ; dat op de hogere beroepen van
verweerder en van eiser de Correctionele
Rechtbank te Veurne de uitgesproken
straf heeft verzwaard door de zoeven
vermelde enkele gevangenisstraf te brengen op twee maanden, zij het ook met
het verlenen van uitstel gedurende drie
jaar; dat in het bestreden vonnis noahtans niet vastgesteld wordt dat de
uitspraak geschiedde met eenparige stemmen van de leden van de rechtbank,
zodat artikel 2llbis van het Wetboek
van strafvordering geschonden is ;
Om die redenen, en zonder dat er aanl eicling toe is het eerste middel te onderzoeken, dat geen vernietiging zonder
verwijzing kan medebrengen, vernietigt
het bestreden vonnis; beveelt da.t van
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1° CASSATIElVIIDDELEN. STRAFZAKEN. - lVIIDDEL TEN BETOGE DAT
ER OP DE CONCLUSIE GEEN ANTWOORD
IS GEGEVEN. PASSEND ANTWOORD.
lVIIDDEL DAT FEITELIJKE GROND SLAG MIST.

zo

CASSATIElVIIDDELEN. STRAFZAKEN. lVIIDDEL WAARIN FElTEN
EN RECHT VERMENGD ZIJN. - NIETONTVANKELIJKHEID.

3° HELING. BESTANDDELEN. !{ENNIS VAN DE WEDERRECHTELIJKE
HERKOMST VAN HET VOORWERP.
BEOORDELING.
4° VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN W AARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING. VOORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN BURGERLIJKE PARTIJ. GEEN VEROORDELING VAN DE ElSER JEGENS DEZE
PARTIJ. - VOORZIENING ZONDER BESTAANSREDEN.

1° Feiteli}lce g1·ondslag mist het middel dat
aan de 1·echte?' ve1·wi}t niet te hebben
geantwo01·cl op een conclusie, tenvi}l in
de best1·eden beslissing hiemp passend is
geantwoo1·d (2). (Art. 97 Gronclwet.)
2° W egens veTmenging van jeiten en 1·echt

is niet ontvankeli}lc het middel dat het
H of e1·toe zott ve1·plichten, jeiteli}lce
gegevens nate gaan (3). (Art. 95 Grandwet.)

(1) Men vergelijke cass., 30 november 1959
(Bull. en PASIC., 1960, I, 389); men raadplege cass., 19 mei 1970 (A1·1·. cass., 1970,
blz. 879) en 23 oktober 1972 (ibid., 1973,
blz. 183).

(2) Cass., 14 mei 1973 (A1'1'. cass., 1073,
blz. 874).
(3) Cass., 27 februal'i 1973 (A1·1·. cass ., 1973,
blz. 638).

3° De 1·echte1· kan het jeit dat de wede1'1·echtelijlce 001'SP1'ong van een geheeld
voo1·tve1·p v661· of op het ogenblilc van
de inbezitneming gelcend was, ajleiclen
uit cle waa1·de, cle aanl en het belang
e1·van, alsmecle ~tit alle anclm·e jeiteliJ7ce
omstancligheclen die nooclzalceliJ'lc cle
argwaan van degrme clie ze 'in bewa1·ing
neemt moeten tvelclcen (1). (Art. 505
S.W.)
4° W egens het ontb1·elcen van bestaans1·eden
is niet ontvanlcelijlc cle voo1·ziening van
cle belclaagde tegen een b~wge1'liJ7ce
pa1'tij, wanneer de beslissing ten g~mste
van deze pa1·tiJ' en ten laste van
de beklaagde geen ve1·oo1·deling ~tit
sp1·eelct (2).
(DE WINTER, T. VANKEIRSBILCK;
VERSIJP, T. VANKEIRSBILCK EN
LAUWERS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 juni 1973 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
I. Wat de voorziening van
·De Winter betreft :

eiseres

A . In zoverre zij gericht is tegen de
beslissing over de strafvordering :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet
en 505 van het Strafwetboek,
doorclat het bestreclen arrest eiseres
veroordeelt wegens heling,
ee1·ste ondenleel, zonder te antwoorden
op de conclusie waarbij eiseres staande
hield dat het niet bewezen was dat zij
wist dat de tapijten, welke in een kamer
van haar huis gebracht werden terwijl zij
in bed lag, voortkwamen van diefstal;
tweede oncle1·deel, te1·wijl hel ing als be standdeel vereist de voorafgaande of met
het in bezit nemen samenvallende kennis
van de wederrE)chtelijke herkomst van de
zaak ; uit het strafdossier blijkt dat zu..lks
ten deze niet het geval was : de zoon van
eiseres, die in het bezit is van haar
(1) Raaclpl. cass., 24 mei 1967 (Bttll. en
PAsrc., 1967, I, 1161) en cle in cle noot aangehaalcle arresten. Zie ook ltezJ. zn·at. cltt cl1·oit
belge, v 0 Recel, nr. 58 .
(2) Cass., 4 januari 1972 (A7'7', cass., 1972,
blz. 435) .

88sleutels, heeft de tapijten in de achterkamer op de eerste verdieping van
haar woning gelegd ; eiseres lag in haar
bed en is niet opgestaan ; 's morgens
heeft ze de tapijten zien liggen, doch
zonder ernaar te kijken of nopens de
herkomst ervan te informeren; op 27 oktober 1972 heeft Rousseaux ze weggehaald zeggende dat hij ze zou wegdoen
omdat De Pauw aangehouden was ; ·terwijl de omstandigheid dat eiseres in het
bezit van de tapijten is geweest en er niet
mede naar de politie is geweest, evemnin
als de aard, de waarde en de omvang van
de goederen volstaan om het misclrijf
van heling te kenn1erken :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de conclusie van eiseres beantwoordt door te
beslissen dat eiseres, gezien de waarde,
aard en omvang van de aangebrachte
goederen, niet kan geacht worden onwetend te zijn geweest van de delictueuze
herkomst ervan, en dat zij in de mogelijkheid was de aanbreng of de bewaring
ervan te verhinderen, al was het door
tussenkomst van de openbare macht ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, in zoverre het onderdee! feitelijke omstandigheden aanhaalt,
· welke blijken noch uit de bestreden
beslissing noch uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, het feiten en
recht vermengt en derhalve niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat de rechter de kennis
van de wederrechtelijke herkomst van de
zaak mag afleiden uit de waarde, de aard
en de omvang ervan of uit andere
feitelijke omsta.ndigheden welke noodzakelijk de argwaan van degene die ze in
bewaring neemt 1noeten wekken ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

B. In zoverre zij gericht is tegen de
beslissing over de civielrechtelijke verdering van Vankeirsbilck Yvette :
Overwegende dat het bestreden arrest
geen veroordeling uitspreekt tegen eiseres, weshalve haar voorziening geen
reden van bestaan heeft ;
II. Wat de voorziening
V ersijp betreft :

van

eiser

A. In zoverre zij gericht is tegen de
beslissing over de strafvordering :
Overwegende dat de substantiele of op

-89straffe van nietighe:id voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

het aldus aan het vormvereiste van
artikel 97 van de Gronclwet voldoet ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;

B. In zoverre zij gericht is tegen de
beslissing over de civielrechtelijke vorderingen:

W at het tweede onclerdeel ·betreft :

1° van Vankeirsbilck Yvette:

Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet en
de rechten van de verdediging,
do01·dat het arrest de civielrechtelijke
vordering van Vankeirsbilck Yvette ontvankelijk verklaart,
ee1·ste ondenleel, zonder te antwoorden
op de conclusie waarbij eiser staande
hield dat de burgerlijke partij in 't bezit
gekomen was van de tapijten door valse
aangifte en wetsontduiking, wat strijdig
is met de openbare orde ;
tweede onde1·deel, te1·w~jl de firma
A. Konig, te Lausanne, in december 1971
van de naamloze vennootschap Sahot,
te Istamboel, 34 Turkse tapijten kocht
tegen 19.000 Zw:itserse frank; deze
tapijten wederverkocht werden aan
Haluk Aralin, die daarvoor een lening
diende aan te gaan en de lener 10 tapiften
in panel gaf ; op 22 maart 1972 Aralin
aan een transportfirma opdracht gaf de
resterende 24 tapijten over te maken aan
het huis Derveaux, wE'.arvan de burgerlijke partij de beheerster is ; deze tapijten
gefactureerd werden aan de prijs van
5.000 Zwitserse frank, dus niet aileen
beneden de werkelijke prijs, maar tegen
een belachelijke geringe prijs ; het niet
aannemelijk is dat Aralin 24 tapijten,
waarvoor hij 13.412 Zwitserse frank heeft
betaald, tegen 5.000 Zwitserse frank zou
wederverkopen ; de factuur derhalve een
fictieve factuur is geweest om douanerechten te ontduiken en op de belasting
over de toegevoegde waarde te lnumen
drukken, zodat de burgerlijke partij de
tapijten heeft verkregcm ingevolge valse
aangifte en wetsontduiking en zij, ingevolge de regel j1·atts omnia co?Tttmpit,
niet ontvankelijk was om zich burgerlijke
partij te stellen ten einde de prijs van de
tapijten op te vorderen :

Overwegencle dat het onclerdeel een
reeks feitelijke omstancligheclen aanvoert
welke steun vinden noch in de bestreden
beslissing noch in de stukken waarop het
Hof acht vermag te slaan; dat het
onderzoek ervrn het Hof ertoe zou noodz-aken tot navorsingen van feitelijke aard
over te gaan, weshalve het onclerdeel, dat
feiten en recht vermengt, niet ontvankelijk is;
2° van Lauwers Karel :

Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
01n die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de
kosten.

25 september 1973. - 2e kamer. Voorzitte1· en Venlaggeve1·, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijlcl~tidende conclusie, de H. Colard,
advocaat-generaal.
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VOORZIENING

IN

CASSATIE.

STRAFZAKEN.- AFSTAND.- BEGRIP.

vVannee1· in stmjzalcen de eise1·, nadat hij
zich in cassatie heejt voo1·zien, bij een
late1·e alcte ve1·lclaa?·t zich niet in cassatie
te voo1·zien, client deze tweede ve?·lcla1·ing
als een afstand van de voo1·ziening te
worden tt·itgelegd; het Hoj decreteert deze
afstand ( 1).
(vAN DIEPENDAEL.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op de bestreden

W at het eerste onderdeel betreft :
(1) l\fen leze cle noot get. L.C. onder cass.,
Overwegende clat het arrest de conclusie van eiser beantwoorclt door erop 29 oktober 1945 (Bull. en PAsro., 1945, I,
te wijzen dat het geen belang heeft dat 259) : in strafzaken is cle afstancl aan geen
de burgerlijke partij voor de verwerving vormvoorschrift onclerworpen.
Raaclpl. ook cass., 23 mei 1972 (A1--r. cass.,
van de tapijten slechts een minder ·
bedrag besteed heeft, en de schade 1972, blz. 888) en 9 april 1973 (ibid., 1973,
daarvan niet afhankelijk te stellen is ; clat blz. 792).

-90beslissing, op I9 jtmi I973 gewezen door
de commissie tot bescherming van de
maatschappij ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Gent;
Overwegende dat de bestreden beslissing eisers verzoek tot invrijheidstelling
op proef verwerpt ;
Overwegende dat, na op 25 juni I973
verk.laard te hebben zich in cassatie te
voorzien, eiser bij akte van 27 juni I973
verklaard h eeft zich niet in cassatie te
voorzien ; dat laatstbedoelde verklaring
als een afstand van het cassatieberoep
client te worden beschouwd ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening.
25 september I973. - 2e kamer. Voo1·zitteT, de H. N aulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·,
de H. Versee. - Gelipcluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat·generaal.

3°

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). BESLISSING VAN DE 001\'ll\/IISSIE TOT BESCHER·
111ING VAN DE MAATSCHAPPIJ WAARBIJ
DE INVRIJHEIDSTELLING VAN DE GEIN·
TERNEERDE WORDT GEWEIGERD. RED EN GEVING.

4°

CASSATIEMIDDELEN. ZAKEN.- MIDDEI" DAT DOELT
BESLISSING WAARTEGEN GEEN
TIEVOORZIENING
INGESTELD
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

STRAFOP EEN
CASSAIS.

I o Dam· de 1·echtspleging tot ve1·lenging van

de vom· een bepaalde tennijn gelaste
inte1·nm·ingen, zoals Z'f-tllcs was geTegeld
bij m·tilcel 22 van de wet tot beschm·ming
van de maatschapJJij van 9 aJJ7·il 1930,
op te hefjen heejt de wetgeve1· de intm·neTingen, die nog aan de gang zijn op
het ogenblilc van de inwe7·lcingt1·eding
van de wet van 1 juli 1964, aan de
1·egeling van deze wet willen onde1·we1·pen (I).

2° De vaststelling van de we1·lcelijlce dttu?·
2e
I0
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WETTEN EN BESLUITEN.
TOEPASSING IN DE TIJD. WET TOT
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ.
- W ET VAN I JULI I964 TOT OPHEFFING VAN DE WET VAN 9 APRIL I930. GEVOLG VAN DE NIEUWE WET OP DE
INTERNERINGEN DIE VOOR EEN BE PAALDE TER111IJN ZIJN GELAST ONDER
DE WERKING VAN DE WET VAN I930.
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). I NTER ·
NERINGEN VOOR EEN BEPAALDE TER·
111IJN GELAST ONDER DE WERKING
VAN DE WET VAN 9 APRIL I930. lNTERNERINGEN NOG AAN DE GANG BIJ
DE INWERKINGTREDING VAN DE WET
VAN I JULI I964. VASTSTELLING
VAN DE WERKELIJKE DUUR ERVAN
BEHOORT TOT DE BEVOEGDHEID VAN
DE COM111ISSIE TOT BESCHERl\UNG VAN
DE MAATSCHAPPIJ,
DIE KRACHTENS
DEZE WET IS INGESTELD .

(1) en (2) Cass., 8 april 1968 (Arr. cass.,
1968, blz. 1037), en de conclusie van Advocaat-generaal Delange (Rev. d1·. 1Jen., 19671968, blz. 820) ; 25 november 1968 en 16 juui
1969 (ibid., 1969, ·blz. 322 en 1034); 22 juli
1970 (ibid., 1970, blz. 1037).

van de intm·ne1·ingen, die vom· een
bepaalde te1·mijn gelast wenlen ondm· de
wm·lcing van de wet van 9 ap1·il 1930 en
die nog aan de gang ziJ·n op het ogenblilc
van de inwe1·lcingt1·eding van de wet van
1 juli 1964 ho~tdende het stelsel van de
inten~e1·ing vom· een onbepaalde cht~w,
behom·t ~titsl1titend tot de bevoegclheid
van cle commissies tot besche1·ming van
de maatschappij, clie lcmchtens de laatstgenoemde wet zijn ingesteld (2).
3° BiJ. geb1·elc aan een conclusie, is ?"egelmatig met 1·eclenen omlcleed cle beslissing
van cle commissie tot beschenning van
cle maatschaJJpij waa1·biJ. cle inm·ijheidstelling van de ge~nte1·neenle wonlt
geweigm·d omclat ziJ·n geestestoestand
niet volcloencle ve1·bete1·d is en de voo?·waanlen voo1· zijn 1·eclasse7·ing niet
ve1·mdcl zijn (3). (Art. 97 Grondwet;
art. IS, lid I wet tot bescherming van
de maatschappij.)
4° Niet ontvanlcelijlc, b~i geb1·elc aan
bestaans1·eclen, is het midclel dat enlcel
doelt op een beslissing waa1·tegen de
vooTziening niet is ge1·icht (4).

(3) Raadpl. cass., 6 april 1971 (An·. cass.,
1971, blz. 756) en de in noot 2 aangehaalde
arresten ; 18 september 1973, sttp7·a, blz. 56.
(4) Cass., 25 september 1973, supm,
blz. 78.

91 (JACOBS.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op de bestreden
beslissing, op 19 juni 1973 gewezen door
de Commissie tot bescherming van de
maa.tscha.ppij ingesteld bij de psychiatrische a.fdeling van de gevangenis te
Gent;
Overwegende dat d e voorzienin g alleen
gericht is tegen de beschikking welke de
maatregel van internering behoudt;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7, 97 van de
Grondwet en 2 van het Strafwetboek,
do01·dat de bestreden beschikking de op
19 februari 1963 door de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof van
beroep te Gent voor een termijn van
vijf jaar b evolen internering voor een
on b epaalde termijn verlengt bij toepas sing van de wet van 1 juli 1964 tot
bescherming van de maatschappij tegen
de abnormalen en de gewoontemisdadigers,
tenvi}l genoemde wet van 1 juli 1964
geen terugwerkende luacht heeft en dus
niet kan worden toegepast op interneringen v66r haar inwerlcingtreding bevolen:
Overwegende dat onder de werlcing van
de bepalingen van de wet van 9 april
1930, v66r de wijziging ervan bij de wet
van 1 juli 1964, de strafgerechten de
internering van de in artikel 1 bedoelde
verdachten enkel mochten bevelen voor
een termijn van vijf, tien of vijftien jaar,
volgens het onderscheid ingevoerd door
artikel 19, doch dat eensdeels de invrijheidstelling van de ge'interneerden kon
bev olen worden door de commissies,
ingesteld bij de psychiatrische afdelingen,
zodra hun geestestoestand voldoende verbeterd was zodat kon worden verondersteld dat zij geen gevaar voor de maatschappij m eer waren, en dat anderdeels,
zo de ge'interneerde door de commissie
niet in vrijheid gesteld was, het strafgerecht, da.t d e internering had gelast, v66r
de afloop van de gestelde termijn en bij
toepassing van artikel 22 de internering
voor een nieuwe termijn van dezelfde
duur kon bevelen ; dat de verlenging op
dezelfde wijze kon worden vernieuwd;
Overwegende dat, op grond dat de
vaststelling van_ d e duur van de internering volgens de zwa·a rwichtigheid van
de door de verdachte gepleegde daad
« geen verband hield met de beginselen

zelf van de wet, die de geinterneerde
als een onverantwoordelijke zieke beschouwt " en « in strijd was Inet andere
bepalingen van de wet, die aan de
bevoegde overheid alle macht verleenden
om de ge'interneerde in vrijheid te stellen
v66r de afloop van de gestelde termijn of
de internering te verlengen na afloop van
deze termijn ,, de wetgever dit stelsel
bij de wet van 1 juli 1964 vervangen heeft
door het stelsel van de internering welke
het strafgerecht voor een onbepaalde
duur beveelt en aan de c01=1issies tot
bescherming van de maatschappij de
zorg heeft toevertrouwd om de duur van
de vrijheidsberoving vast te stellen, die
de ge'interneerde moet ondergaan ;
Overwegende dat de wetgever, door de
opheffing van de verlengingsprocedure,
bepaald bij de oorspronkelijke tekst van
artikel 22 van de wet van 9 april 1930,
zonder in enige overgangsbepaling te
voorzien, het stelsel van de wet van 1 juli
1964 heeft willen toepassen op de interneringen die nog aan de gang zijn op het
ogenblik van de inwerkingtreding van
deze wet, zodat van dan af de vasts telling
van de werkelijke duur van de maa.tregel
uitsluitend tot de bevoegcU1eid behoort
van de commissies tot bescherming van
de maatschappij bij wie een rechtspleging
ingericht wordt ten einde de doelmatige
verdediging van de ge'interneerden te
b ewerkstelligen ;
Dat h et middel naar recht fa alt;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7, 97 van de
Grondwet, 15 en 18 van de wet van
9 april 1930 tot bescherming van de
maatschappij tegen de a.bnormalen en de
gewoontemisdadigers, vervangen door de
wet van 1 juli 1964,
doo1·dat, ee1·ste ondm·deel, de bestreden
beslissing door geen geschikte motivering
het onderzoek heeft verworpen dat eiser
in hoofdorde had geformuleerd en dat
ertoe strekte in vrijheid te worden
gesteld, daar zijn geestestoestand voldoende verbeterd was en de voorwaarden
voor zijn reclassering v ervuld waren,
tenv~fl eiser in die zin had geconcludeerd en verwezen naar stuldcen die door
of namens hem op r egelmatige wijze bij
het dossier waren gevoegd ;
en dooTdat, tweede ondm·deel, de bestreden beschikking door geen geschikte
motivering het verzoek heeft verworpen
dat eiser in ondergeschikte orde had
geformuleerd en dat ertoe strekte naar
een andere inrichting te worden overgebracht, al dan niet in een stelsel van

beperkte VTijheid, daar zijn geestelijke
stabiliteit in d e bestaande voorwaarden
der internering bedreigd werd,
tenvijl eiser in die zin had geconcludeerd en verwezen naar stukken die door
of namens hem op regelmatige wijze bij
'
h et dossier waren gevoegd :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat u.it geen stuk waarop
bet Hof vermag acht te slaan blijkt clat
eiser voor de comm.issie tot b esch erming
van de maatschappij een conclusie heeft
genomen;
Overwegende dat, bij gebrek aan een
conclusie, regelmatig met r eclenen is
omkleed de b eslissing van de commissie
tot b escherming van de maa tschappij
waarbij de invrijheidstelling van de
gelnterneerde wordt geweigerd omdat,
zoals d e beslissing het ten deze vaststelt,
zijn geest estoestand niet voldoende verb et erd is en d e voorwaarden van zijn
r eclassering niet vervuld zijn ;
D at het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
vVat het tweede onderdeel b etreft :
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2°

IN EEN CASSATIEVOORZIENING. - B E GRIP.
CASSATIE. RECHTSPLEGING. STRAFZAKEN. A.ANGIFTE VAN li'IISDADEN IN HUN AllffiT DOOR LEDEN
VAN EEN RECHTBANK VAN EERSTE
AANLEG OF DOOR DEZE GEHELE RECHT BANK GEPLEEGD.
ARREST DAT
BESLIST DAT DE AANGIFTE NIET ONTVANKELIJK IS OMDAT ZIJ NIET I N CIDENTEEL IN EEN CASSATIEVOORZIENING
IS GEDAAN. ARREST IN DE RAAD KAMER GEWEZEN.

1° H oewel het H of leennis lean nemen van
de 1'echtst1·eelese aangifte van misdaden
die in de ttitoefening van httn ambt do01·
magist1·aten van een 1·echtbanle van
ee1·ste aanleg of do01· deze gehele 1·echtbanle
zottden gepleegd zijn, lean dit slechts
gebetwen op voonvaanle dat deze aan gifte incidenteel gedaan w01·dt in een
zaale d·ie voo1· het Hof van cassatie
aanhan gig is, clit wil zeggen dat zij
invloecl lean hebben OJJ de beslissing die
moet wonlen genomen in de nog hangende zaale (1) . (Artt. 485, 486 en
493 Sv .)

Overwegende dat, nu eiser zijn voorziening aileen gericht heeft tegen de
b eslissing waarbij de maatregel van
internering b ehouden werd, h et onderdee!, dat tegen een niet bestreden beschikking opkomt, niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
r echtsv ormen werden nageleefd en d a t de
b eslissing overeenkomstig de wet is;

2° H et a1'1'est van het Hof, dat beslist dat de
aangifte aan het Hof van misdaden do01·
magist1·aten van een 1'echtbanlc van
ee1·ste aanleg of doo1· deze gehele 1'echtbanle gepleegd niet incidenteel gedaan is
in een zaale die voo1· het Hof acmhangig
is en de1·halve niet ontvanlceliJ'le is, wo1·dt
in de madkame1· uitgesp1·olcen (2).

Om die r ed en en, verwerpt de voorziening .

(ENCKELS . )

25 september 1973. - 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. N aulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggeve1',
de H. Meeus. - GeliJ'kluidende conclttsie,
d e H. Colard, a dvocaat-generaal.

ze KAMER .
1°

-

25 september 1973.

CASSATIE. BEVOEGDHEID . STRAFZAKEN. A.ANGIF'l'E VAN MISDADEN IN HUN AlliBT DOOR LEDEN VAN
EEN RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
OF DOOR DEZE GEHELE RECHTBA1IK
GEPLEEGD. l NCIDENTELE AANGIFTE

ARREST .

RET HOF ; Gelet op de hierna
volgende vordering van d e Procm·eurgeneraal in het Hof van cassatie :
" D e onder getek ende Procureur-gene r aal in h et Hof van cassatie,
» Gelet op de voorziening van 26 juni
1973 ingesteld door Enckels R emi,
geboren t e Koersel op 16 juli 1940, t egen
h et vonnis gewezen op 26 jtmi 1973 door

(1} en (2) R aaclp l. cass., 26 maa rt 1962
(Bull. en P ASI C., 1962, I, 830); 27 november
1967 (ibid. , 1968, blz. 432); 19 oktob er en
20 november 1971 h b·id., 1972, blz. 180 en
395).

-93de Correctionele Rechtbank te Hasselt,
zetelende in eerste aanleg ;
» Gelet op de ter griffie van het Hof door
voornoemde Enckels regelmatig neergelegde memories del. 26 jtmi 1973, 3, 6
en 19 juli 1973 waarin feiten, zogezegd
bedoeld door artikel 485 van het vVetboek
van strafvordering, ten laste -..verden
gelegd van magistraten van de zetel en
van het parket van de rechtbank van
eerste aanleg te Hasselt ;
» Dat deze telastleggingen zouden bebetreffen en in verband zouden zijn met :
» 1° het voorbereidend onderzoek,
» 2° het bestreden vonnis,
» 3° vroegere beslissingen uitgesproken
in strafzaken ten laste van eiser ;
» Overwegende dat d eze feiten aan het
Hof rechtstreeks aangegeven worden
onder vorm van incidentele aangiften in
de zaak welke door de voorziening bij het
Hof aanhangig is ;
» Q,ierwegende da-t de wetgever, door
het de partij die beweert benadeeld te
zijn mogelijk te maken aan het Hof van
cassatie te vragen over een incident~le
aangifte, in een zaak welke voor het Hof
aanhangig is, rechtstreeks uitspraak te
doen, gewild heeft dat de aangifte op de
beslissing of op het r esultaat van de zaak
een juridische invloed kan hebben;
» Overwegende dat clit, ten deze, het
geval niet is, claar de voorziening van
eiser naar luid van de artikelen 407 en
413 van het vVetboek van strafvordering
niet ontvankelijk is, daar ze gericht is
tegen een beslissing welke in eerste
aanleg gewezen is ; ,
» Dat hieruit volgt dat de aangiften
niet a ls incidenteel lnumen beschouwd
worden en dat zij derhalve niet ontvankelijk zijn ;
» On1. clie redenen, gelet op de arti kelen 485, 486, 493 en 502 van h et
Wetboek van strafvordering, 3, 37 en
41 van de -wet van 15 juni 1935, vordert
dat het aan het Hof mage beha.gen, na
het v erslag van de raadsheer verslaggever
gehoord te hebben en in raadkamer
uitspraak doende, de zogezegde incidentele aangifte te verwerpen, en eiser in de
kosten te veroordelen .

Te Brussel, op 6 september 1973,
» Voor de Procureur-generaal,
» De Advocaat-generaal,
(get.) Colard »;
Gelet op de memorie ter gTiffie van het
Hof neergelegd door Enckels Remi, de
»

redenen van bovenstaande vordering
overnemende, gelet op de artikelen 485,
486, 493 en 502 van het Wetboek van
strafvordering, 3, 37 en 41 van de w et
van 15 jtmi 1935, in de raadkamer
uitspraak cloende, verwerpt de zogezegde
incidentele aangifte en veroordeelt eiser
in de kosten.
25 september 1973. - 2" kamer. Voo1·zitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Versee. - Gelijkhtidende conchtsie,
de H. Colard, advocaat-generaal.

3" KAi\IER. -

26 september 1973.

1° HUUR vAN WERI·C. - ARBEIDSOVEREENKOi\'[ST.- GEZAG.- BEGRIP.
2° HUUR VAN WERK. - ARBEIDSOVEREENKQl\i[ST. - ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HUISARBEIDERS. - GEZAG. - BE GRIP.

gezag doo1· ire
weTlcgeve?', essentieel element van elke
m·beidsove1·eenkomst, houdt de bevoegdheicl in om leiding aan de we1·kneme1· te
geven en toezicht op diens a1·beid te
houden (1) (3).

1° . De ~titoejening van

2° Het gezag van de weTlcgeve?' die gebonden
is dam· een w·beidsove?·eenlcomst voo1·
huism·beide?'S, is bepe1·lct, maa1· niet
~•itgesloten,
doonlat de lmisa1·beide1'
a1·beid ve?'?'icht op een plaats die niet doo1·
de we1·kgeve1' is aangewezen (2) (4).
(RIJKSDIENST
VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID,
T. VAN WONTERGHEM.)
ARREST.
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Raadpl. cass ., 9 juni 1955 (A1·r. cass.,
1955, blz. 831); 17 mei 1072 (i.bid., 1972,
blz. 867) en cle in noot 1 vermelde arresten;
16 oktober 1972 (ib i d., 1973, blz. 165).
(2) R.aadpl. cass., 27 oktober 1966 (An·.
cass., 1967, blz. 276).
(3) en (4) De conclusie van bet openbaar

-94 vonnis, op 2 juni 1972 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Gent ;
Over het eerste midclel, afgeleicl uit de
schencling van de artikelen 2, inzonderheid § 2, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd
door artikel 1 van de wet van 14 JUh
1961, 1, inzonderheid lid 1, 3 van het
besluit van de Regent van 30 september
1945 aangaande de toepassing van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders op de werkgevers en de
werklieden gebonden door een thuisarbeiderscontract, 1 van het ministerieel
besluit van 7 maart 1946, getroffen in
uitvoering van het besluit van de Regent
van 30 september 1945 en houdende
toepassing van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschap pelijke zekerheid der arbeiclers op de
werkgevers en thuisarbeiders van andere
bedrijfstakken dan die van de mandenmakerij, de wapenmakerij, de schoennijverheid en de ldedingsnijverheid, en
97 van de Grondwet,
doonlat het vonnis, uitspraak doende
over de vordering van eiser tot inning
van achterstallige bijdragen, bijdrageopsl::wen en intresten, geeist~ wegens de
te>~erkstelling door verweerster van huis arbeiders gedurende de periode lopende
vanaf het vierde kwartaal 1966 tot en
met het tweede kwartaal 1969, deze
vordering ongegrond, te1uninste zoncler
voorwerp verklaart 0111 de redenen clat
eiser, die beweert dat de personen die
voor verweerster te h1.mnen huize prestaties geleverd hebben, huisarbeiders zijn,
de bewijslast draagt van de door hem
ingeroepen arbeiclsovereenkomst ; d~t de
arbeiclsovereenkmnst voor lnusarbmders,
die slechts een variante van de arbeidsovereenkomst is, echter gekenmerkt
wordt door het feit dat de werknemer het
hem opgelegde werk bij hem thuis
ministerie verscheen in J otwnal cles t?·i.btmattx
cltt tmvail, 1974, blz. 11.
Krachtens de in deze zaak nog toepasselijke
sociale zekerheidswetgeving, die in bet middel
wordt vermeld, waren de sociale zekerheidsbijdragen aileen verschu1cligd op vocrwaarde
dat degenen clie tbuis arbeid verrichten, en
degene voor wie deze arbeid werd verricht,
door een arbeidsovereenkomst verbonden
waren. Sedert 1 januari 1970 is de sociale
zekerheic1swetgeving voor werknemers ook
toepasselijk op de personen, die, zonder door

\

uitvoert, zodat in feite de leiding en het
toezicht van de werkgever tijdens de
uitvoering van de arbeid weinig of niet
uitgeoefend worden, maar met clien verstande nochtans dat de werkgever steeds
zijn gezag over de werknemer behoudt
en het recht heeft die leicling en dat toezicht op elk ogenblik van de uitvoering
tegenover zijn werknem.er wei uit te
oefenen indien hij het wenst; dat eiser
derhalve het bewijs ervan moet leveren
dat gedurende de periode waarvoor hij
thans betaling van bijdragen vordert,
tussen verweerster en de personen die hij
als in haa.r dienst zijnde huisarbeiders
beschouwt, enige contractuele binding
heeft bestaan op grond waarvan verweerster het recht had, in verband met
de uitvoering van het toevertrouwde
werk, haar gezag, leiding en toezicht op
hen uit te oefenen, zelfs indien zij in feite
van dit recht geen gebruik heeft gemaakt,
en dat de gegevens van de zaak waarop
eiser zich beroept, niet bewijzen dat
bedoelde « huisarbeiders » onder het gezag, de leiding of het toezicht van verweerster werkten, en evemnin dat verweerster althans het recht had tegenover
hen haar gezag, leiding of toezicht op
elk ogenblik van de uitvoering uit te
oefenen, incli~n zij het wenste,
tenvijl, hoewel de arbeidsovereenkomst
voor huisarbeiders, bedoeld in artikel 2
van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, het bestaan van een
band van ondergeschiktheicl onderstelt,
ze noch het toezicht van de werkgever,
noch zelfs het uitoefenen van zijn gezag
tijdens de uitvoering van de arbeid
impliceert, en derhalve ten deze met
wettig kon worden beslist dat het op
eiser rustte te bewijzen dat gedm·ende de
periode waarvoor hij betaling van bijdragen vordert, tussen verweerster en de
personen die hij als in haar dienst zijnde
huisarbeiders beschouwt, enige contractuele binding heeft bestaan op grond

een arbeidsovereenkomst te zijn gebonden,
" op een door hen gekozen plaats in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst gronc1stoffen of gedeeltelijk
afgewerkte produkten bewerken die een of
verschillende handelaars hun hebben toevertrouwcl en die aileen werken of gewoonlijk
ten hoogste vier helpers tewerkstellen, a1smede
(op) clie handelaars " (wet van 27 juni 1969,
art. 2, § 1, 1 o; K.B . va.n 28 november 1969,
art. 3, 4°, gewijzigd bij K .B. van 15 j1mi 1970,
art. 1, 1 °).
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waarvan verweerster het recht had, in '
PLICHTIGE WERKGEVERS.
ARTIverband met de uitvoering van het
KEL 1017, LID 2, VAN HET GERECHTEtoevertrouwde werk, haar gezag, leiding
LIJK WETBOEK NIET TOEPASSELIJK.
en toezicht op hen uit te oefenen, noch
vervolgens kon -\vorden beslist dat de
vordering niet gegrond was, omdat eiser A1·tikel 1017, lid 2, van het Gm·echtelijk
W etboek, gewijzigd bij de wetten van
niet be·wees da.t bedoelde huisarbeiders,
24 juni 1970 en 30 jtmi 1971, lttidens
« wat de uitvoering van de hun toeverhetwelk, behalve wannee?· het geding
trouwde arbeid betreft, onder het gezag,
1·oekeloos en teTgend is, de ove1·heid of de
leiding of toezicht van verweerster
instelling, belast met het toepassen van
werkten "• en evenmin dat verweerster
de wetten en veTonleningen bedoelcl in de
minstens « het recht had tegenover hen
a1·tikelen 580, 581 en 582, 1° en 2°, van
haar gezag, leiding of toezicht op elk
hetzelfde wetboek, te1· zake van vo?·deogenblik van de uitvoering uit te oefenen,
Tingen ingesteld dooT of tegen de gm·echinclien zij het wenste " :
tigden, steeds in de koslen w01·dt
vm·wezen, is niet toepasselijlc op de
Overwegende dat het verrichten van
RiJ'ksdienst voo?' Maatschappelijke Zearbeid onder het gezag van de werkgever
km·heid te?· zake van vonle1·ingen ingeeen essentieel element is van de arbeidssteld doo1· of tegen de bijdmgeplichtige
overeenkon1st voor huisarbeiders, zoals
we?·kgeve?·s (I).
van elke arbeidsovereenkomst ;
Dat de uitoefening van gezag de
bevoegcU1eid inhoudt om leiding te geven
en toezicht te houden ; dat ten aanzien
(RIJKSDIENST
van de arbeidsovereenkomst voor huisVOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID,
arbeiders, het gezag van de werkgever
T. CORBEEL.)
en derhalve ook diens leiding en toezicht
weliswaar beperkt zijn, maar niet uitgeARREST.
sloten, doordat de huisarbeider arbeid
verricht op een plaats die niet door de
HET HOF ; - Gelet op het bestreden --,
werkgever is aangewezen ;
arrest, op 21 j1.mi 1972 gewezen door het
Oyerwegende dat de rechtbank de in
het middel aangehaalde wetsbepalingen Arbeidshof te Brussel ;
derhalve niet schendt door te beslissen
Over het middel afgeleid uit de schendat de huisarbeider niet alleen onder het
gezag van de werkgever maar ook onder ding van de artikelen 101 7 van het
diens Ieiding en toezicht arbeid verricht ; Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd door de
artikelen 15 van de wet van 24 juni 1970
Dat het middel naar recht faalt ;
en 26 van de wet van 30 juni 1971, en
97 van de Grondwet,
Om die redenen, verwerpt de voorziedooTdat het arrest, na verweerder te
ning ; veroordeelt eiser in de kosten.
hebben veroordeeld tot betaling van de
bijdrageopslagen en intresten welke
deze als werkgever jegens eiser verschul26 september 1973. - 3e kamer.
Voo?·zitte?" en Ve?·slaggeve?·, de H. Wauters, digd was, de tot op heden niet begrote
kosten, met inbegrip van clie van eerste
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijklttidende conclusie, de H. Lenaerts, aanleg, ten laste va.n eiser legt " bij
advocaat-generaal.- PleiteTs, de HH. De toepassing van artikel 1017 van het
Gerechtelijk Wetboek "•
Bruyn en Bayart.
tm·wiJ'l dit artikel 1017, gewijzigd door
de wetten van 24 juni 1970 en 30 juni
1971, in zijn eerste lid bepaalt : « Tenzij
bijzondere wetten anclers bepalen, verwijst ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve,
de in het ongelijk gestelde partij in de
kosten, onverminderd de overeenkomst
3e KAMER. - 26 september 1973.
tussen partijen, die het eventueel beGERECHTSKOSTEN. - BURGERLIJKE
ZAKEN. SOCIALE ZEKERHEID. RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE
ZE.JrERHEID.
VoRDERINGEN INGESTELD DOOR OF TEGEN DE BIJDRAGE-

(1) Raadpl. cass., 12 maart 1970 (A?'I'. cass.,
1970, biz. 658), 16 en 30 mei 1973 (ibid., 1973,
biz. 895 en 954).
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krachtigt » ; terwijl het bestaan ten
deze van dergelijke afwijkende overeenkomst door de rechter niet wordt
vastgesteld en de uitzondering op het
beginsel van het evenaangehaalde eerste
lid, bepaald in het tweede lid van
hetzelfde artikel 1017, luidens hetwelk de
overheid of instelling, belast met het
toepassen van de wetten en verorcleningen becloeld in de artikelen 580, 581 en
582, 1o en 2°, van het Gerechtelijk
'\iVetboek, ter zake van vorcleringen
ingestelcl door of tegen de gerechtigden,
steeds in de kosten wordt verwezen
behalve wanneer het geding roekeloos of
tergend is, niet slaat op de vorderingen,
door eiser ingestelcl tegen de werkgevers
om clezen te dwingen tot nakmning van
de verbintenissen, hm1. opgelegd door de
wetgeving inzake sociale zekerheid, gezinsbijslag, werkloosheid, ziekte- en invaliditeitsverzekering, rust - en overlevingspensioenen, jaarlijkse vakantie, bestaanszekerheid . . . en door de verorcleningen
waarbij sociale voordelen aan de werknemers en leerlingen worden toegekencl,
en claaruit volgt dat de veroorcleling van
eiser in de kosten van het geding ten
cleze ~niet wettelijk is uitgesproken (scherrcling van artikel 1017, lid 1 en 2, van het
Gerechtelijl' / Wetboek), noch, in ieder
geval, naa.r de eis van de wet gerechtvaarcligd is ·(schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegencle dat luiclens lid 1 van
artikel 1017 van het Gerechtelijk ·wetboek, zoals het ge;vijzigd wercl door de
artikelen 15 van de wet van 24 juni 1970
en 26 van de wet van 30 jtmi 1971,
tenzij bijzonclere wetten anclers bepalen,
ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in
het ongelijk gestelde partij in de kosten
verwijst, onvenninclerd de overeenkomst
tussen partijen, die het eventueel be krachtigt ; clat luidens lid 2 van hetzelfcle
artikel, behalve wanneer het gecling
roekeloos of tergend is, de overheid of de
instelling, belast met het toepassen van
de wetten en verordeningen becloelcl in
de· artikelen 580, 581 en 582, 1° en 2°,
ter zake van vorderingen ingesteld door
of tegen gerechtigden, steeds in de kosten
worclt verwezen ;
Overwegende dat het arrest, op verdering van eiser, verweerder veroorcleelt tot
betaling van de bijclrageopslagen en
intereste n welke deze als werkgever
jegens eiser verschulcligcl was; dat verweercler derhalve niet als een gerechtigde
ter zake van de vorderingen bedoelcl in
de artikelen 580, 581 en· 582, 1° en 2°, kan
beschouwd worden ;

Dat het arrest, dienvolgens, eiser niet
op die grand en 1net toepassing van
voormelcl artikel 1017 in de kosten kon
veroorclelen ;
Dat het middel gegrond is ;
01n die redenen, vernietigt het bestreden arrest, cloch enkel in zoverre het
uitspraak cloet 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 het Arbeidshof te
Gent.
26 september 1973.
3e kamer. Voorzitte1· en Ve1·slaggever, de H. vVauters,
raaclsheer waarneinencl voorzitter.
Gelij"lcltticlencle conclttsie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. De
Bruyn.
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HUUR VA...~ WERK. HUUR VAN
ARBEID.
AREEIDSOVEREENKOl\iST
VOOR BEDIENDEN. 0VEREENKOMST
VOOR
EEN
ONBEPAALDE
TIJD .
0PZEGGING MET EEN OPZEGGINGSTERl\UJN ZONDER VERMELDING VAN HET
BEGIN OF VAN DE DUUR VAN DE
OPZEGGINGSTERlVIIJN. NIETIGHEID
VAN DE OPZEGGINGSTERi\1IJN . 0MVANG.

2° HUUR vAN

WEH,K. HUUR VAN
ARBEID.
AREEIDSOVEREENKOMST
VOOR BEDIENDEN. 0VEREENKOMST
VOOR
EEN
ONBEPAALDE
TIJD.
0PZEGGING MET EEN OPZEGGINGSTERlVIIJN ZONDER VERl\ffiLDING VAN DE
DUUR. GEVOLG .

l 0 TVannee1· aan een a1· beiclsove1·eenlcomst
voo1· beclienclen voo1· een onbepaalcle tij"cl
een eincle lcomt cloor opzegging met een
opzeggingste1·mi}n worclt cle nietigl~eicl
van cle opzeggingstenniJ'n wegens nietvennelcling van het begin of van de clttU1'
e1·van niet ttitgeb1·eicl tot cle in cleze
opzegging ve1·vatte wilsuiting om cle
ove1·eenlcomst te beeincligen (1). (Ge-

a

(1) Raaclpl. A. LAGASSE, "Preavis donne
un employe. Regles de forme ,, Revue

- 97 coordineerde wetten op h et b ediendencontract, art. 14.)

zo

W ann·ee?' een a?·beiclsove?·eenkomst voo1·
beclienclen voo1· een onbepaalcle tijcl clo01·
opzegging geeincligcl is en cle opzeggingsteTrnijn nietig is wegens niet-vennelcling
van de dtttt?' van cle opzeggingste1·rnijn,
mag cle jeiten?·echte?·, hoewel de opzeggingstm·rnijn nietig is, wettelijk entit
afteiden dat hiJ. clie cle ove1·eenkornst
opgezegd heejt, nietternin zijn bedoeling
heejt te kennen gegeven de ove?·eenlcornst
te beeindigen en clat dit claclelijlc is
geschiecl (1). (Gecoordineerde wetten
op het bediendencontract, art. 14.)

(BElVillLMANS A., T. BEl\1ELMANS E.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 29 mei 1972 gewezen door het
Arbeidshof te Luik ;

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 14 van de bij koninldijk
besluit van 20 juli 1955 gecoordineerde
wetten op het bediendencontract,
doo1·clat het arrest eiser veroordeelt tot
het betalen aan verweerder van een
bedrag van 34.998 frank wegens de
contractbreuk welke eiser zou hebben
gepleegd , en de tegenvordering van eiser
strekkend tot het bekomen van een
bedrag van 17.499 frank wegens de door
verweerder gepleegde contractbreuk ongegrond verldaart, en het middel verde la banque, 1957, biz. 95 en voig. ;
J . STEYAERT, .A?·beiclsove?·eenlcomst- Beclienclen, 1966, nrs . 549, 580 tot 582, en .Arbeidsovereenlcomst - H anda~·beidm·s e1t bedienden,
1973, ru·s. 753, 766 tot 768, in .Algemene
P.ralct. Rechtsverzameling; J\'L PAPIER-JAMOULLE, Cont?·at de t1·avail et cont1·at d'emploi.,
nrs. 642, 649 en 689 ; li'L TAQUET, noot c·ncler
Luilc, 22 januari 1959, J.T., 1959, biz. 185;
raadpl. ook cass., 17 maart 1961 (Bttll. en
PASIC., 1961, I, 784) en 19 november 1965
(ibid., 1966, I, 580).
(1) De pariementaire voorbereicling van artikei 7 van de wet van 17 maart 1954, die
artikei 12 van de wet van 7 augustus 1922
heeft gewijzigd en waarvan zekere bepalingen
artikei 14 van de gecoordir).eerde wetten van
20 juli 1955 zijn geworden, bevatten geen
0ASSATIE,
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werpt waardoor eiser in conclusie liet
gelden dat verweerder, na een opzeggingsbrief van 28 januari 1964 te hebben
ontvangen, zich op het werk niet meer
aanbood, zulks spijts de ingebrekestellingen van 13 en 25 februari 1964, dit om
de redenen dat aan verweerder bij
schrijven van 28 januari 1964 een opzegging werd betekend als volgt geformul eerd : « Hierdoor delen wij U mede, dat
wij U met ingang op 1 februari 1964 de
clienst opzeggen, o1n deze te verlaten,
volgens de wet », dat in strijcl met de
wettelijke bepalingen in zake becliendenovereenkomst de duur van de opzeggingstermijn in gezegd schrijven niet
vermeld wercl, zodat de opzegging nietig
is, dat de werkgever nochtans uitdrukkelijk zijn wil geuit heeft de overeenkomst
te verbreken, zodat de breuk een feit
geworden is, dat deze brenk onrechtmatig is, zodat de bediende recht heeft
op de forfaitaire schadevergoeding, dat
de werkgever in een dergelijk geval de
becliende niet kan verplichten de arbeids prestaties te hernemen, dat de becliende
niet verplicht is op dergelijk verzoek in
te gaan en zijn recht op vergoecling
wegens onrechtmatige contractbreuk kan
doen gelden, en dat om dezelfde redenen
de tegenvordering van eiser ongegrond
is,
te?·tviJ'l, em·ste onde1·deel, uit voormelde
be>voorclingen van de op 28 januari 1964
betekende opzegging blijkt dat eiser
geenszins de bedoeling had geuit d e
overeenkomst dadelijk te verbreken,
zodat de brenk dadelijk een feit zou
geworclen zijn, waa.ruit volgt dat· h et
arrest de bewijslU'acht miskent welke bij
toepassing van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk vVetboek aan
voormelde opzeggingsbrief moet worden
gehecht;
vermelding op grond waarvan kan worden
beschouwcl dat de wetgever de nier,igheid van
de onregelmatige opzegging heefu willen
nitbreiden tot het ontsiag ten gevoige van
cleze opzegging, d.w.z. tot de wilsuiting om
aan deze overeenlcomst een einde te maken ;
raadpl. de tekst van artikei 7 die oorspronkeJijk door de Kamer van Voiksvertegenwoordigers werd aangenomen (Gedr. St. Senaat
1952-1953, nr. 517, blz. 3, art. 7) ; het versiag
van de commissie voor arbeicl en sociaie
voorzorg bij d e Senaat (Gedr. St. Senaat
1953-1954, nr. 192, biz. 8) en het bijkomend
versiag van de commissie voor arbeid en
sociaie voorzorg bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers (Geclr. St. Kamer 1953-1954,
nr. 347, biz. 10).

-98tweede onde1·deel, het niet-naleven in
een opzeggingsschrijven van artikel I4
van voormelde gecoi:irclineerde wetten op
het becliendencontract overeenkomstig
dat artikel geenszins tot gevolg heeft dat
de werkgever door het opsturen van dit
schrijven een contractbreuk van die aard
pleegt dat de becliende dadelijk van aile
verbintenissen wordt ontslagen, maar
slechts tot gevolg heeft dat de opzegging
nietig is, zodat, indien naderhand aan die
nietige opzegging gevolg wordt gegeven,
de bediende recht heeft op de door de wet
bepaalde vergoeding voor ontslag zonder
vooropzeggmg ;
denle onde1·deel, uit het feit dat de
werkgever de dim-lst opzegde met ingang
op I februari I964 om deze te verlaten
volgens de wet, niet Iogisch af te leiden
is, zoals het arrest meent te kunnen doen,
dat door die opzegging de onmiddellijke
brenk van de overeenkomst een feit was
geworden, welk gebrek aan logisch steekhoudende motivering gelijkstaat met een
gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste 1notivering :

bediendencontract, noch uit de voorbereidencle werken van dit artikel blijkt
dat de wetgever afgeweken is van het
principe luidens hetwelk arbeidsovereenkomsten louter door wilsuiting van elke
partij, ·welke ook de vorm ervan is,
kunnen beeindigd worden en dat hij
evenmin de nietigheid van de onregelmatige opzegging heeft willen uitbreiden
tot de '\rilsuiting om aan de overeenkomst
een ein,de te stellen ;
Dat de onderdelen niet kunnen aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
26 september I973. - se kamer.
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Wauters,
raadsheer waarne1nend voorzitter.
Gelijlcl~tidende conclusie, de H . P. Mahaux, eerste advocaat-generaal. - Pleite?·s, de HH. Bayart en Houtekier.

Wat het eerste onclercleel betreft :
Overwegende dat het arrest niet oordeelt dat uit de bewoorclingen van het
schrijven va1i 28 januari I964 blijkt dat
eiser de bedoeling had geuit de overeenkomst daclelijk te verbreken, doch dat,
nu eiser door een nietige opzegging
alleszins zijn wil geu.it had de overeenlwmst te verbreken, deze verbreking een
feit geworden is dat onmiddellijke rechtsgevolgen heeft ;
Dat het onderdeel, dat van een verkeerde uitlegging van het arrest uitgaat,
feitelijke grondslag mist ;
W at het tweede en het derde onderdeel
betreft:
Overwegende dat het arrest, zonder
desbetreffend aangevochten te worden,
vaststelt dat de door eiser aan verweerder
betekende opzegging nietig is, on1.dat
geen enkele duur van opzeggingstermijn
vermeld is;
Overwegende dat het hieri.1it, zonder
schending van de in de onderdelen
aangeduide wetsbepalingen, kon afleiden
clat, nu eiser door cleze opzegging zonder
opzeggingstermijn, hoewel zij als dusdanig nietig was , ni e ttemin zijn wil geuit
had een einde aan d e overeenkomst te
stellen, die overeenkomst dadelijk verbroken was en verweerder recht had op
schadevergoeding wegens contractbreuk ;
Dat noch uit de tekst van artikel I4
van de gecoi:irclineerde wetten op het
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AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST). BURENHINDER.
ABNORM.ALE
STOORNISSEN
AAN EEN EIGENDOl\'1: BEROKKEND DOOR
WERKEN OP EEN NABURIG ERF. GEEN BELANG NA TE GAAN OF DE
DADER EEN FOUT l!EEFT BEGAAN,
WANNEER DE VERGOEDINGEN DE COlli·
PENSATIE ZIJN VOOR HET HERSTEL
VAN HET VERBROKEN EVENWICHT TUS·
SEN DE EIGENDOl\'Ili'J:EN.

De 1·echtm· die het abnonnaal lcm·alctm· van
de aan een eigendom be1·olclcende b~t1'en
hinde1' vaststelt en de 1'echtsvonle1·ing
van de eigenaa1· aanneemt op basis van
m·tilcel 544 van het B~wge1·lijlc W etboelc,
beslist wettelijlc dat het zonde1· belang is
na te gaan of degene die de hinde1· heeft
bemklcend een fout heeft begaan wam·vooT hij acmspmlcelijlc is, in de zin van
m·tilcel1382 van het Blwge1'lijlc Wetboelc,
wannem· de toegelcende vm·goedingen de
compensatie zijn voo1· het he1·stel van het
ve1·bmlcen evenwicht tussen de nab~wige
eigendommen van de pm·tijen (I).
(1) Raadpl. cass., 6 april1960, twee arresten
(Bttll. en PASIC., 1960, I, 015); 21 december

-99(BELGISCHE STAAT, lVIINISTER VAN OPENBARE WERKEN, T. GODIN L., GODIN A.
EN BALHAN.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 8 mei 1972 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 544, 1382, 1383 van
het Burgerlijk W etboek, 11 en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt om
aan de verweerders, wegens de hinder
die aan h1.m eigendom en aan de handelsexploitatie ervan is berokkencl ten gevolge van wegenwerken die in de buurt
voor rekening van de Staat en op zijn
grondgebied werden uitgevoerd, het bedrag te betalen van 1.700.000 frank plus
de interesten tegen het wettelijk tarief
sincls 4 december 1964, datum van de
dagvaarding, eiser bovendien veroordeelt
in de kosten in eerste aanleg en hoger
beroep van de tegen hem ingestelde
rechtsvordering, en aldus beslist op grond
dat de gedaagden in hoger beroep, thans
de verweerclers, van het begin af ondubbelzinnig hebben aangegeven dat zij h1.m
vordering op artikel544 en op artikel1382
van het Burgerlijk Wetboek steunclen,
clat zij dit standp1.mt in hoger beroep
handhaven, dat zo weliswaa.r de beide
oorzaken van verbintenis slechts in
aanmerking moeten worden genomen
indien de voorwaarden ervan, die voor
elk van hen verschillend zijn, vervuld
zijn, het daarentegen onjuist is dat ze
elkaar uitsluiten, dat ze kmmen samenvallen en overeenstermnen, dat de eerste
rechter heeft kunnen zeggen, zonder te
worden bekritiseerd, dat artikel 544
volstond on1. de rechtsvordering gegrond
te verklaren en dat hij ten overvloede
erkende dat de gedaagden in hoger beroep
schadeloos konden gesteld worden op
basis van de fouten die de Staat had
begaan, dat appellant, thans eiser, wat
artikel 544 van het Burgerlijk W etboek
betreft, tevergeefs aanvoert dat de
hinder, waarover de gedaagden in hoger
19!31 (ibid., 1962, I, 480); 21 februari 1963
(ibid., 1963, I, 687); 28 januari 1965 (ibid.,
1965, I, 521); 5 mei 1967 (A1T. cass., 1967,
blz. 1081); 14 jtmi 1968 (ibid., 1968, blz. 1247);
19 oktober 1972 en 28 juni 1973 (ibid., 1973,
blz. 178 en 1063) ; en de conclusie van Eerste
Advocaat-generaal l\fahaux, toen advocaatgeneraal, v66r de eerste drie arresten.

beroep ldagen en die sinds 1937 door de
Staat wordt berokkend, de grens van de
normale ongemakken van nabuurschap
niet heeft overschreden, ... dat appellant
aan de gedaagden in hoger beroep niet de
tijdelijke ongemakken heeft opgelegd clio
aan elke aanleg van wegen verbonden
zijn, doch die van een bouwwerk dat
gedurende meer dan twintig jaar werd
verwaa.rloosd en in een vuilnisbelt en
een modderpoel is veranderd, . . . dat de
vordering aldus gerechtvaardigd is op
basis van burenhinder en het dus geen
belang heeft te onderzoeken of aan de
Staat niet een fout of nalatigheid kan
worden toegeschreven die op de voet van
artikel 1382 aansprakelijkheid kan meebrengen, en inzonderheid of de stopzetting van de werken en de onzekerheid
waarin de gemtimeerden omtrent h1.m
onteigening werden gelaten, feiten zijn
die helemaal niet culpoos zijn en geen
rechts1nisbruik opleveren, en
met
betrekking tot de omvang van het
nadeel en de raming ervan, dat het, op
grond van de diverse vermelde gegevens,
gerechtvaarcligd is de materiele schade
ex aequo et bono op 1.500.000 frank te
ramen, dat, wat de morele schade betreft, er ·grond bestaat tot bevestiging
van de vergoeding van 200.000 frank die
de eerste rechter oordeellnmdig had
toegekend ter compensering van de ongerustheid en zorgen die de gedaagden in
boger beroep gedurende vele jaren hebben
gekend wegens het verval van hun
handelssituatie, en dat de a.anspras.k van
de gedaagden in hoger beroep moet
worden toegewezen die, bij tegenberoep,
de in teres ten · sinds de datmn van hm1.
dagvaarding ten grande op de h1.m toegekende bedragen hebben gevorderd,

tenviJl, zo de eigenaar van een onroerend goed die, zonder een foutieve
handeling te begaan, het evenwicht verbreekt dat tussen naburige eigenaars is
gevestigd met inachtneming van de
normale lasten van nabuurschap en aan
een naburige eigenaa,r hinder berokkent
die de grens van de gewone ongemaldmn
van nabuurschap overschrijdt, hem tot
herstel van het verbroken evenwicht een
billijke en geschikte vergoeding moet·
betalen, deze aansprakelijlrl1eid zonder
schuld, afgeleid uit de artikelen 11 van
de Grondwet en 544 van het Burgerlijk
Wetboek, wat betreft haar grondslag,
haar aard, het voorwerp en mnvang van
de billijke en geschikte vergoeding die ze
impliceert, verschilt van de aansprakelijlrl1eicl op groncl van artikel 1382 van
het Burgerlijk W etboek, en het arrest,
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dat vaststelt dat de verweerders hun
vordering tot vergoecling op artikel 544
en op artikel 138.2 van het Burgerlijk
W etboek ste1mden, derhaive niet wettelijk heeft kunnen verldaren, dat de
verbintenissen die in het onderhavig
geval . voor eiser uit elk van die beide
wettelijke bepalingen voortvloeien kunnen smnenvalien en overeensteinmen,
en everunin vervolgens heeft knnnen
beslissen dat artikel 544 voldoende was
mn de rechtsvordering van de verweerders gegrond te verkiaren en het dus
geen belang had te onderzoeken of aan
eiser geen enkele fout of naiatigheid kon
worden toegeschreven die aansprakelijkheid op de voet van artikel 138.2 meebracht en of de vaststaand verklaarde
hinder helemaal niet culpoos was en
geen rechtsmisbruik opleverde (schendil1.g
van alie vooraan in het middel vermelde
wettelijke bepalingen) ;
tenvijl, il1. elk geval, door eiser ten
gevolge van vorenvennelde verkeerde
opvatting u1. rechte te veroordelen tot
betaling aan de verweerders van
1.500.000 frank voor de ruateriele schade
clie ex aeqtto et bono is geraamd en, wat
de morele schade betreft, van een
« vergoecling van .200.000 frank toegekend
ter compensering van de ongerustheid en
zorgen " die de verweerders gedm'ende
vele jaren hebben gekend « wegens het
verval van hcnl handelssituatie ,, en door
die veroordelingen te steunen op de
hiervoren samengevatte gronclen die in
het onzekere Iaten of die bedragen van
1.500.000 frank en van .200.000 frank
de billijke en geschikte vergoeding vormen tot herstel van het verbroken evenwicht tussen de naburige eigendonunen
van de partijen of de juiste en il1tegrale
vergoecling van de schade die aan het
eigendom en aan de handelsexploitatie
van de verweerders is toegebracht door
de werken welke de Staat op zijn grondgebied heeft laten uitvoeren, het bestreden arrest het niet mogelijk maakt de
wettelijld1.eid van de tegen eiser 1Iitge sproken veroordelingen te toetsen en
deze veroordelmgen aldus niet regelmatig met redenen zijn omldeed (inzon.derheid schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 544 van het Burgerlijk
Wetboek):
Overwegende dat het arrest, bij het
onderzoek naar de wettelijke grondslag
die de verweerders aan hun rechtsvor de;:-ing hebben gegeven, vaststeit dat deze
rechtsvorderil1g op de artikelen 544 en
138.2 van h et Burgerlijk Wetboek is
gebaseerd;

Overwegende dat, na gewezen te
hebben op « het abnormaal karakter van
het nadeel dat de ge'iutimeerden (thans
verweerders) in het genot van hun
eigendom en van htm handelsexploitatie
hebben geleden" en op de onmogelijld1.eid
« aan te nemen dat zo ernstige en langdurige stoornissen van het genot als clie
welke (il1. het arrest) vermeld zijn, onder
de normale en onvermijdelijke ongemakken van nabuurschap va1len ,, het
arrest wettelijk beslist dat artikel 544
volstaat om de rechtsvordering gegrond
te verklaren en dat het, derhalve « geen
be lang heeft te onderzoeken of .. . een
fout of een nalatigheid, die aansprakelijlmeid meebrengt op de voet van
artikel 138.2, niet kan worden toegeschreven " aan eiser; dat de font inuners
een bestanddeel is dat geen verband
houdt met de toepassing van artikel 544
van het Burgerlijk W etboek ;
Overwegende dat uit deze motivering
en uit dit beschikkende gedeelte zonder
dubbelzilmigheid blijkt dat de aftn de
verweerders toegekende vergoedingen nitsluitend de compensatie van het verbroken evenwicht tussen de naburige eigendmrunen van de partijen vormen ;
Overwegende dat de overwegil1.g volgens welke in principe de beide door de
verweerders aangevoerde oorzaken van
verbintenissen elkaar niet uitsluiten doch
kunnen samenvallen e11. overeenstem1nen,
a ileen maar een antwoord wil geven op
de conclusie van eiser die het tegendeel
betoogde ; dat ze gee:!_l. invloed heeft op
de wettelijld1eid van voormelde beslissing;
·
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorzienmg; veroordeelt eiser in de kosten.
.27 september 1973. 1• lmmer.
Voo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer
waarne1nend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H . Screvens. Gelijkhticlencle conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. De Bruyn en van
Heeke.
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REDENEN VAN DE
EN ARRESTEN. ZAKEN. -

VONNISSEN
BURGERLIJKE

CONCLUSIE VAN EEN AAN-
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NEMER TEN BETOGE DAT DE OPDRACHT GEVER NIET TE KLAGEN HEEFT OVER
GEBREKEN, DAAR HIJ GEEN ARCHITECT
l\'I:ET DE LEIDING VAN DE WERKEN
HEEFT BELAST. RECHTER DIE BESLIST DA'.r DE FOUTEN VAN DE AAN NEMER NIET WEGVALLEN DOOR DE
OMSTAI.'<DIGHEID DAT RET TOEZICHT
VAN EEN ARCHITECT HEM ZOU BELET
HEBBEN ZE TE BEGAAN. PASSEND
ANTWOORD.

De conclusie van een aanneme1· ten betoge
dat de opdmchtgeve1· niet te lclagen heejt
ove1· geb1·elcen in de t~itvoe1·ing van een
aannemingscont1·act, daa1· hiJ. geen a?·chitect met de leiding van en het toezicht op
de we1·lcen heejt belast, wm·dt passend
beantwom·d doo1· de 1·echte1' die daa1·tegen
opwm·pt dat de doo1· de aanneme1·
begane jottten, waa1·voo1· hij aansJJ?'alceliJ'lc is, niet wegvallen doo1· de omstandigheid dat het toezicht van de doo1· cle
opdmchtgeve1· gelcozen a1·chitect hem zot~
belet hebben ze te begaan. (Grondwet,
art. 97.)

(DE PRIL, VERHEUGEN L., VANDERHEYDEN, VERHEUGEN R., VAN CROJ\<IBRUGGE
EN DE COOli'I:AN.}

Met de notitie overeenstemmend arrest.
27 september 1973. - 1 e kamer. V oo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Busin. - GeliJ'lclttidende conclt~sie,
de H . Velu, advocaat-generaal. - Pleitm·s, de HH. Houtekier, De Bruyn en
Fally.

1e

KAMER.
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28 september 1973.

10

VERBINTENIS. BETALING. BURGERLIJK vVETBOEK, ARTIKEL 1236.

(1) LAURENT, P1•inci1Jes de cl1·oit civil,
d . XVII, nr. 482, blz. 473, en DE PAGE,
Tmite, d. III, ru·. 408, blz. 404.
(2) Cass. fr., 24 juni 1913 (PASIC., 1914, IV,
13) en 7 juni 1937 {S., 1937,I,251) ;DE PAGE,
Traite, cl. III, nr. 418, blz. 404; COLIN en

YERBINTENIS DIE KAN WORDEN
VOLDAAN DOOR EEN DERDE DIE DAARBIJ GEEN BELANG HEEFT. YOORWAARDE .

2°

VERBINTENIS. BETALING. BURGERLIJK WETBOEK, ARTIKEL 1236
EN 1237.- AANBOD EEN VERBINTENIS
TE VOLDOEN VANWEGE EEN DERDE
DIE DAARBIJ GEEN BELANG HEEFT.RECHT VAN DE SCHULDEISER ZICH
ERTEGEN TE VERZETTEN, INDIEN HIJ
ZICH OP EEN BELANG KAN BEROEPEN.BEGRIP.

3°

VERBINTENIS. BETALING. RECHT VAN DE SCHULDEISER ZICH
ERTEGEN TE VERZETTEN DAT EEN
DERDE, DIE DAARBIJ GEEN BELANG
HEEFT, DE VERBINTENIS VOLDOET. WETTIG BELANG DAT DE SCHULDEISER
AANVOERT. BEGRIP.

1° Een veTbintenis lean voldaan w01·den
doo1· een deTde, die daa1·biJ. geen belang
heejt, mits die dm·de o.a. in naam en tot
lcwiJ'ting van de schtddenaa1· handelt.
(Art. 1236 B .W . )

2° De schuldeise1· heeft het 1·echt te weige1·en
dat de ve1·bintenis doo1' een de1·de zot~
woTden voldaan, doo1· zich te be1·oepen op
een ·belang dat hij e1·bij heejt dat zij doo1·
de schtddenaa?' zelf wor·dt voldaan, niet
alleen wanneer het gaat om een ve?·bintenis iets te doen, doch oolc, o.a., om een
ve1·bintenis iets te geven (1); het belang
waa1·doo1· deze weige1·ing lean ge?·echtvaa1'Cligd wo1·den is dm·halve ellc wettig
belang en niet alleen het belang dat de
schtddenaa1·, wegens de aa1·d van de
ver·bintenis, o.a. van die wellce we1·d
bedongen in een ove1·eenlcomst intuitu
personae, pe1·soonlijlc de ve1·bintenis uitvoe?·t (2). (Artt. 1236 en 1237 B.W.)
3° Dat een ve1·zelcm·aa1· een wettige 1·eden
had wam·doo1' h~j mocht weiger·en dat een
doo1· een vm·zelce1·de ve1·schttldigde ve1·zelce1·ingsp1·emie, in naam en ten voo?'dele van deze vm·zelce1·de doo1· een de1·de
we1·d betaald en dat deze ve1·zelce1'de dus
moet ve1·oo1'deeld woTden om dit bed1·ag
zelj te betalen, wo1·dt wettelijlc beslist doo1·
de 1'echtm· die vaststelt dat deze de1·de
een vr·oege1·e malcelaa1· is van de ve1·ze lce1·am· in wie deze geen veTt·rouwen mem·
CAPITANT, Traite de d1·oit civil, d. II , nr. 1436,
b lz. 807-808; BAUDRY-LACANTINERIE, Tmite
them·iq-ue et p1·atique de d1·oit civil, cl. XIII,
nr. 1387 en blz. 497 en volg.; AUBRY en RAu,
d . IV, § 316, b lz. 220 en 221 en noot 5, blz. 221.
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had en dat de aanvam·ding van de1'geli}lce
doo1· deze denle gedane betalingen ve?'lcee?·delijlc en ten naclele van de ve?·zelce?'aa?' zot~ cloen geloven clat cleze malcelam·
nag steeds bevoegcl was om cle cloo?' de
ve1·zelce1'de ve?·schulcligcle JJ?'emien te
ontvangen. (Artt. 1236 en 1237 B.W.)
(STEENBRUGGEN EN PERSONENVENNOOT SCHAP MET BEPERKTE AAL"fSPRAKELIJK HEID « J. VERDYCK EN C 0 », T. NAAM LOZE
VENNOOTSCHAP NAAR SPAANS
RECHT,
VERZEKERINGSM:AATSCHAPPIJ
« UNION ET PHENIX ESPAGNOL ».)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 m aart 1972 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg t e A:ntwerpen ;
Over h et derde middel, afgeleid uit de
schending van d e artikelen 1234, 1236,
1237 van het Bmgerlijk Wetboek en
97 van d e Grondwet,
cloonlat h et vonnis weigert h et door
eiseres gedaan aanbod van gerede b etaling , met consignatie, goed en van waarde
te verklaren, vervolgens haar· eis tot
tussenkomst ongegrond en d e hoofdvordering ontvankelijk en gegrond verklaart, en op deze hoofdvordering eiser veroordeelt 0111 aan v erweerster
4. 706 frank te b etalen met bovendien d e
gerechtelijke interesten en de kosten,
op d e gronden d at, nu artikel 1237 luidt :
" Een verbintenis om iets te doen kan
door een derde niet volclaan worden
tegen d e zin van de schuldeiser wanneer
d eze laatste er b elang bij heeft clat zij
door de schuldenaar zelf volbracht
wordt », het hier b edoelcl b elang een
zuiver feitelijke kwestie is en geen
gekwali:ficeerd belang, dat artikel 1237
weliswaar aileen spreekt van de verbmtenis « om iets te doen » en niet van d e
verbintenis om iets te geven of te betalen,
maar dat algernene aanvaard wordt dat
slechts h et quoclJJlen~mqtte fit v ermeld is,
dat artikel1237 een algemene draagwi.jdte
h eeft en voor de schuldeiser h et recht
opent d e door een d erde verrichte
b etaling te weigeren wanneer hij zich
kan beroep en op het wettig belang dat
hi.j erbi.j heeft dat de schuld niet onder
deze voorwaarden wordt volclaan, dat
t en d eze verweerster er h et grootste
belang bij heeft ieder aanbod van gerede
betaling, door eiseres op grond van artikel 1236 van het Bmgerli.jk Wetboek ge-

daan, te weigeren, daar dergelijke betalingen het eiseres mogelijk zouden maken
aan de verzekerden te doen gel oven dat zij
door verweerster gemandateerd is om de
premies te ontvangen, en dat h et door
voormeld artikel 1236 aan de b elangloze
derde toegekende recht ingekort wordt
door artikel 1237 waarvan verweerster
zeker gebruik mocht maken, gezien het
groot b elang dat zij erbij had, de premies
niet door tussenkomst van de makelaar,
aah wie zij haar vertrouwen had ontnoInen, te Ol'tvangen,
tenvi}l de betaling, regelmatig gedaan
door een daarbij wel of geen belang heb b ende derde, in de bij artikel 1236 van
h et Burgerlijk W etboek b epaalde voorwaarden, de verbintenis doet t enietgaan
en de schuldenaar b evrijdt, daar de
schuldeiser ertoe gehouden is zulke betaling te ontvangen en ze niet mag weigeren
naar goedchmken; en, zo artikel1237 van
h et Burgerlijk W etboek, hoewel h et
slechts spreekt van de verbintenis « om
iets te doen », insgelijks toepassing kan
krijgen wanneer het gaat om een andere
verbintenis, zoals de verbintenis om iets
te geven of te betalen, zulks evenwel
aileen kan geschieden in het enkele,
limitatief l:lepaalde geval dat de schuldeiser er belang bij h eeft dat de verbintenis « door d e schuldenaar zelf voldaan wordt », zodanig dat een zelfs
wettig b elang, buiten h et b elang dat d e
schuldenaar zelf de v erbintenis voldoet,
niet volstaat om d e schuldeiser in staat
te stollen een betaling, r egelmsti g gedaan
door een overeenkomstig bovenvermeld
artikel 1236 handelende derde, to weiger en, en, door de b eslissi:ng to steunen op
de gronden en overwegingen die h et laat
gelden en die b etrekking hebben, niet op
d e aard van de verbintenis noch op het
b elang dat de schuldeiser erbij heeft dat
d e verbintenis « door de schuldenaar
zelf >> zou worden voldaan, doch slechts
op de p ersoon van de derde en op het
b elang dat de schu.ldeiser, om p ersoonlijk
voor die d erde geldende redenen, erbij zou
h ebben gehad van die derde geen b etaling
te ontvangen, h et vonnis de toepassing
welke het van artikel 1237 van h ot
Burgerlijk Wetboek maakt niet wettelijk
rechtvaarcligt, en aldus de voormelde
artikelen van h et Burgerlijk Wetboek en
artikel 97 van de Grondwet schendt :
Overwegende d at, indien krachtens
artikel 1236 van het Bmgerlijk Wetboek
een verbintenis kan voldaan worden door
een derde die, zoals ten deze, in eigen
naam doch tot kwi.jting van de schulde-
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zulke betaling niet naar goeddunken mag
weigeren, de verplichting van de schuldeiser om betaling door een derde te
aanvaarden nochtans niet absoluut is ;
Dat d e schuldeiser h et recht h eeft de
betaling door een derde te weigeren,
indien hij een wettige reden heeft om zich
tegen zulke betaling te verzetten ;
Overwegende dat, bij toepassing van
artikel 1237 van het Burgerlijk Wetboek,
de schuldeiser het r echt heeft te weigeren
dat de verbintenis door een derde zou
worden voldaan, niet aileen wanneer de
schuldenaar iets client te doen, maar ook
wanneer de verbintenis een verplichting
iets te geven betreft ;
Overwegende dat de schuldeiser, om
zich tegen een betaling door een derde te
verzetten, niet slechts een wettig belang
mag inroepen dat van die aard is dat het
aan de verbintenis inherent is en waaruit
blijkt dat de verbintenis door de schuldenaar zelf 1noet worden voldaan, 1naar ook
een wettig belang dat hij erbij heeft d e
betaling niet te laten gebeuren, ter·
outlasting van de schuldenaar, door een
bepaalde derde die wenst te betalen ;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de betaling, door eiseres, van . de
schuld van eiser aan d e verzekerden van
verweerster kon doen geloven dat eiseres
nog door verweerster gemandateerd was
om de door haar verzekerden verschuldigde verzekeringspremies te ontvangen,
en dat, nu verweerster aan eiseres, die
vroeger haar makelaar was geweest, haar
vertrouwen had ontnomen, zij er groot
belang bij had zich tegen de betaling,
door eiseres, van de door eiser verschuldigde prem.ie te verzetten ;
D at het vonnis uit die vaststellingen
wettelijk heeft afgeleid dat verweerster
gerechtigd was zich tegen de betaling,
door eiseres, van de schuld van eiser te
verzetten en het door eiseres gedane
aanbod van gerede betaling te weiger eh
en dat eiser derhalve persoonlijk tot de
betaling van de schuld diencle te worden
veroordeeld ;
Overwegende dat het middel niet
aantoont waardoor artikel 97 van de
Grondwet zou zijn geschonden ;
Dat het middel niet kan worden
aangenom.en ;

waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. de Vreese. - Gelijlclttidende conclusie, de H. Dmnon, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. DeBruyn en Dassesse.

2e KAMER. -

1 Oktober 1973.

1° WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLEMENT, A.RTIKEL l. - 0PENBARE
WEG.- BEGRIP.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.IN CONCLUSIE VOORGEDRAGEN VER·
WEER DAT TER ZAKE NIET MEER
DIENENDE IS WEGENS DE VASTSTELLINGEN VAN DE RECHTER. GEEN
VERPLICHTING MEER VOOR DE RECHTER
HIEROP TE ANT'<VOORDEN.

1° Een openba1·e weg in de zin van a1·tikell
van het wegve1·kee1'S?'eglement is elke
weg die openstaat voo1· het ve1·kee1·, te
land, van het pttblielc in het algemeen,
zeljs inclien de g1'0nd p1·ivt eigendorn is
en hoe hiJ- oolc voo1·kornt (1).
2° De 1·echtm·. is niet vm·plicht andeTs te
antwooTden op een in conclttsie voo1·ge_d1·agen ve1·wee1·, dat te1· zalce niet rnee1·
dienende is wegens de vaststellingen van
zijn beslissing (2). (Art. 97 Grondwet.)
(MOYSON, T. DE TOLLENAERE.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op h et bestreden
vonnis, op 24 j anuari 1973 in hoger
beroep gewezen door d e Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 16-2, a,
17, 18 van het koninklijk besluit van
14 maart 1968 houdende algemeen reglement op de politie van h et wegverkeer, 1,
(1) Raadpl. cass. , 15 januari 1968, redenen

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

(.A1"1'. cass., 1968, blz. 664), 7 september 1970,
twee arresten (ibid., 1971, blz. 19 en 23},
5 oktober en 22 november 1971 (ibid., 1972,
blz. 130 en 295) en 24 oktober 1972 (ibid.,

28 september 1973. - 1e kamer. Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer

1973, blz. 190).
(2} Cass., 4 september 1973, sttpm, blz. 8 .
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29 van de wet betreffende de politie over
het wegverkeer, 9 en 97 van de Grandwet,
doo1·dat het vonnis beslist heeft clat
de plaats waar de feiten zich hebben
vo.o rgeclaan weliswaar aanvankelijk een
pnvate parkeerplaats voor de klanten
van een warenhuis was, nmar in feite
een openbare parkeerplaats met algemeen openbaar karakter is geworden
claar ieclereen er toegang toe had en het
hier dus gaat om een openbare weg in
de zin van artikel l van h et algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer, en daarna eiser heeft veroorcleelcl
wegens de te zijnen laste gelegde overtreclingen van genoemd reglement, zonder
even>vel r ekening te houden m.et de
feiten en omstan'cligheden waaruit eiser
bij conclusie trachtte af te leiden clat het
niet kon gaan mn een openbare weg, te
weten « da.t het gaat otn een parkeerplaats gelegen op het dak van dat
warenhuis ... , clat h et uiterlijk voorkomen
van de opritten en de borden, alsmede
van het complex zelf, voor de parkeerders
onclubbelzinnige aandnidingen zijn clat
het gaat om een private pat'keerplaats ... ,
clat clit con1.plex niet het voorkomen heeft
van een openbare weg, dit is van een weg
clte voor het verkeer van de weggebrnikers client "'
tenvijl het vom1is niet betwist dat~ clie
feiten en omstancligheclen aan de werkelijkheicl beantwoorclen en t er zake zijn
om te beoorclelen of genoemde parkeerplaats al clan niet een openbare weg is
in de zin van het algetneen reglement op
de pohtte van het wegverkeer en het
derhalve niet wettelijk met reclenen is
omkleed betreffende het aan cleze parkeerplaats toegekende karakter van openbare weg en betreffende de strafrechtelijke en civielrechtelijke veroordelingen
van etser :
Overwegencle dat het vonnis erop wijst
« dat wanneer er twijfel bestaat omtrent

het openbaar karakter van een weg, moet
worden nagegaan of hij openstaat voor
het openbaar verkeer clan wei uitsluitend
voor een welbepaalde soort va,n weggebrwkers toegankelijk is " ;
Dat het vaststelt « clat t en deze nit het
strafdossier, inzonclerheicl nit de tweemaal achtereenvolgens ter plaatse gedane
vaststellmgen, . . . blijkt dat de parkeerplaats Brusilia een particnliere parkeerplaats ts, die openstaat voor alle gebrnilmrs, en dat het in feite om een openbare
parkeerplaats gaat, die aanvankelijk
aileen voor de klanten van het warenhnis

toegankelijk was, maar een algemeen
openbaar karakter heeft gekregen, daar
tedereen er toegang toe heeft, er geen
controls wordt uitgeoefencl of men
werkelijk klant is en andere weggebruilmrs clan klanten en leveranciers er vrij
knnnen parkeren " ;
Overwegende dat de feitenrechter uit
die vaststellingen, die een passend antwoord geven op eisers conclnsie waarin
deze tracht te bewijzen dat die parkeerplaats een privaat karakter heeft wettelijk heeft lnmnen afleiclen dat eli~ plaats
moet _worden beschonwcl als een weg die,
afgezten van zijn niterlijk voorkomen,
openstaat voor het openbare verkeer in
het alg~meen, dit is als een openbare weg
m de zm van artikel l van ·het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer;
Dat het middel niet kan worden aangenmnen;
Over het tweede middel, afo·eleid nit de
schending van artikel 97 vat~ de Grandwet,
doonlat het bestreden vonnis eiser heeft
veroordeeld op de strafvordering en
vervolgens op de civielrechtelijke vordermg, zonder eni~ antwoord te geven op
de concluste waarm etser te zijner verdecli~mg snbs~clian· heeft aangevoerd : << clat
bt] de oprtt naar de parkeerinrichting
cite _de echtgenote van de bm·gerlijke
partt.J heeft gevolgcl, dit is in het begin
van de oprit vannit de .Jernsalemstraat,
de etgenaar van de parkeerplaats een
bord heeft geplaatst, waarbij de snelheid
tot 5 kilometer per nnr wordt beperkt,
dat -~le echtg~not~ van de bnrgerlijke
partt] klaarbhJkehJk veel · sneller reed
wat blijkt nit de omvang van de schad~
aan beide voertuigen ... ; dat de echtgenote van de blll'gerlijke partij dermate
onoplettend is geweest dat zij geen enkel
voorrangsbord heeft opgemerkt en eisers
voertnig dat zich v66r haar bevond zelfs
niet heeft zien aankomen; dat h~t opdagen n1.et grate snelheid van haar
voertnig links van eiser voor hetn een
onvoorzienbare omstandigheid heeft opgeleverd, waarvoor hij machteloos stand,
en dat derhalve, zelfs nit het oogptmt
van het wegverkeersregletnent de aansprakelijkheid voor het onge.;al op de
echtgenote van de bm·gerlijke partij
rust "' waannt volgt dat eisers strafr_echtelijke en civielrechtelijke veroordehng met wetteh]k met redenen is omkleed:
Overwegende da.t de rechtbank tegen
eiser de overtrading van artikel 16-2, a,

~------=-------T
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van het wegverkeersreglement bewezen
verklaart ; dat het aldus vaststelt d at
eiser nagelaten heeft te ·stoppen, zoals
geboden door het teken nummer 26,
ongeacht elke andere omstandigheid;
Dat het vonnis d erhalve niet hoefde te
antwoorden op de overige punten van de
conclusie, die ten gevolge van die vaststelling niet meer ter zake waren ;
D at het middel niet kan worden aangenomen;
Om die r eden en, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
1 oktober 1973. 2e kamer.
Voo1·zittm·, de H. Louveaux, voorzitter. Vm·slaggever, d e H. Closon. GeliJklttidende conclttsie, de H. P . Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s, de
HH. DeBruyn en Fally.

gingstelling, waa?·biJ. een ve1·dachte naar
de CO?Tectionele nchtbank wm·dt ve?·wezen, antwom·den passend op een conclttsie wam·in enkel de aanwezigheid van
voldoende bezwa1·en tot ve?·wiJzing wm·dt
betwist dom· vast · te stellen dat die
bezwa1·en bestaan (1). (Enig artikel,
§ XV wet van 25 oktober 1919;
art. 233 Sv.)

2° De feitem·echte?' beoordeelt soeverein of
een rnisd1·iJJ in werkeliJlcheid moet
wm·den ten laste gelegd aan degene, die
het stmfbaa?· feit mate1·ieel heeft ve?Ticht,
dan wel aan een ande1· (2) .
3° W annee?' een handelsvennootschap een
misd1·iJf heeft gepleegd, ?'ttst haa?' stmf?'echteliJke aanspmkeliJkheid op de nattttt?·liJke pe1·sonen, ziJ wezen m·ganen of
aangestelden, door wim· toedoen ziJ is
opget1·eden (3).
(PIQuE EN LOOS.)
ARREST (ve1·taling).

2" KAMER. -

1 oktober 1973.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. BESLISSING VAN HET ONDERZOEKSGERECHT WAARBIJ EEN VERDACHTE
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
WORDT VERWEZEN.
CONCLUSIE
WAARBIJ DE AANWEZIGHEID VAN BE·
ZWAREN WORDT BETWIST. - REDEN GEVING VAN DE BESLISSING.

2° MISDRIJF. -

MISDRIJF DAT AAN
EEN PERSOON KAN WORDEN TEN LASTE
GELEGD. BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER.

MISDRIJF.
RECHTSPERSOON.
- HANDELSVENNOOTSCHAP, DADERES
VAN EEN 1\USDRIJF. - STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN NATUURLIJKE PERSONEN, DOOR 'w'IER
TOEDOEN DE VENNOOTSCHAP IS OPGETREDEN.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
verwijzende beschikking, op 30 jtmi 1971
gegeven door d e raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel ;
Gelet op h et bestreden arrest, op
8 februari 1973 gewezen door het Hof
van beroep te Brussel ;

A. Op de voorziening van Loos tegen
het a rrest:
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

B. Op de voorziening van Pique t egen
de verwijzende beschikking :

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 66, 490 van bet Strafwetboek, 1319
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek en
van de bewijskracht van het verslag van
de gerechtelijke d esktmdige,
doo?'Clat de bestreden beschikking van
1° De beschikking van de ?'aadkarne?' of het de raadkamer eiser naar de correctionele
an·est van de kame?' van inbeschttldi-_ .., rechtbank verwijst wegens d e t elastleg(1)
1965,
R.H.,
762).
(2)

Cass., 8 maart 1965 (Bttll. en PAsiC.,
I, 699) en noot 2 ; raadpl. noot 1, get.
onder cass., 2 juli 1951 (ibid ., 1951, I,
Raadpl. cass., 5 mei 1924 (Bttll. en

PASIC., 1924, I, 326); 20 juni 1926 (ibid.,

1927, I, 32); 11 mei 1931 (ibicl. , 1031, I, 165);
R . LEGROS, « L'imputabilite penale et l' entr eprise economique , , Rev. cl1·. ?Jen., 1968-1969,
blz. 365 en volg., inz. blz. 378, ru·. 17.
(3) Cass., 19 september 1972 (An·. cass.,
1973, blz. 69).
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ging een verdichte of overclreven schulclvorclering bij h et faillissement van de
naarnloze ven,nootschap « In Photografy »
te hebben aangegeven,
tenviy'l eiser bij regelmatige conclusie
aanvoerde dat er geen grond tot verwijzing bestond en vordercle om buiten
vervolging te worden gestelcl, daar er
geen aanwijzing van schuld was betreffencle het bestaan van het wanbedrijf
waarvoor hij terechtstond;
terwijl eiser inzonderheid aanvoerde
dat het materiele bestanddeel van het
wanbedrijf niet aanwezig was, « aangezien hij aan de aangifte van de bedoelde
schuldvordering rechtstreeks noch onrechtstreeks had d eelgenomen, dat hij
trouwens niet bevoegd was om namens
de naamloze vennootschap « Supermarche de Vins » verbintenissen aan te
gaan, d at de aangifte op de aanwijzingen
van de gemachtigd e beheerder van de
vennootschap werd gedaan en door deze
werd ondertekend, dat dientengevolge
het wezenlijke en materiele bestanddeel
van de aangifte van de schulclvordering
niet aanwezig was bij eiser, die bij deze
aangifte niet was opgetreden » ; eiser
bovendien in zijn conclusie betwistte dat
er voldoende b ezwaren war en m et betrekking tot het bedrieglijk opzet, welk
speciaal opzet vereist is om strafbare
aangifte van schuldvordering op te
leveren;
terwijl de beschikking op die conclusie
enkel h eeft geantwoord « dat er tegen
eiser voldoende bezwaren bestaan, dat
zij blijken m et name uit het verslag van
de gerechtelijke desktmdige, bladzijden 167 tot 179 en 122 »; op genoemde
bladzijden geen enkel bezwaar wordt
aangevoerd betreffende het materiele feit
van eisers deelneming in de aangifte van
de genoemde schuldvordering, de be voegcll1eid die hij zou h ebben gehad om
namens de naamloze vem1ootschap << Supermarche de Vins » een aangifte van
schuldvordering t e doen en het bedrieglijk opzet dat hem hiertoe zou hebben
aangezet; d e beschikking dus niet regelmatig met redenen is omkleed ; de vernietiging van die beschikking de vernietiging moet meebrengen van alle
beslissingen die het gevolg hiervan zijn, en
met name die van het bestreclen arrest ;
t erwijl aan de hand van de bewoordingen van die beschikking het Hof
niet vermag na te gaan of de raadkamer
in feite beslist dat er tegen eiser voldoende bezwaren zijn betreffende de
aanwezigheid van een materieel feit van
deelneming aan het wanbedrijf van

aangifte van overclreven schuldvordering,
dan wel in rechte beslist dat, zelfs bij
gebreke aan enig bezwaar betreffende
h et materieel bestanddeel van het misdrijf, er voldoende bezwaren zijn om
eisers verwijzing wegens genoemd misdrijf
te rechtvaardigen ; de dubbelzim1igheicl
van die redenen gelijkstaat met het
ontbreken van de bij artikel 97 van de
Grondwet vereiste redenen en het voor
het Hof omnogelijk maakt de wettelijkheid van de beschikking na te gaan :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
voor de r aadkamer betwistte dat er
tegen hem voldoe1ide bezwaren aanwezig
waren betreffende zijn deelneming aan de
beclrieglijke incliening van een verclichte
of overdreven schuldvordering bij het
faillissement van de naamloze vennootschap <i In Photografy », en betreffende
de aanwezigheid bij hem van het voor
clit misdrijf ver eiste morele bestanddeel ;
Overwegende dat, zo het onderzoeksgerecht weliswaar een antwoord moet
geven op de conclusie waarin beklaagde
in rechte het bestaan van het misdrijf
betv;r:ist, het daarentegen op de conclusie
waarin in feite wordt betwist dat er
volcloende bezwaren aanwezig zijn, passend antwoordt door op onaantastbare
wijze vast te stellen d at clie bezwaren
bestaan;
Dat de bestreden beschikking op
ondubbelzim1ige wijze en zonder schending van de bewijskracht van het
deslnmdigenverslag vaststelt << dat er
tegen eiser voldoende bezwaren zijn,
dat deze met name blijken uit het
verslag van de gerechtelijke deskm1dige,
bladzijden 167 tot 179 en 122 »;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;

C . Op de voorziening van Pique tegen
het arrest :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 66, 490 van
het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
cloo?·clctt het bestreden arrest eiser
tot vijf maanden gevangenisstraf en
1.000 frank geldboete wegens het misclrijf veroordeelt << om, als dader, het
misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de
uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt of door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend
dat het misdrijf zonder zijn bijstand niet
had k=en worden gepleegd of door
giften, bel often, bedreigingen, misbruik
van gezag of van macht, misdadige
kuiperijen of arglistigheden dit misdrijf
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rechtstreeks te hebben uitgelokt », in
zijn hoedanigheid van directeur-generaal
van de naamloze vennootschap « Supermarche de Vins » in eigen naam of door
tussenpersonen bij h et faiilissement van
de naamloze vennootschap « In Photografy >>, door de rechtbank van !wophandel te Brussel bij vonnis van 6 november 1968 uitgesproken, verdichte of
overdreven schuldvorderingen bedrieglijk
te hebben ingediend en bevestigd, in
onderhavig geval namens de naamloze
vennootschap « Supermarche de Vins >>
een overdreven schuldvordering van
minstens 469.296 frank te hebben ingediend »,
te1·wi}l, em·ste oncle1·deel, uit de processtukken, uit de dienaangaande niet
b etwiste conclusie van eiser en uit de
vaststeilingen van het arrest. blijkt
dat de overclreven geoordeelcle schulclvordering bij het faillissement van de
naamloze vennootschap « In Photografy »
werd aangegeven en bevestigd bij een
schrijven dat aileen door de medebeklaagde Jeanmart, gemachtigd beheerder
van de naamloze vennootschap « Supermarche de Vins >>, was ondertekend;
d at het arrest geen enkele positieve daad
van cleelneming van eiser aan die aangifte en die bevestiging aanmerkt ; dat
h et dus de aanwezigheid niet vaststelt
van het materieel bestanddeel van de
telastlegging uit hoofde waarvan het
eiser veroordeelt; dat de uitgesproken
veroordeling dus niet regelmatig met
r edenen is omkleed ;
tweecle oncleTcleel, het arrest beslist dat
eiser « de werkelijke dader van de ten
laste gelegde aangifte is geweest, zelfs
indien zij zijn handtekening niet ru·aagt >>,
op grond aileen van het feit « dat in
aanmerking moest worden genomen het
feitelijk gezag waarover hij beschikte in
d e vennootschap Agevin, die later naamloze vennootschap « Supel'Inarche de
Vins >> is geworden » ; het tegenstrijclig is
eiser als dader van een schriftelijke
aangifte te beschouwen, aangezien het
vaststaat dat hij die aangifte niet heeft
ondertekend of opgesteld en, zoals hij in
zijn dienaangaande niet tegengesproken
conclusie heeft gezegd, hij zelf bij het
ontwerpen van het klacl of bij de indiening van de aangifte van de schuldvordering zelfs niet tussenbeide is gekom en; die tegenstrijdigheicl gelijkstaat
met het ontbreken van de bij artikel 97
van de Gronclwet vereiste redenen;
het arrest in ieder geval eisers veroorcleling slechts din zou hebben kunnen
rechtvaardigen op groncl van het door

hem uitgeoefende gezag, indien het bij
hem had vastgesteld « een misbruik van
gezag of van macht dat het wanbedrijf
van aangifte van een overru·even schuldvordering rechtstreeks h eeft uitgelokt >>;
d oor dit misbruik en die uitlokking niet
te hebben vastgesteld, het arrest artikel 66 van het Strafwetboek schendt ;
de1·cle onde1·deel, het arrest eisers veroordeling als « werkelijke dader >> van de
bedoelde aangifte van schulclvordering
r echtvaardigt door een reeks feiten die
aile clagtekenen van v66r de datum van de
aangifte en die hieraan vreemd zijn ; die
feiten, waarvan sommige zich hebben
voorgedaan ten tijde van de vennootschap Agevin, alvorens deze een fusie
aanging met de naamloze vennootschap
« Supermarche de Vins >> en die dagtekenen van 1966, een bewijs zouden
kunnen zijn van het laakbare karakter
van eisers geldnemingen uit de kas van
de naamloze vennootschap « Supermarche de Vins >> en van d e boeking ervan
in het debet van de naamloze vennootschap « In Photografy >>, maar het
laakbare en zelfs eventueel het strafbare
karakter van die handelingen van eiser
klaarblijkelijk vreemd zijn aan zijn
deelneming aan h et misdrijf, dat veel
later bij de aangifte van de .s chuldvorde·ring, dit is op 29 november 1968, zou zijn
gepleegd ; wanneer het aan clie handelingen een strange omschrijving geeft, het
arrest uit het oog verliest dat eiser niet
vervolgd werd om zich hieraan schuldig
te hebben gemaakt ; hij zich aileen moest
verantwoorden tegen de telastlegging op
een andere datmn een bedrieglijke aangifte van schuldvordering te hebben
gedaan ; door genoemde veroordeling te
gronden op feiten die vreemd zijn aan
de vraag of eiser de positieve daacl van
rechtstreekse medewerking aan de door
een derde gedane aangifte van een
overdreven schuldvordering h eeft verricht, h et arrest die veroordeling stetmt
op een gevolgtrekking die in strijd is met
de meest elementaire logica en derhalve
met artikel 97 van de Grondwet ;
vienle onde1·deel, het. arrest niet vaststelt dat eiser, in eigen naam of door de
persoon van de gemachtigde beheerder
J eanmart, het misru·ijf dat erin bestaat
na1nens de naamloze vennootschap « Supermarche de Vins >> een overclreven
schuldvordering te hebben ingediend,
h eeft gepleegd door zelf dit misdrijf uit
te voeren, en evenmin vaststelt dat hij
aan de uitvoering rechtstreeks heeft
meegewerkt of tot de uitvoering zodanige
hulp heeft verleend dat dit misdrijf
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zonder zijn bijstand niet had kunnen
Dat die onderclelen van het miclclel
worden gepleegd, of door giften, bel often, niet ktulnen worden aangen01nen ;
bedreigingen, n1.isbruik van gezag of van
Betreffende het derde onderdeel
macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden · het misdrijf rechtstreeks heeft
Overwegende clat het arrest, in strijcl
uitgelokt ; het arrest dus het bestaan van met wat in het middel worclt betoogcl, de
het enige wanbedrijf dat te zijnen laste aanwezigheicl van het materieel hestandwas gelegd, niet vaststelt ; het in elk dee! van het ten laste van eiser gelegde
geval voor het Hof onmogelijk ·is uit te misdrijf niet afleidt uit handelingen die
maken door welke van de verschillende aan dit misdrijf vreemd zijn, maar wei
handelingen vermeld in artikel 66 van hieruit dat, gelet op de bevoegcli1eden
het Strafwetboek of in de telastlegging door hem in de naamloze vennootschap
eiser zich aan het wanbeclrijf schuldig " Supermarche de Vins " werkelijk uitgeheeft gemaakt; wegens die dubbelzinnigoefend, hij zelf namens deze vennootheid in de redenen het Hof zijn toezicht schap een overdreven schuldvordering
op de wettelijkheid van het arrest niet bij het faillissement van de naamloze
kan uitoefenen;
vennootschap '' In Photografy » heeft
viJfde onde1·deel, eiser in zijn conclusie ingecliend en bevestigd zel£'3 indien de
naar recht had betoogd dat de gemachaangifte zijn handtekening niet droeg :
tigde beheerder van de naamloze venDat dit onderdeel van het middel niet
nootschap « Supennarche de Vins »,Jeanmart, aileen bevoegd was om de aangifte kan worden aangenmnen ;
van de bedoelde schuldvordering te Iaten
Betreffende het vijfde onderdeel
ondertekenen en in te dienen en de
rechter, wegens een misdrijf waarvoor
Overwegende dat de rechter bevoegd
de vennootschap aansprakelijk is, aileen is om na te gaan welke natmH'lijke
dan een andere persoon eventueel zou persoon, orgaan of aangestelde strafhebben kunnen veroordelen, wanneer in rechtelijk aansprakelijk is voor een misde vennootschap geen wettelijk orgaan clrijf dat door een handelsvennootschap
aanwezig is, en in feite had betoogd dat werd gepleegd ;
J eanmart eisers . lmlp of bijstand niet
Overwegende dat uit de antwoorden
nodig had om de aangifte te doen ; het op de andere onderdelen van het middel
arrest op die conclusie geen antwoord -blijkt dat de rechter passend geantwoord
geeft en derhalve niet regelmatig met heeft op de conclusie waarin eiser beredenen is omkleed :
toogde dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het misdrijf gepleegd
Betreffende het eerste, het tweede en door de naamloze vennootschap '' Superhet vierde onderdeel samen :
marche de Vins » noodzakelijk rustte op
de gemachtigde beheerder van clie venOverwegende clat de feitenrechter op
onaantastbare wijze beoordeelt of hij die nootschap en niet op de eiser, directe=generaal van Iaatstgenoemde ;
het strafbaar feit materieel heeft verricht
Dat dit onderdeel van het middel
dan wel een andere persoon voor het
misdrijf aansprakelijk moet worden ge- feitelijke grondslag mist ;
steld;
Over het tweede middPl, afgeleid uit
Overwegende dat het arrest zonder de schenchng van de artikelen 66, 490
enige tegenstrijcligheid of dubbelzinnig- van het Strafwetboek en 97 van de
heid de redenen opgeeft waarom het Grondwet,
enerzijds in feite overweegt dat eiser,
... (zonde1· belang)
'' absolute meester van de vennootschap »,
'' de werkelijke dader van de ten laste
Dat dit middel feitelijke grondslag
gelegde aangifte was, zelfs indien deze mist;
zijn handtekening niet dra.agt », en de
En overwegende dat de substantiele of
enige dader van het misdrijf dat samen op straffe van nietigheid voorgeschreven
ten laste van J eanmart en van hem werd rechtsvormen. werden nageleefd en dat cle
gelegd, en anderzijds Jeanmart, materiele beslissing overeenkomstig de wet is ;
dader van het feit, vrijspreekt ;
Dat het arrest aldus, in strijd met wat
Om die redenen, verwerpt de voorziein het rniddel wordt betoogd, eiser niet ningen ; veroordeelt de eiser Loos in de
veroordeelt om aan het misdrijf te kosten van zijn voorziening en de eiser
hebben deelgenomen, maar om het, hij
Pique in de kosten van zijn voorzieninaileen, te hebben gepleegd;
gen.
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I oktober I973. 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter.Ve1·slaggeve1', de H. Legros. Gelijlcluidende conclttsie, d e H. P . Mahaux,
eerste advocaat-generaal.
Pleite1·, de
H. Struye.

2e KAMER. -

1 oktober 1973.

krachtens de wet op de jeugdbeschermii<g
gewezen rechterlijke beslissing omtrent
d e bewaring van het kind een bestanddeel
is van het wanbedrijf van ni et-afgifte
van een minderjarig kind, omschreven in
artikel 369bis; lid 1 en 2, van het Strafwetboek;
Overwegende dat geen enkele beslissing
op h et ogenblik der feiten hieromtrent
uitspraak had gedaan ;
Dat het middel gegrond is ;

ONTVOERING VAN EEN KIND.
NIET-AFGIFTE VAN EEN KIND DOOR DE
VADER OF DE MOEDER AAN DEGENEN
DIE RET RECHT HEBBEN RET OP TE
EISEN. - BEWARING VAN RET KIND
NIET GEREGELD KRACHTENS DE WET
OP DE JEUGDBESCHERMING. - GEEN
OVERTREDING VAN ARTIKEL 369bis,
LID I EN 2, VAN RET STRAFWETBOEK.

Om die redenen, en zonder dat er grand
bestaat om de andere middelen, die geen
vernietiging zonder verwijzing zouden
lnmnen Ineebrengen, na te gaan, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat
van clit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde
b eslissing ; veroordeelt verweerder in de
kosten ; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Luik.

De vade?' of de moede1· die zijn rninderja1·ig
lcind niet afgeeft aan degenen die het
1·echt hebben het op te eisen, ove1't1·eedt
m·tilcel 369bis, lid 1 en 2, van het
StTajwetboelc niet, wannee1· e1· geen
lc1·achtens de wet op de jettgclbeschm·ming
gewezen beslissing omt1·ent de bewa1·ing
van het kind bestaat (I).

I oktober I97 3. ze kamer. Voo?·zitte?·, de H. L ouveaux, voorzitter. Ve1·slaggeve1' , de H. Legros. Gelijkhtidende conclttsie, de H. P. Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s, de
H. G . Aronsteii< en Mevr. R . OrfingerKarlin (van de balie te Brussel).

(MONNOM, T. SIRE-JACOB.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 februari I973 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de schen ding van artikel 369bis, lid 2, van het
Strafwetboek,
doo1·dat het bestreden arrest eiseres
veroordeelt wegens kinderontvoering om
hun kind niet te hebben afgegeven aan
zijn vader die het recht had het op te
eisen,
te?·tviJ'l geen enkele rechterlijke beslissing uitspraak had gedaan omtrent de
bewaring van het kind :
Overwegende dat het bestaan van een
(1) Vgl. cass., 16 maart 1914, twee arresten
(Bttll . en PASIC., Hl14, I, 144 en 145); beroep
Brussel, 19 januari 1921 (Rev. d1·. pen., 1021,
b l z. 407) en de noot get. L .C. ; raadpl. cass.,
9 maart 1970 (A1'1'. cass., 1970, biz. 634) en de
noot get. A .C.
/

2° KAMER. -

1 oktober 1973.

I o MISBRUIK VAN VERTROUWEN.
- BEDRIEGLIJKE VERDUISTERING. VERDUISTERING VAN VOORWERPEN.VERDUISTERING VAN DE OPBRENGST
VAN DE VERKOOP VAN DEZE VOORWERPEN.
0NDERSCHEIDEN MJSDRIJVEN.

2° RECHTBANKEN. -

STRAFZAKEN.STRAFVORDERING.
RECHTER IN
HOGER BEROEP DIE DE BEKLAAGDE
VEROORDEELT WEGENS EEN ANDER
l\HSDRIJF DAN DATGENE WAAROVER
DE EERSTE RECHTER HEEFT BESLIST.
VEREISTEN VOOR DE WETTELIJKHEID VAN DE VEROORDELING.

I o H et misd1·ijj bestaande in het bed1·ieglijlc

ve?'dttiste?·en van bepaalde VOO?'tve?'Pen
ve1·schilt van het misd1·~?f de opb1·engst
van de ve1·lcoop van deze voo?'tve?·pen
bed1·ieglijlc te hebben ve?·duisteTd, zeljs
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inclien cleze voo1·we1·pen aan de belclaagcle
voo1· ve1·koop ziJ'n toeve1't1·ouwcl ( 1).
(Art. 49 1 S.W.)

2° De 1'echtm· in hoge1· be1'0ep lean de
beklaagcle niet wettelijlc ve1'001'clelen wegens een ancle1· miscl1·iJf clan clatgene
waa1·ovm· de em·ste 1·echte1· heeft beslist
dan wannee1· hij ene1·zijcls vaststelt dat
het alclus in aanme1·king genomen jeit
hetzelfcle is als clatgene wam·op de
ve1·volging was geg1'0ncl of beg?'eJJen was
in het jeit waa1·op zij was gegTond (2),
ancle1·ziJ'cls rlat de beklaagde ve1·wittigd is
van de wijziging in de 1'echtsbenaming (3).
(STAL, T. wwe POLIAKOFF S.,
EN POLIAKOFF A.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
.arrest, op 28 februari 1973 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
l. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissin.g op de strafvorderin.g :

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 179, 182, 195, 199,
211 en 271 van het Wetboek van strafvordering en van de rechten van de
verdediging,
cloo1'clat eiser vervolgcl werd om ten
nadele van wijlen S. Poliakoff, van
Perreur-Lloyd en van A. Poliakoff zeven
gouaches, getekend Serge Poliakoff, ter
waarde van 21.000 Franse frank, die he1n
overhandigcl worden onder verplichting
om ze terug te geven of ze voor een
bepaald cloel te gebruiken, beclrieglijk to
hebben vercluistercl of verspilcl en het
arrest hem veroordeelt tot gevangenis straffen en gelclboete en aan de verweerders schadevergoeding toekent, na
erop te hebben gewezen met name "dat
beklaagcle opclracht had gekregen om de
hem toevertrouwde werken te verkopen ;
... dat beklaagde erkent de genoemcle
gouaches to hebben verkocht, maar
weigert de prijs aan de burgerlijke
partijen te overhandigen, bij welke

(1) Raadpl. cass., 9 januari 1956 (Bull. en
PASIC., 1956, I, 440).
(2) Cass., 27 mei 1968 (.A1T. cass., 1968,
biz. 1174) en de in de noot geciteerde arresten.
(3) Cass., 14 februari 1972 (An·. cass., 1972,
biz. 547) en de in noot 2 geciteerde arresten.

weigering hij steeds heeft volhard. zoals
blijkt uit zijn antwoord op de aanmaning
en uit zijn verklaringen tijdens het onderzoek; ... dat hij de prijs van de bedoelde
gou aches meent te mogen achterhouden
op grand dat zulks de compensatie zou
zijn voor drie schilderijen die hij had
gekocht, maar die, volgens zijn bewering,
zich bevinden onder die welke aan
Poliakoff zijn teruggezonclen; .. . dat de
compensatie waarop de bekla.agde wijst,
onwaarschijnlijk is; ... dat aile varianteu
in de ver~chillende opeenvolgende verklaringen, aile tegenstrijdigheden, aile
uitvluchten, a ile in het duister gelaten
gegevens ni.et aileen aantonen dat de
aangevoerde cmnpensatie niet bestaat,
maar daartegen wijzen op de wil van
beklaagcle om het bedrag van de verkoop
van bedoelde gouaches te eigen bate
onrechtmatig achter te houclen "•
tenvijl het hof v'Bn beroep eiser aldus
veroordeelt om een ander feit te hebben
gepleegd dan hetgene dat bij de correctionele rechtbank aanhangig was, en zijn
beslissing derha.lve door machtsoverschrijding is aangetast, aangezien eiser
voor de eerste rechter niet heeft verklaarcl
vrijwillig te verschi.jnen om ook te worden
ber echt >vegens dit ander feit ;
clat het arrest in iecler geval niet
vaststelt dat het feit uit hoofde waarvan
eiser veroordeeld wercl, hetzelfde is
als dat waarop de vervolgi.ng gegrond
was of hierin was begrepen ;
en clat, ook al mocht men van om·deel
zijn dat het hof van beroep uitspraak
heeft gedaan over het feit dat bij de
rechtbank aanhangig was, maar dat
anders werd omschreven, de rechten van
de verdediging toch zouden zijn geschonden, vermits eiser niet werd verzocht zich te verdedigen over een anders
omschreven feit :
Overwegende da.t eiser werd vervolgd
om zeven gouaches, getekend Serge
Poliakoff, te hebben verduisterd ;
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt om de redenen in het middel
overgenomen, dus wegens een ancler
misclrijf dan in de dagvaarding werd
verm.eld, en zulks zonder vast te stellen
dat het a ldus bewezen verklaarde feit
hetzelfde was als dat waarop de vervol ging gegrond was of hierin was begrepen,
clat eiser werd verzocht om zich te
vercledigen over de nieuwe omschrijving
of dat eiser voor de eerste rechter had
aanvaard om te verschijnen om to worden
berecht wegens een ander feit ;
Dat het middel gegroncl is ;
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2. In zoverre de voorziening gericht is
t egen de beslissing op de civielrechtelijke
vorderingen van de ver weerders :
Overwegende dat de vernietiging van .
de beslissing op de strafvordering de
v ernietiging meebrengt van de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen, welke laatste beslissingen het
gevolg zijn van de eerste ;
Om die redenen, en zonder dat er grond
bestaat tot onderzoek van de andere
1niddelen, die geen cassatie zonder verwijzing zouden kunnen meebrengen,
v ernietigt het bestreden arrest ; b eveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant v an de vernietigde
beslissing; veroordeelt d e verweerclers in
rl e kosten; v erwijst de zaa.k naar h et Hof
van beroep te Luik.
1 oktober 1973. 2• kamer. Voo1·zitte1·, de H . Louveaux, voorzitter.Ve1·slaggeve1·, d e H. L egros. Gelijk lttidende conclusie, de H. P. Mahaux,
e erste advocaat-generaal. - Pleite1·, d e
H. F a lly.

2• KAMER. -

1 oktober 1973.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
VONNIS VAN DE
RECHTER IN HOGER . BEROEP DAT HET
BEROEPEN VONNIS BEVESTIGT. - BEROEPEN VONNIS WAARBIJ TWEE STRAFFEN ZIJN UITGESPROKEN. - PROCES' VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING VAN
DE EERSTE RECHTER WAARIN WORDT
VASTGESTELD DAT DE VOORZITTER EEN
GEMOTIVEERD VONNIS UITSPREEKT
WAARVAN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE DE BEKLAAGDE TOT EEN STRAF
VEROORDEELT . - BEROEPEN VONNIS
NIET TEGENSTRIJDIG.

2° LANDBOUW. -

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN.
VERNIETIGEN VAN DISTELS. - 0VERTREDING VAN DE ARTIKELEN 43. EN 94
VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN
25 AUGUSTUS 1971. - 0VERTREDING
DIE ONDER DE BEVOEGDHEID VAN DE
POLITIERECHTBANK VALT.
1° Niet tegenst1·ijdig is het vonnis van de
?'echte1· in hoge1· be?"oep, dat het be1·oepen
vonnis waa1·bij twee st?·affen zijn ttitgesp?·olcen bevestigt, als het p1·oces-ve1·baal
van de te1·echtzetting tijdens wellce het
be?'Oepen vonnis wenl ttitgesp1·olcen,
vaststelt dat de voo1'zitte1· een gemotiveenl
vonnis uitsp1·eekt, waa1·van het beschikkende gedeelte de belclaagde tot een stmf
ve?'OO?'deelt (1). (Art. 97 Grondwet.)

2° De ovm·t1·eding van de a1·tilcelen 43 en 94
van het koninlcliJ'k beslttit van 25 augtr.sttts 1971 betTejj'ende de best1·ijding van
voo?' planten en plantaa1·dige JJ1'odttkten
schadelijlce o1·ganismen, nl. niet met
alle micldelen de bloei van schadelijke
distels te hebben belet, wonlt gestmft
met politiestmffen gesteld biJ. m·tikel 5
van de wet van 2 ap?·il1.971 aangaande
hetzelfde onde1·tve1'P, en niet met CO?'?'ec tionele stmffen gesteld in a?"tilcel 4, § 1,
2°, van deze wet (2).
3° De ove1·t1·eding van de a1·tikelen 43 en 94
van het lconinklijk beslttit van 25 attgttstus 1971 bet?·effende de best?·ijding van
voo1· planten en plantaa1·dige p1·odulcten
schadelijlce organismen, nl . niet met
alle middelen de ·bloei van schadelijke
distels te hebben belet, valt ondm· de
bevoegdheid van de politie?"echtbank.
(Art. 137 Sv.; art. 5 wet van 2 april
1971; artt. 43 en 94 K.B. van 25 augustus 1971.)
(HOUART.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op h et bestreden
vonnis, op 29 maart 1973 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Hoei;

VERNIETIGINGEN
VAN DISTELS.- 0VERTREDINGEN VAN
DE ARTIKELEN 43 EN 94 VAN HET
KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 AUGUSTUS
1971.- TOEPASSELIJKE STRAF .

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van d e Grondwet,

(1) Ret terechtzittingsblad heeft niet tot
doel de r edenen of het beschikkende gedeelte
van h et uitgesproken vonuis vast te stellen,
doch wel het feit dat het vonuis uitgesproken
is.

(2) Artikel10-1 van de wet van 2 april 1971
heeft de artikelen 12 tot 88, 1 o, van het
Veldwetboek betreffende o.a. het v ernietigen
van distels en van schadelijke planten opgeheven.
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dom·dat de bestreden beslissing, bij
bevestiging van het b eroepen v01mis,
eiser veroordeelt tot 10 frank geldboete
wegens de eerste telastlegging en tot
15 frank wegens de tweede telastlegging,
te1·wijl het proces -verbaal van de
terechtzitting van 23 januari 1973 waarop
het beroepen vonnis werd uitgesproken,
vern1.eldt dat de voorzitter een met redenen omkleed vonnis uitspreekt, waarvan
het beschikkend gedeelte eiser tot 10 frank
geldboete veroordeelt, waaruit volgt dat
de bestreden beslissing, die de inhoud van
het beschikkend gedeelte niet nauwkeurig
aanduidt, niet regelmatig is gewezen :

Overwegende dat, door het beroepen
vonnis te bevestigen, de bestreden beslissing op ondubbelzinnige wijze zegt
dat de aan eiser opgelegde straffen die
zijn welke in het b eschikkend gedeelte
van genoemd vonnis zijn vermeld ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 4, 5 van
de wet van 2 april 1971 betreffende de
bestrijcling van voor planten en plantaardige prod·ukten schadelijke organismen, 43 en 94 van het koninklijk besluit
van 25 augustus 1971 met hetzelfde
voorwerp, 137 van het vVetboek van
strafvordering en 97 van de Grondwet,
dom·dat het bestreden vonnis eisers
veroordeling door de politierechtbank
bevestigt,
te1·wijl een van de bij die rechtbank
aanhangig gemaakte feiten, krachtens
artikel 4, § 1, 2°, va.n de wet van 2 april
1971, met correctionele straffen strafbaar
was en de politierechtbank derhalve
onbevoegd was om van de zaak kem1is te
nemen:
Overwegende dat eiser veroordeeld
werd wegens overtreding van artikel 43
van het koninklijk besluit van 25 augustus 1971 die krachtens artikel 94 van
genoemd koninklijk besluit strafbaar is
gesteld overeenkomstig de bepalingen
van de wet van 2 april 1971, om in zijn
hoedanigheid van v erantwoordelijke te
hebben n agelaten de bloei van schadelijke
distels m et aile middelen te b eletten ;
Overwegende dat dit misdrijf krachtens
artikel 5 van de wet van 2 april 1971 met
politiestraffen moet worden gestraft en
niet met de correctionele straffen opgelegd bij artikel 4, § 1, 2o, aan degene
die weigert of nalaat planten, plantaardige produkten, clieren, groncl, substraten, gebouwen of elk voorwerp te ver-

nietigen of te ontsmetten, wanneer de
vernietiging of de ontsmetting bevolen is;
Dat de politierechtbank dus bevoegd
was om k em1is t e n emen van het ten laste
van eiser gelegde feit ;
·
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt' de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
I oktober 1973. 2e kamer.
Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter.Ve1·slaggeve1·, de H. Legros. GeliJ'klttidende conclusie, de H. P. Mahau:x,
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, de
H. Dijon (van de balie te Hoei).

2e

KA:ItiER.

-

1 oktober 1973.

1°

WEGVERKEER. VERVALLENVERKLARING VAN RET RECHT EEN
VOERTUIG OF EEN LUCHTSCHIP TE
BESTUREN OF EEN RIJDIER TE GELEIDEN.
ARREST DAT ALS STRAF
UITSPREEKT EEN VERVALLENVERKLARING TOT STUREN GEDURENDE TIEN
JAAR. GEEN VASTSTELLING VAN RET
BESTAAN VAN DE VOORWAARDEN VAN
ARTIKEL 38, § 1, LAATSTE LID, VAN DE
WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER
RET WEGVERKEER. 0NWETTELIJKREID.

20

WEGVERKEER. VERVALLENVERKLARING VAN RET RECHT EEN
VOERTUIG OF EEN LUCHTSCHIP TE
BESTUREN OF EEN RIJDIER TE GELEIDEN ALS STRAF UITGESPROKEN.
BESTANDDEEL VAN DE STRAF EN GEEN
AFZONDERL IJKE STRAF.

30

STRAF. VERVALLENVERKLARING
VAN RET RECHT EEN VOERTUIG OF EEN
LUCHTSCIDP TE BESTUREN OF EEN
RIJDIER TE
GELEIDEN
ALS
STRAF
UITGESPROKEN. BESTANDDEEL VAN
DE STRAF EN GEEN AFZONDERLIJKE
STRAF.

40

CASSATIE . 0MVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVOR DERING. VOORZIENING IN CASSATIE
VAN DE BEKLAAGDE. VERNIETIGING
VAN DE BESLISSING OP DE STRAF-
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VORDERING. BRENGT DE VERNIETIGING llffiDE VAN DE NIET DEFINITIEVE
BESLISSING OP DE RECHTSVORDERING
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ, NIETTEGENSTAANDE DE NI~T-ONTVANKELIJK
REID VAN DE VOORZIENING TEGEN DEZE
LAATSTE BESLISSING.

5°

r

6°

VOORZIENING IN CASSATIE . PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE STELD. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.- VOORZIE NING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE
VERZEKERAAR VAN ZIJN BURGERRECHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID,
VRIJ WILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ. GEEN GEDING TUSSEN HEN OF VEROORDELING
VAN
DE
BEKLAAGDE
TEN
GUNSTE VAN DIE VERZEKERAAR. NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.
CASSATIE. OMVANG. STRAF ZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVOR DERING. VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE .
CASSATIE VAN DE
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE.VERZEKERAAR VAN DE BURGERRECHTE LIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
BEKLAAGDE, VRIJWILLIG TUSSENGEKO l'IIEN PARTIJ, OOK VEROORDEELD OM
DE BURGERLIJKE PARTIJ SCHADELOOS
TE STELLEN. VERZEKERAAR. DIE
VAN ZIJN VOORZIENING IN CASSATIE
AFSTAND HEEFT GEDAAN. GEVOLG
VAN DE CASSATIE T.A.V. DEZE VERZEKERAAR.

1° Niet wetteliJ'k ge1·echtvaa1·digd is het
a1'1·est dat te1· ve1·oo1·deling van de
beklaagde wegens een misd1·iJf bedoeld
in m·tikel 38, § 1, 1°, van de wet bet1'effende de politie ove1· het wegve1·kee1·,
ve1·vallenve1·kla1·ing ~titsp1·eekt van het
1·echt een voe1'tttig of een luchtschip te
bestu1·en of een 1'iJ'die1' te geleiden
gedtt1·ende tien jaa1·, zonde1· dat in het
a1·1·est we1·d vastgesteld of dat ~tit de stukken waa1'0p het H of acht ve1·mag te slaan
blijkt, dat beklaagde binnen cb·ie jaa1·
v661· het misdTiJf twee ve1·oo1'delingen
had opgelopen wegens een van de mis d1·ijven bedoeld in genoemd aTtikel 38,
§ 1, 1° (1). (Art. 38, § 1, laatste lid,
wet betreffencle de politie over het
wegverkeer.) ·
(1) B.aadpl. cass., 20 juni 1972 (A1'1' . cass.,
1972, blz. 1002).
(2) Cass., 7 september 1971 (A1'1'. cass.,
1972, biz. 20).

2° en 3° De ve1·vallenve1·kla1·ing van het
1·echt een vom·tttig of een luchtschip te
best~t1·en of een 1·ijdie1· te geleiden, die
met toepassing van a1·tikel 38 van de
wet bet?·effende de politie ove1· het
wegve1·lcee1· w01·dt ttitgesp1·olcen, is een
bestancldeel van de st1·af opgelegd wegens
een van de in genoemcl aTtilcel bedoelde
misd1·ijven en geen afzoncle?·lijke stmf (2) .
4° De ve1·nietiging, op de voo1·ziening in
cassatie van de belclaagde, van de
beslissing op de stmfvO?·dm·ing b1·engt de
veTnietiging mede van de niet definitieve
beslissing op de 1'echtsv01·de1·ing van de
bu1·ge1·liy'lce pa1·tiJ., die het gevolg e1·van
is, hoewel de vooTziening tegen deze
tweede beslissing voo1·alsnog niet ontvankeliJ'k is (3).
5° De belclaagcle is niet ontvankelijk om
zich in cassatie te voo1·zien tegen de
ve1·zekema1· van zijn bu1·ge1'1'echtelijke
aanspmkelijlcheicl, die voo1· het stmfge1'echt v1·ijwillig is t~tssengekomen, wannem· t~tssen hen geen geding is aangegaan
en geen ve?'001'deling van de belclaagde
ten· gunste van die ve1'zelce1·aa1· is ttitgesp1'Dken (4).

W annee1· de ve?'OO?'deling van de
belclaagde op de b~tTge1·lijlce 1'echtsvO?·de1'ing, op diens vooTziening ve1·nietigd
WO?'clt lli- de ve1·zeke1·aa1· van de bu1·ge1··?·echtelijke aanspmlcelijkheid van deze
belclaagde, die voo1' de feitem·echte?'
vTijwillig is tussengelcomen, van zijn
voo1·ziening afstancl heeft gedaan, heeft
de beslissing waa1·bij deze ve1·zeke1·am·
ook ve?·oo?·deeld wo1·dt om de bu1·ge1·lijke
pa1·tij schadeloos te stellen, geen bestaans1'eden mee1· (5) .

6°

(FOXHAL, T . HANSON, NATIONAAL VER-BOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALI TEITEN EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« ALGEMENE VERZEKERINGEN VAN
1830 »; DEZE LAATSTE, T. FOXHAL,
HANSON EN NATIONAAL VERBOND VAN
SOCIALISTISCHE li'IUTUALITEITEN.)
ARREST
RET

HOF ; -

(ve1·taling).
Gelet op bet bestreden

(3) Cass., 26 juni 1973 (An· . cass., 1973,
biz. 1056) .
(4) Cass., 4 juni 1973 (An·. cass., 1973,
biz. 962).
(5) Raadpl. cass., 12 maart 1973 (An·. cass.,
1973, blz. 680) .
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arrest, op 10 mei 1973 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;

A. Op de voorziening van Foxhal:
Overwegende dat het arrest eiser veroordeelt tot twee verschillende straffen,
de eerste wegens de telastleggingen I
en II samen, de twee wegens de telastleggingen III tot XII samen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld :

1° wegens de telastleggingen I en II :

Overwegende dat de substantiiile of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rcchtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
2° wegens de telastleggingen III tot
XII:
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 38 van de
wet betreffende de politie over het wegverkeer:
Overwegende dat het arrest tegen eiser
wegens de telastleggingen III tot en met
XII samen onder meer het verval uitspreekt van het recht om geclurende tien
jaar een autovoertuig te besturen ;
Overwegencle dat, luidens artikel 38,
§ 1, laatste lid, van voornoemcle wet, het
verval voor de dmu· van meer dan vijf
jaar of voorgoed lmn worden uitgesproken in de gevallen bedoeld in 1° van
genoemcl artikel, dit wil zeggen in geval
van veroordeling wegens overtrecling van
de artikelen 33, 34 of 35 of wegens
doding of verwonding, inclien de schuldige binnen clrie jaar v66r het misdrijf
tweemaal veroordeeld wercl wegens een
van de misdrijven bedoeld in da.t numm.er 1;
Overwegende da.t het arr est niet vaststelt en dat uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat
eiser twee veroordelingen van de aard,
zoals hierboven aangegeven, heeft opge lopen binnen drie jaar v66r het plegen
van d~? misdrijven omschreven in de
telastleggingen III tot XII ;
Dat de vervallenverklaring d6l·halve
onwettelijk is ;
Overwegende dat het verval van het
recht een voertuig te besturen een
bestanddeel is van de straf uitgesproken
wegens genoemde telastleggingen ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechte-

lijke vorderingen die tegen eiser werden
ingesteld door de verweersters Hanson
en het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten :
Overwegende dat die beslissingen geen
eindbeslissingen zijn in de zin van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering en dat het arrest evemnin uit.
spraak doet inzake bevoegcli1eid ; dat de
voorziening voorbarig en derhalve niet
ontvankelijk is
Overwegende echter dat de vernietiging van de beslissing op de strafvordering, door eiser ingesteld op grond van
de telastleggingen III tot en met XII, de
vernietiging meebrengt van de niet
definitieve beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen die tegen hem werden
ingesteld en die op clezelfde grondslag
berusten;
III. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de naamloze VBlmootschap
"Algemene Verzekeringen van 1830 »,
vrijwillig tussengekom.en partij als verzekeraar van eisers civielrechtelijke aansprakelijld1eid :
Overwegende dat uit de stuldmn waa.rop het Hof vermag acht te slaau niet
blijkt dat eiser met verweerster voor het
vonnisgerecht een geding heeft gevoerd
Em dat het arrest geen enkele veroordeling
uitspreekt ten gm1ste van verweerster en
ten laste van eiser ; dat de voorziening
derhalve niet ontvankelijk is ;

B. Op de voorziening van de naamloze
maatschappij " Algemene Verzekeringen
van 1830 », vrijwillig tussengekomen
partij :
_Overwegende dat eiseres van haar
voorziening afstand heeft gedaan ;
Dat echter, wegens de hierna op de
voorziening van de eiser Foxhal uitgesproken vernietiging van de beslissing op
de rechtsvorderingen van de verweerders
Hanson en het Nationaal Verbond van
Socialistische Mutualiteiten tegen eerstgenoemde, de beslissingen waarbij eiseres
ten opzichte van die verweerders werd
veroordeeld geen bestaansreden meer
hebben;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening van de naa1nloze
vennootschap " Algemene V erzekeringen
van 1830 "; verwerpt de voorziening van
de eiser Foxhal, in zoverre zij gericht is
tegen : 1° de beslissing op de strafvorclering ingesteld wegens de telastleggingen I
en II, 2° de beslissingen op de civiel-
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rechtelijke vorderingen die t egen h en
zijn ingesteld, 3° de naamloze vennootschap " De Algemene Verzekeringen van
I830 » ; vernietigt h et bestreden a rrest
in zoverre : I 0 h et uitspraak doet op de
strafvordering inges t eld tegen de eiser
Foxhal wegens de telastleggingen III tot
en m et XII; 2° het eiser veroordeelt in
de kosten van de strafvordering en h et
tegen hem lijfsdwang ter invordering van
genoemde kosten uitspreekt ; 3° het
uitspraak doet op d e civielrechtelij ke
vorderingen ingesteld d oor de verweerd ers H anson en Ret N a tionaal V erbond
van Socialistische Mutualiteiten t egen de
eiser Foxha.I, zodat de beslissingen
waarbij de eiseres, de naamloze vennootschap « D e Algemen e V erzekeringen v an
I830 »,tot betaling van schadevergoecling
aan genoemde verweerders werd veroord eeld geen bestaansreden m eer h ebben ;
b eveelt dat van dit arrest m elding zal
worden gemaakt op d e kant van d e
gedeeltelijk vernietigde beslissing; v eroordeelt de eiser es, de naamloze vennootsch ap " D e Algem en e Verzekeringen van
I830 », in de kosten van haar voorziening
en van h aar afstand; veroordeelt d e
eiser Fox h a l in de helft van d e overige
kosten en laat de andere h elft van die
kosten t en laste van d e Staat ; verwijst
d e aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
I oktober I973. 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. Verslaggeve1·, d e H. Capelle. Geli(jkluidende conclttsie, d e H. Detournay,
a dvocaat-generaal.
Pleite1·s, d e
HR. Ansiaux en VanRyn .

2e KAJ\ffiR. I

0

2 oktober 1973.

VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN. BESLISSING VAN
DE COMl\USSIE TOT BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPI.T DAT EEN GEINTERNEERDE NIET IN VRI.THEID MOET WORDEN GESTELD. - BESLISSING WAARTEGEN CASSATIEBEROEP OPENSTAAT.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
- BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT
BESCHERi\HNG VAN DE MAATSCHAPPI.T

DIE DE INRICHTING AANWI.TST WAARIN
DE INTERNERING ZAL PLAATSVINDEN.CASSATIEBEROEP NIET ONTVANKELI.TK.
I ° Cassatiebe1·oep staat open tegen de

beslissing van de commissie tot beschenning van de maatschappiJ·, dat
e1· geen g1·ond bestaat om een geinte?·nee?·de in v1·ijheid te stellen (1). (Art. 608
G.W.; art. 18 wet tot bescherming van
de maatschappij.)

2° Geen cassatiebemeJJ staat open tegen de
beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappiJ·, die te1·
ttitvoe1·ing van een 1·echterlijlce beslissin g
tot inte1·ne1·ing de imichting aanwijst
waa1·in deze inte1·ne1·ing zal plaatsvinden (2) . (Art. 608 G.W. ; art. I4 wet
tot b escherming van d e maatschappij.)
(CORNEILLIE.)
Met d e notitie overeenstemmend arrest.
2 oktober 1973. 2e kamer. VooTzitte?·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. V ersee. - Gelijkluidende conclttsie,
de H. D etournay, a dvocaat-generaal.

2e

KAMER.

-

2 oktober 1973.

I 0 VOORZIENING IN CAS SATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN.VRIJSPRAAK . - VooRziENING VAN DE
BEKLAAGDE. __;__ NIET-ONTVANKELI.TKHEID.

2o VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN.BESLISSING WAARBIJ DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELI.TKE PARTIJ BUITEN HET GEDING WORDT GES'l'ELD.
VOORZIENING VAN DEZE PARTI.T. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
30 W'EGVERKEER. - VERANDERING
VAN RICHTING.
WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 25 -2, C.
BESTUURDER DIE NAAR RECHTS WIL
(1) en (2) Cass., 29 mei 1973 (A?T . cass.,
1973, blz. 954).
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AFSLAAN. VERPLICHTING ZO DICHT
l\'I:OGELIJK BIJ DE REOHTERRAND VAN
DE RIJBAAN TE BLIJVEN. VERPLIOHTING DIE l\'I:OET WORDEN BEOORDEELD REKENING HOUDENDE li'[ET DE
OMSTANDIGHEDEN.

MIDDELEN DIE GEEN ONDERZOEK VAN
HET HOF BEHOEVEN.

1° N iet ontvanlcel-i]'lc, we gens het ontb1·elcen

4°

\iVEGVERKEER. VERANDERING
VAN RIOHTING. VVEGVER.KEERSREGLEII'[ENT, ARTIKEL 25.- BESTUURDER .
DIE NAAR REOHTS WIL AFSLAAN. BESTUURDER DIE WE GENS DE OMSTANDIGHEDEN V1TIRPLIOHT IS EERST NAAR
LINKS UIT TE W1JKEN. BEWEGING
DIE BEHEERST BLIJFT DOOR ARTIKEL 25
EN NIET DOOR ARTIKEL 17 VAN HET
WEGVERKEERSRE GLEII'[ENT.

5°

CASSATIE. 0MVANG . STR.AFZAKEN.
VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING DIE DE BEKLAAGDE VEROORDEELT. REGELJVIATIGE VOOR.ZIENING VAN DE BURGERR.EOHTELIJK
AANSPR.AKELIJKE PARTIJ. VER.NIETIGING DIE DE VERNIETIGING JVIEDE BRENGT VAN HET BESOHIKKENDE GEDEELTE JVI.B.T. DEZE PARTIJ, AL IS ZIJ
OP EEN
AMBTSHALVE
AANGEVOERD
MIDDEL UITGESPROKEN.

6°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. NIET BEPERKTE VOOR.ZIENING VAN DE BEKLAAGDE. VER.NIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STR.AFVORDER.ING.
VERNIETIGING
DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDBESLISSING OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE
INGESTELDE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING, ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING
VAN DE
BESLISSING
OP
DE
STRAFVORDER.ING OVER EEN Al\ffiTSHALVE OPGEWORPEN MIDDEL WOR.DT
UITGESPROKEN.

7°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN . VoORZIENING IN OASSATIE
VAN DE VEROOR.DEELDE BEKLAAGDE.AMBTSHALVE
OPGEWORPEN
l\UDDEL
DAT LEIDT TOT OASSATIE li'[ET VERWIJZING. TOT STAV1NG VAN DE
VOORZIENING VOORGEDRAGEN JVIIDDELEN DIE GEEN OASSAT IE ZONDER. VERWIJZING KUNNITIN li'[EEBRENGEN.

van belang, is de voo1·ziening in cassatie
van de belclaagde tegen een beslissing
wam·bi} hi} wo.rdt m·i}gesJJrolcen (1).
2° Niet ontvanlceli}lc, wegens het ontb1·elcen
van belang, is de voo1·ziening in cassa.tie
van de bw·gm'1'echteliJ'lc aanspmlceli}lce
pa1·ti} tegen een beslissing waa1·bi} zi}
b1titen het gecling w01·dt gesteld (2).
3° De ve1·plichting van a1·tilcel 25-2, c, van
het wegve•·lceeJ'S?'eglement, voo1· de best1t1t?'de•· die naa1· 1·echts wil afslaan om
de 1'iJ'baan te verlaten, zo dicht mogeli}lc
bi} de ?'echte?'1'and van deze 1·ijbaan te
bli}ven, moet wonlen beo01·deeld •·elcening
houdende met de omstandigheden, o.m.
met de JJlaatsgesteldheid en de a:fmetingen van het voe1·t1tig (3).
4° De beweging die e1·in bestaat nam· 1·echts
aj te slaan om de 1·i}baan te ve..Zaten
bliJ!t behee1·st doo1· m·tilcel 25 van het
wegve,-lcem·s•·eglement en niet do01· m·ti.lcel 17 van dit 1·eglement, zeljs indien de
· best1tU1·de1·, omwille van de omstandigheden, e1·toe ve1-plicht is ee1·st naa1· linlcs
1tit te wi}lcen om deze beweging uit te
voe1·en (4).
5° W annem· de b1wge•·•·echteli}lc aanspmlceliJ'lce pa1·ti} zich 1·egelmatig in cassatle
hee._ft voo1·zien, brengt de ve1·nietiging
van de beslissing tot veJ'OO?'deling van de
belclaagde, al is ze 1titgesprolcen ove1·
een do01· het Hoj ambtshalve aangevoe1·d
middel, de ve,-,~ietiging mede van het
beschilclcende gedeelte m.b.t. deze pm·ti} (5).
6o De ve1·nietiging, op de n·iet bepe1·lcte
voo1·ziening van de belclaagde, van de
ve?'OO?'delende beslissing op de st•·ajvordm·ing brengt de ve,-,~ietiging mede van
de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde btwge..Zi}lce 1·echtsvonlering, die
het gevolg is van de ee1·ste, zeljs indien de
ve1·nietiging van de beslissing op de
st•·ajvorde1·ing is ttitgesp1'0lcen OJJ een
do01· het Hof ambtshalve opgewo1·pen
midclel (6).

(1) Cass., 25 september 1973, supnt,
biz. 78.
(2) Cass., 15 februari 1971 (A>'1'. cass., 1971 ,
blz. 577).
(3) Men vergelijke cass., 12 november 1962
(Bull. en PASIC., 1963, I, 331); 4 december
1972 (An·. cass., 1973, biz. 323). Raadpl.
cass., 12 januari 1971 (ibicl., 1971, biz. 454).
(4) Cass., 12 november 1962 (Bull. en PASIC.,

1963, I, 331); 8 juni 1964 (ibicl., 1964, I,
1072). Cont·r a : cass., 26 september 1968
(A1'1', cass., 1969, blz. 109); 21 september en
14 december 1970 (ib·icl., 1971, biz. 63 en 373).
(5) Cass., 6 december 1971 (An·. cass., 1972,
biz. 335).
(6) Cass., 16 april 1973 (A•·•·· cass., 1973,
biz. 816) ; men vergelijke cass., 10 september
1973, Sltpm, blz. 2'.L

-1177° lVannee1·, op de voorziening van de
ve1'0oTdeelde belclaagde, een middel dat
leidt tot cassatie met vm·wijzing, ambtshalve wonlt opgeW01"}Jen, behoejt het Hof
niet voomf de middelen te ondm·zoelcen
die de eise1· tot staving van zijn voo1'ziening heejt voorged1·agen en die geen
cassatie zonder venvijzing lctmnen meeb?·engen (1)..
'
(DE PRYOKER EN NATIONALE MAATSOHAPPIJ VAN BUURTSPOORWEGEN, T. DANNEELS, DE COOK EN VENNOOTSCHAP
NAAR ENGELS RECHT « NORWICH UNION
FIRE INSURANCE SOCIETY LTD. ll,)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 december 1972 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen over de vorderingen ingesteld door het openbaar
ministerie ten laste van eiser, beklaagde,
en van eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke partij :

Overwegende dat het arrest eiser vrijspreekt van de tel;J.stlegging D, om, bij
inbreuk op artikel 25-2 van het wegverkeersreglement, naar rechts willende afslaan om de rijbaan te verlaten, er zich
niet vooraf van vergewist te hebben ·dat
hij dit kon doen zonder gevaar voor de
andere weggebruikers, vooral rekening
houdend · met de vertragingsmogelijkheden van degenen die hem volgden ; dat
het eiser veroordeelt wegens het toebrengen van onopzettelijke slagen of
verwondingen (telastlegging A), en eiseres in solidum met eiser in de kosten van
de strafvordering veroordeelt ;
Overwegende dat de voorzieningen, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk zijn
in zoverre zij gericht zijn tegen de
beslissing van vrijspraak ;

W at de beslissingen van veroordeling
betreft :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 17,
25-2, c, van het wegverkeersreglement,
418 en 420 van het Strafwetboek :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat, om de rechts gelegen Eendracht(1) Cass., 25 juni 1973 (A1'1·. cass., 1073,

biz. 1045). Zie het volgend arrest.

straat met zijn autobus in te rijden,
eiser « onmogelijk ... zo dicht mogelijk
bij de rechterrand van de rijbaan kon
blijven " en dat hij derhalve bij het
naderen van het lu·uispunt, na zijn
rechterrichtingslicht in. werking t e hebben
gebracht, eerst naar links van de rijbaan
is gekomen alvorens dan ter hoogte van
de zijstraat rechts af te slaan;
Dat het arrest eruit afleidt " dat de
aldus uitgevoerde beweging niet onder
toepassing valt van artikel 25-2 van het
wegverkeersreglen1ent, maar een Inaneuver uitmaakte, hetwelk de beklaagde
(thans eiser) ertoe verplichtte artikel 17
van het wegverkeersreglement na te
Ieven en onder meer de andere bestuurders, zoals de beklaagde De Cock (thans
verweerder), te laten voorgaan "• de
inbreuk op voormeld artikel 17 zijnde,
volgens het arrest, een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg;
Overwegende dat de verplichting zo
dicht mogelijk bij de rechterrand van de
rijbaan te blijven, welke door artikel 25-2, c, van het wegverkeersreglement
wordt opgelegd aan de bestuurder die
naar rechts wil afslaan om de rijbaan t~
verlaten, client beoordeeld te worden
met inachtneming van de omstandigheden, onder meer de plaatsgesteldheid
en de afmetingen van het voertuig;
Overwegende dat de beweging welke
erin bestaat naar rechts af te slaan om
de rijbaan te verlaten door evenvermeld
artikel 25, en niet door artikel 17 van het
wegverkeersreglement, beheerst blijft,
zelfs indien, zoals het arrest het ten deze
vaststelt, de bestuurder omwille van de
omstandigheden ertoe verplicht is eerst
naar links uit te wijken ;
Overwegende, derhalve, dat door de
veroordeling van eiser te gronden op de
enkele omstandigheid" dat hij eerst naar
links van de rijbaan is gekomen alvorens
rechts af te slaan" en dat eiser mitsdien
de hem door artikel l 7 van het wegverkeersreglement opgelegde verplichting
verweerder De Cock te Iaten voorgaan
niet heeft nageleefd, het arrest zijn
beslissing niet wettelijk rechtvaardigt ;

II. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen van
veroordeling van de eisers op de tegen
hen ingestelde civielrechtelijke vorderingen:
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissingen op de door het openbaar
ministerie ingestelde vorderingen de vernietiging medebrengt van de op de
civielrechtelijke vorderingen gewezen he-
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slissingen, welke het gevolg zijn van de
eerste;
Om die redenen, en zonder dat er
aanleiding bestaat om het door de eisers
aangevoerde nliddel te onderzoeken,
hetwelk noch een ruimere vernietiging
noch een vernietiging zonder verwijzing
zou lnmnen medebrengen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het, uitspraak
doende over de telastlegging van onopzettelijke slagen of verwonclingen, de
eisers op de door het openbaar ministerie
ingestelde vorderingen en op de door de
verweerders Danneels, De Cock en de
vennootschap van Engels recht "Norwich
Union Fire Insurance Society Ltd. » inge stelde civielrechtelijke vorderingen veroordeelt ; verwerpt de voorzieningen
voor het overige ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt de verweerders
in vier vijfde van de kosten ; laat een
vijfde ervan ten laste van de eisers ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.

2 oktober 1973. 2e kamer. V ooTzitte1·, de H. vVauters, raadsheer
waarneinend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Naulaerts. Geliy'klttidende conclttsie, de H. Detournay, advocaat-gene raal. - Pleite1·, de H. van Heeke.

2• KAMER. -

2 oktober 1973.

ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN.- MIDDEL
DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP
EEN DEZER MISDRIJVEN. STRAF
WETTELIJK GERECHTVAARDIGD DOOR
EEN ANDER lVITSDRIJF. NIET ONTVANKELIJK l\UDDEL.

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VEROORDELING WEGENS DIEFSTAL VAN
TITELS. - TITELS WAARVOOR AAN DE
BEKLAAGDE EEN VOLMACHT IS VERLEEND.
DRAAGvVIJDTE VAN DE
VOLMACHT NIET NAUWKEURIG BEPAALD . - BESLISSING NIET REGELlVIATIG MET REDENEN OMKLEED.

5° CASSATIEMIDDELEN. -

STRAFZAKEN.- MIDDEL WAARIN FElTEN EN
RECHT VERMENGD ZIJN.
NIET
ONTVANKELIJK MIDDEL .

6° HELING. - VEROORDELING WEGENS
HELING VAN TITELS DIE DOOR EEN
MEDEBEKLAAGDE ZIJN GESTOLEN. AANNE:i\UNG VAN EEN lVIIDDEL DAT
KRITIEK OEFENT OP EEN BE,SLISSING
WAARBIJ DE STRAFBARE OORSPRONG
VAN DE TITELS WORDT VASTGESTELD.0NWETTELIJKHEID VAN DE VEROORDELING WEGENS HELING.

7° CASSATIE. -

OMvANG. STRAFZAKEN. NIET BEPERKTE VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE BEKLAAGDE.
- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING
OP DE STRAFVORDERING. VERNIETIGING DIENTENGEVOLGE VAN DE
EINDBESLISSING OP DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING TEGEN DE BEKLAAGDE.

1° MEINEED. MEINEED BIJ DE
BOEDELBESCHRIJVING VOOR DE VEREFFENING EN DE VERDELING VAN EEN
NALATENSCHAP. MEINEED STRAFBAAR.

1° M eineed biy' de boedelbesclwijving voo1·

20 MEINEED. -

2° De ve1·oonleling van de beklaagcle wegens
meineed biy' de boedelbesclwiy'ving voo1·
de ve1·ejjening en de venleling van een
nalatenschap woTdt wetteliy'k ge1·echtvaa1·digd do01· het a1'1'est, dat vaststelt dat de
beklaagde biJ. de boedelbesclwiy'ving nagelaten heejt titels aan te geven die hem
clo01· de mjlate1· we1·clen afgegeven (1).
(Art. 226, lid 2 S.W.; art. 1183-11°

MEINEED BIJ DE
BOEDELBESCHRIJVING VOOR DE VEREFFENING EN DE VERDELING VAN EEN
NALATENSCHAP.
STRAFWETBOEK,
ARTIKEL 226, LID 2. - BEGRIP.

3° CASSATIEMIDDELEN. ZAKEN. -

STRAFVORDERING. -

STRAFEEN

de ve1·ejjening en de venleling van een
nalatenschap w01·dt gest1·ajt met de
stmffen van a1·tikel 226, lid 2, van het
Stmfwetboek. (Art. 1183-11° G.W.)

G .W.)
(1) In het onderhavige geval stmmt het
bestreden arrest de veroordeling op de vaststelling clat de erflaatster « de titels zeker niet
definitief heeft willen weggeven », waaruit het
afleidt dat de beklaagde cleze had moeten

aangeven bij de boedelbeschrijving. De veroorcleling wegens meineed zou ook wettelijk
gerechtvaarcligd zijn, zelfs indien de erflaat-
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3° 1iVannee1· wegens ve1·scheidene misdTiJ·ven een enkele st1·aj is ttitgesp1·oken, is
niet ontvankelijlc wegens het ontb1·elcen
van belang, de eis tot ve1·nietiging van de
beslissing op de stmjvonle1·ing, in zove1·
h~j geg1·ond is op een middel dat slechts
op een deze1· misd1·ijven bet1·elclcing heeft,
hoewel de ttitgespTolcen stmf wettelijlc
ge1·echtvaanligd blijft doo1· een andeT
misdTiJf (1). (Art. 411 en 414 Sv.)
4° Niet 1·egelmatig met 1·edenen omlcleed is
het a?Test dat de belclaagde ve1·oo1'deelt
wegens diefstal van titels en vaststelt dat
htm eigenaa1· hie1·voo1· aan de belclaagde
een volmacht had ve1'leend, zonde1· de
dTaagwiJ'dte van deze volmacht nauwlcetw·ig te bepalen, zodat het aldus in het
onzelce1·e laat of de feiten het miscl?·ijf
bed1·ieglijlce wegneming opleveTen (2) .
(Art. 97 Grondwet.)
5° Niet ontvanlcelijlc wegens ve1·menging
van feiten en 1·echt is het middel dat het
Hof e1·toe zott ve1·plichten feitelijlce
gegevens na te gaan (3). (Art. 95
Grondwet.)
6° Niet wetteliy'lc ge1·echtvaa1·digd is de
ve1'oo1·deling wegens heling van titels die
doo1· een medebelclaagde ziJ'n gestolen,
wannee1· een middel wo1·dt aangenomen
dat k?-itielc oefent op de beslissing
waa1·bij de st?·afbaTe ooTspmng van deze
titels wo1·dt vastgestelcl. (Art. 505 S.W.)
7° De veTnietiging, op de niet bepe1·lcte
voo1·ziening van de belclaagde, van de
ve1·oo1'deling op de st?·afvo?·dm·ing b1·engt
de ventietiging mede van de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde btw·ge?·lijlce ?'echtsvO?·de?·ing, die het gevolg is
van de em·ste (4} .

ster aan de beldaagde titels had geschonken,
ongeacht of de schenking al dan niet voor
inbreng of inkorting vatbaar was (zie cass.,
29 oktober 1973, onder deze datum verschenen in An·. cass., 1974, alsmede de conclusie
van Eerste advocaat-generaal P. Mahaux).
(1) Cass., 26 juni 1973 (A7'1'. cass., 1973,
blz. 1058).
(2) Over het onderscheid tussen, enerzijds,
« ter bede onder zich hebben " of « louter
materHile detentie ,, wat, daar het geen bezit
insluit, de mogelijkheid biedt een zaak te
nemen, hetgeen een bestanddeel is van het
misdrijf bedrieglijke wegneming (art. 461
S. W.), en, anderzijds, " bezit ter bede ,, dat,
aangezien het de mogelijkheid uitsluit een zaak
te nemen, slechts kan leiden tot het misdrijf

(THIENPONDT EN LITISCONSORTEN,
T . FACK, PICARD EN VERVINCKT.)

ARREST .

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 7 december 1972 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
I. ·vvat de voorziening van eerste eiser
betreft:

A. In zoverre zij gericht is tegen de
beslissing over de .strafvordering :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 461, meer b epaald
alinea 1, 463, meer bepaald alinea 1, van
het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest, bij wijze
van gedeeltelijke bevestiging van het
beroepen vonnis, de telastlegging sub
littera A, 1, van de oorspronkelijke
dagvaarding, zijnde diefstal van kasbons,
met dien verstande dat de diefstal client
aangezien te worden als gepleegd tussen
11 jtmi 1970 en 6 juli 1970 ten nadele
van Thienpondt Elvira, de telastlegging
sub littera A, 2, van de oorspronkelijke
dagvaarding, zijnde diefstal van juwelen
omschreven in de dagvaarding, behalve
wat betreft het geel metalen armbanduttrwerk en de geel metalen zegelring,
en de telastlegging sub littera B van de
oorspronkelijke dagvaarding, zijnde een
valse eed te hebben afgelegd, bewezen
verklaart in hoofde van eerste eiser en
hem veroordeelt, bij wijze .,;an bevestiging
van het beroepen vonnis, tot een gevangenisstra.f van zes maanden, 1net gewoon
uitstel van een termijn van drie jaar, en
tot een geldboete van 100 frank verhoogd
met 290 decimes, of een vervangende
gevangenisstraf van een maand, bepalende dat deze straf zich eveneens uitstrekt tot het gecleeltelijk aangehouden
misbruik van vertrouwen (art. 491 S.W.),
indien het wordt veranderd in bezit animo
domini, zie men cass., 9 januari 1950 (Bttll.
en PAsiC., 1950, I, 296), met een studi.e van
R. HENRION, Jotwnal des T1·ib., 1950, blz. 206;
CONSTANT, .M~anttel de d1•oit jJ(mal, 1954,
d. II, 2, nrs. 1312 en 1393; NYPELS en SERVAIS,
Le Code penal belge intm·p1·ete, art. 491, nr. 15 ;
Rep. prat. dtt d1·. belge, V 0 Abtts rle confiance,
nrs. 27 en volg., en v 0 Vol, m·s . 24 en volg.
(3) Cass., 25 september 1973, sttp1'a,
blz. 87.
( 4) Zie het voorgaand arrest, blz. 115 en de
noot 1 op blz. 117 .
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feit A, 2, in hoofde van al de beklaagden
en dus in hoofde van eerste eiser de
afgifte aan de nalatenscha.p van de in de
telastleggingen opgesomde titels vermeld
in de inleidende dagvaarding en waarvoor
veroordeling werd uitgesproken, beveelt,
in hoofde van eerste eiser de afgifte aan
de nalatenschap van de juwelen, vermeld
in de gesanctionneerde telastlegging A,
2, met u.itzondering van het geel metalen
herenarmbanduurwerk en de geel metal en
zegelring beveelt, eerste eiser tot een
vijfde van de kosten van beide aanleggen
gevailen aan de zijde van het openbaar
ministerie verwijst, en recht doende op
civielrechtelijk gebied eerste eiser veroordeelt om te betalen aan elk der burgerlijke partijen als schadevergoecling de
provisionele sam van 1 frank vermeerderd
met de vergoedende interesten vanaf
6 juli 1970 tot op de dag van het arrest
en met de gerechtelijke interesten vanaf
dan en hem solidair met tweede, derde,
vierde, vijfde eiser veroordeelt tot de
kosten van beide aanleggen gevailen aan
de zijde van de burgerlijke partijen,
teTwijl, ee1·ste ondenleel, eerste eiser in
conclusie aanvoerde, ter ontlasting van
de telastlegging onder littera A, 1, zijnde
diefstal van titels, dat er " geen sprake
kan zijn van diefstal vermits deze titels
in zijn bezitgekomenzijn tijdenshetleven
van zijn tante en op haar bevel uit de
brandkoffer werden gehaald ,, verweer
dat het arrest aanneemt wanneer het
overweegt (bladzijde 6) dat " de verschillende voorgebrachte gegevens erop wijzen
dat eerste eiser, misbruik makend van de
volmacht die hij nauwelijks een maand
v66r het overlijden van zijn tante wist te
bemachtigen, zich deze titels, die op dat
ogenblik nag aan zijn tante toebehoorden,
bedrieglijk heeft toegeiiigend ... » en
verder (bladzijde 7) : " vermits niets ten
definitieve titel aan eiser werd ter hand
gesteld moest hij bij de boedelbeschrijving verhlaren hetgeen hij op de dag
van het overlijden van de de Mtjtts in
zijn bezit had, als afhangende van de
nalatenschap »,
en terwijl aldus blijkt dat door het
arrest aangenomen wordt dat eerste
eiser in het bezit gekomen is van de titels
krachtens een volmacht, of op bevel van
zijn tante, toenmalige eigenares, en dat
hij ze zich dan zou hebben toegeiiigend,
zodat dit bezit gekenmerkt is door een
georganiseerde jm·idische situatie die de
door het Hof bewezen verklaarde diefstal
uitsluit, wijl deze een bech·ieglijke wegneming veronderstelt,
terwijl aldus door de diefstal sub

littera A, 1, van de oorspronkelijke
dagvaarding bewezen te verklaren het
arrest de essentiiile elementen van dit
misclrijf miskent en minstens niet naar
genoegen van rechte gemotiveerd is,
zodat de veroordeling van eerste eiser zo
tot een strafsanctie als tot teruggave van
de titels en tot betaling van 1 frank aan
de burgerlijke partijen aile wettelijke
grand mist (schending van de artikelen 461 en 463 van het Strafwetboek en
97 van de Grondwet);
tweede ondenleel, het arrest de telastlegging sub littera A, 2, van de oorspronkelijke dagvaarcling in hoofde van eerste
eiser bewezen verhlaart op de motieven
dat wat de kwestieuze juwelen betreft,
" uit de eigen bekentenis van beklaagde
blijkt dat hij buiten het uurwerk en
ring geen andere juwelen gekregen heeft,
dat dus de telastlegging A, 2, bewezen is
behalve voor wat betreft het geel metalen
armbanduurwerk en de geel metalen
zegelring », terwijl nochtans de juwelen
waarvan de diefstal ten laste van eiser
wordt gesteld, voor het grootste gedeelte
dezelfde zijn als die waarvan de heling
ten laste van tweede, derde, vierde en
vijfde eiser ten laste gelegd werd, zoals
blijkt niet aileen uit de formulering van
de telastleggingen in de dagvaarding ten
laste van elke eiser maar oak uit de inventaris 606/71 van de in beslag genomen
juwelen,
en terwijl de tweede, derde, vierde en
vijfde eiser van deze telastlegging (sub
littera 0, 1, en 0, 2) vrijgesproken werden
op het motief " dat voor wat de juwelen
betreft, eveneens voorzien in de telastlegging van heling, wel een zekere
twijfel kan geopperd worden dienaangaande ; da.t immers de mogelijkheid niet
is uitgesloten dat Thienpondt Elvira aan
deze behlaagden juwelen als aandenken
aan haar geschonken heeft »,
terwijl deze motieven tegenstrijclig zijn
met de telastleggi:ng door het arrest ten
laste van eerste eiser bewezen verklaard,
in zoverre ze uitsluiten dat eerste eiser
cliefstal zou hebben gepleegd van dezelfde juwelen ten nadele van de onverdeelde nalatenschap van Thienpondt
Elvira,
terwijl de veroordeling van eerste
eiser tot de afgifte aan de nalatenschap
-van de juwelen voorzien iri de gesanctioneerde telastlegging A, 2, met uitzonderi:ng van bet geel metalen herenarmbanduurwerk en de geel metalen :wgelring, en
het bevel tot teruggave van de juwelen
neergelegd onder nummer 606/71 aan

de personen bij 'Yie ze ~n be~lag genomen
werden tegenstnJdtg ZIJll WIJl het grotendeels om dezelfde juwelen gaat,
terwijl aldus deze tegenstrijdigheden
gelijkstaan met een afweztghetd van
motieven, zodat het bewezen verklaren
van deze telastlegging in hoofde van
eerste eiser niet wettelijk is en de veroordeling zo tot een strafsanctie a ls tot de
teruggave en de betalmg van 1 fr~nk
provisioneel aan de b:crgerbJke rartiJen
aile wettelijke grond mtst (schendmg van
artikel 97 van de Grondwet) ;
de1·de onde1·deel, het arrest de telastlegging onder littera. B van de oorspronkelijke dagvaardmg ill hoofde van eerste
eiser bewezen verklaart, benevens de
verwijzing naar de motieven van de
eerste rechter, op het mottef dat (bladzijde 7, alinea's 1 en 2) hij bij de boedelbeschrijving de ~loor hem gestolen tttels
niet had verklaard,
en terwijl de onwettelijkheid van het
arrest wat betreft de telastlegging sub
littera A, 1, van de dagvaarding, alle
grond ontneemt aan. de . veroordelmg
wegens meineed, venntts ntet_ tneer. zou
vastgesteld zijn dat eerste etser_ biJ de
boedelbeschrijving enige verldarmg nopens de titels had moeten doen, zodat
het arrest niet naar genoegen va.n recht
gemotiveerd is (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
W at h~t derde onderdeel betreft :
Overw~egende

dat het arrest releveert :

« het staat eveneens vast, mt de versclul-

lende aanwijzingen van het_ strafdossi{lr,
dat Thienpondt Elvira zwh zeke~·llJk
niet ten definitieve titel heeft w tllen
ontmaken van de kwestieuze titels, zodat
beklaagde (eiser) ze had moeten inbrengen in de nalatenschap ." en « hteromtrent
is de eigen bekentems van beklaagde
bewijsvoerend : 'tante bepaalde wei dat,
moest ze er nog doorkomen, ze alsdan
wei zou zeggen wat er verder diende te
gebem·en met deze titels »;
Overwegencle dat uit deze vaststellingen het arrest wet~~lijk heeft kunn~!l
afleiden dat etser « btJ de boedelbeschnJ ving verklaren moest hetgeen hij ~p de
dag van het overlijden van de de CUJUB m
zijn bezit had, als afhangende van de
nalatenschap » ;
Overwegende dat het arrest derhal_ve
de veroordeling van etser wegens meilleed wettelijk rechtvaarcligt;
D at het onderdeel niet kan aangenomen worden;
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Wat de eerste twee onderdelen betreft:
Overwegende dat, nu de enkele ten
laste van eiser uitgesproken straf wettelijk gerechtvaardigd is wegens het bewezen verklaarde misdrijf van valse eed,
deze twee onderdelen, die enkel betrekking hebben op de feiten van diefstal van
titels en juwelen, bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk zijn ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de ·wet is ;

B . In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen welke, uitspraak
doende over de civielrechtelijke belangen,
ten laste van eiser de afgifte aan de
nalatenschap van Thienpondt _Elvira
bevelen van titels en juwelen, en etser tot
1 frank schadevergoeding en tot de
kosten veroordelen jegens de verweerders,
burgerlijke partijen :
Over het middel, zoals hoger vermeld :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser, « misbruik makend van de
volmacht die hij nauwelijks een rnaand
voor het overlijden van zijn tante wist
te bemachtigen, zich deze titels, die op
dat ogenblik nog aan zijn tante behoorden, beclrieglijk heeft toegeetgend, en
zulks, eens zijn tante overleden, ten
nadele van de testamentmre erfgerechtigden ... »;
Overwegende dat hieruit blijkt. dat
eiser in het bezit gekomen IS van de ill de
telastlegging vermelde titels krachtens
een hem door Thienpondt Elvira verleende volmacht;
Overwegende dat het arrest evenwel
de aard en de toeclracht van deze volmacht niet nader omschrijft, zodat het
Hof in de onmogelijld1eid verkeert na te
gaan onder welke rechtsgrond eiser in het
bezit is gekomen van deze '~raarden ; .
Overwegende mitsdien dat de beshssing waarbij de afgtfte van deze t1tels aa,n
de ·nalatenschap va.n Thtenpondt Elvira
bevolen wordt, niet regelmatig gemotiveerd is;
Dat het onderdeel in die mate gegrond
is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat noch uit de vermeldingen van de telastleggingen A, 2, en 0,
1 en 2, noch uit de vaststellingen van
het arrest blijkt dat de m een van deze
telastleggingen vermelde juwelen, of een
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gedeelte ervan, dezelfde zouden zijn als
die v ermeld in .de andere telastlegging;
· Overwegend e dat, in zoverre het onderzoek van h et onderdeel h et Hof tot
navorsingen van feitelijke aard zou
v erplichten, h et onderdeel , d at feiten en
r echt vermengt, niet ontvankelijk is ;
Overwegende mitsdien dat de b eslissing waarbij eiser tot 1 frank schadevergoeding veroordeeld wordt jegens de
verweerders en die welke te zijnen laste
de ' afgifte van de juwelen aan de n alatenschap van Thienpondt Elvira b ev eelt,
wettelijk gerechtvaarcligd blijven;
II. vVat d e voorzieningen van de
tweede, derde, vierde en vijfde eiser
betreft:

A. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn t egen d e beslissing over de strafvorderin g :
Over het middel afgeleid uit de schencling van de artikelen 505 van h et Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doonlat h et arrest, bij wijze van hervorming van het beroepen vonnis, d e
tweede, derde, vierde en vijfde eiser
veroordeelt wegens h eling van de kasbons vern1.eld sub littera C, 1, van de
oorspronkelij ke d agvaarcung, wat betreft
de tweede en d erde eiser, en sub li.ttera C,
2, van de oorspron k elijke d agvaarding
wat betreft d e vierde en vijfde eiser, tot
een hoofd gevangenisstraf van dr ie m aanden met gewoon uitstel van clrie jaar en
een geldboete van 100 frank verhoogd
met 290 d ecimes of een vervangende
gevangenisstraf van een maand, in
hunnen hoofde de afgifte b eveelt aan de
nalatenschap van de in de t elastleggingen
opgesomde titels, v ermeld in de inleidend e dagvaarcling en ·waarvoor veroordeling werd uitgesproken, ied er vari h en
tot een vijfde van de kosten van beide
aanleggen ven1•i jst, en rechtdoend e op
civielrechtelijk gebied ieder van hen
veroordeelt om a.an d e burgerlijke partijen a ls sch adever goeding d e provisionele
som van 1 frank te b etalen vermeerderd
met d e vergoedende interesten vana.f
6 juli 1970 en de gerechtelijke interesten
en ze solidair met eerste eiser veroordeelt
tot de kosten van b eid e aanleggen gevallen aan de zijde van d e bmgerlijke
p artij en, op d e motieven dat u.i t de
houding, de gedraging en de verklaringen
zelf van. deze b eklaagden h et voldoende
gronclig vermoeden rijst dat zij niet
kunnen verondersteld worden in de
onwetendheid t e zijn geweest nopens de
onwettige en strafbare wijze waarop deze
titels verkregen werden,

tenvijl uit de vergelijk.ing van de kasbons en titels omschreven in de telastlegging A, 1, in hoofde van eerste eiser
en deze omschreven in de telastlegging C,
1, en C, 2, in hoofde van d e tweede,
d erde, vierde en vijfde eiser, en uit de
motieven van het arrest, zoals ook uit de
instructie, blijkt dat de kasbons en
obligaties waarvan d e heling t en laste
van d e tweede, derde , v ierde en vijfde
eiser werden gelegd d ezelfde zijn als de
kasbons waarvan de cliefstal ten laste
van eerste eiser werd gelegd en terwijl
d e onwettelijld1eid van de veroordeling
van eerste eiser wegens clie£stal van deze
kasbons en titels zoals ontwikkeld in h et
eerste onderdeel van het eerste middel,
ook d e onwettelij ld1eid medebrengt van
d e veroordeling van d e tweede, derde,
vierde en vijfde eiser wegens heling van
d eze k asbons en titels ; inderdaad de
overweging van het a rrest als zouden
deze b eklaagden niet lnmnen verondersteld worden in de onwetencli1eid te zijn
geweest nope11s d e onwettige en strafbare
wijze waarop d eze titels verkregen werden, op geen enkele grond meer zou
berusten wijl niet m eer wett elijk zou
vastgesteld zijn dat d eze titels op onwettige en strafbare wijze werden verkregen,
hetgeen een essentieel element is van de
h eling,
terwijl aldus de door het arrest uitgesproken veroordeli.ngen in h et middel
hernomen zo op strafrechtelijk als op
burgerlijk gebied niet naar genoegen. van
r echte gemotiveerd zijn :
Overwegende dat h et arr est de eiser s
veroordeelt om kasbons, welke door
eerste eiser b edrieglij k weggenomen werd en, t e h ebb en geh eeld ;
Ovenvegende dat, ingevolge het gedeel t elijk inwilligen van het eerste onderdeel
v an h et door eerste eiser aangevoerd
micldel, de strafbare oorsprong van deze
titels, zoals deze door h et arrest wordt
aangenomen , niet meer vast staat ;
Dat het middel gegrond is ;

B. In zoverre d e voorzieningen gericht
zijn t egen de b eslissingen welke, uitspraak
d oende over de civielrechtelijke b ela.n gen,
de afgifte van titels bevelen aan de
n alatenschap van Thienpondt Elvira en
d e eisers tot 1 frank schadevergoecling
en tot de kost en v er oordelen, jegens de
verweerders, burgerlij ke partijen :
Ov8l·wegende dat d e vernietiging van
d e b eslissing over d e strafvordering de
vernietiging m edebrengt van de veroorclelingen op civielrechtelijk gebied, welke
h et gevolg ervan zijn ;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverr e het uitspraak doet
over de ten l aste van d e tweede, derde,
vierde en vijfde eiser in gestelde strafvordering en civielrechtelijke vorderingen wegens heling van titels ten nadele
van d e verweerders, in zoverre het ten
laste van de vijf eisers de afgifte van
titels aan de nalatenschap van Thienpondt Elvira beveelt en in zoverre h et
de vijf eisers in de kosten veroordeelt
jegens de verweerders ; verwerpt de
voorziening van eerste eiser voor het
overige ; beveelt dat van dit arrest
m elding zal worden gemaakt op d e kant
van de gedeeltelijk vernietig d e beslissing ; veroordee lt de verweerders in de
h elft van de kosten ; Iaat de andere helft
ten Ia.ste van eerste eiser ; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.

ze

2 oktober 1973. kamer. Voo1·zitte1·, de H . vVauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·,
de H . Naulaerts. Geli;'lcluiclende concl~tsie,

raal. -

de H. D etournay, advocaat-genePleite1', de H. Ansiaux.

2• KAMER. -

2 oktober 1973.

1o ONTUCHT EN PROSTITUTIE.
STRAFWETBOEK, ARTIKEL 380quate1'. 0NTUCRT. WOORD NIET NADER
OMSCHREVEN IN DE WET. - BEOORDELINGSMACRT VAN DE FEITENRECRTER.

zo

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VERPLICRTING OP DE l\ITDDELEN TE
ANTWOORDEN.- GEEN VERPLICRTING
OP DE ARGUMENTEN TE ANTWOORDEN.

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. MIDDELEN AANGEVOERD IN EEN BRIEF
OF IN EEN NOOT. GESCHRIFTEN
NIET REGELl\iATIG VOORGELEGD TIJDENS DE DEBATTEN VAN DE TERECRTZITTING. - GEEN VERPLICRTING EROP
TE ANTWOORDEN.
4° ONTUCHT EN PROSTITUTIE . STRAFWETBOEK, ARTIKELEN 379 TOT
380quate?'. - 0NTUCRT.- BEGRIP.

so

BEWIJS. - STRAFZAKEN. - ALGEl\iEEN
RECRTSBEGINSEL
« TWIJFEL

KOl\iT DE BEKLAAGDE TEN GOEDE
- DRAAGWIJDTE.

ll ,

6° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - l\IIIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN BEOORDELING VAN DE
FEITENRECRTER. NIET ONTVANKE LIJK l\ITDDEL.
7° ONTUCHT EN PROSTITUTIE. STRAFWETBOEK, ARTIKEL 380quate1·,
LID 2. - BEPALING VAN TOEPASSING
ZELFS INDIEN DE BEKLAAGDE SLECRTS
ZIJN EIGEN DRIFTEN REEFT vVILLEN
VOLDOEN.
8° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT KRITIEK OE FENT OP EEN TEN OVERVLOEDE GE GEVEN REDEN VAN DE BESTREDEN
·BESLISSING. NIET ONTVANKELIJK
l\ITDDEL.

9° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.
- VERVOLGING VAN EEN DADER VAN
EEN l\USDRIJF.
vVETTELIJKREID
RANGT NIET AF VAN DE VERVOLGING
VAN ANDERE DADERS.
10° STRAF. - VERBEURDVERKLARING.
- ZAKEN BESTEMD TOT RET PLEGEN
VAN RET l\USDRIJF EN WAARVAN DE
EIGENDOM AAN DE VEROORDEELDE
TOEBEROORT. SOEVEREINE BEOORDELING VAN DE FEITENRECRTER.
ll 0 VOORZIENING IN CASSATIE.VORM.
STRAFZAKEN. NEER LEGGING VAN MEMORIES. - MEMORIE
VAN DE ElSER TER GRIFFIE VAN RET
HoF VAN CASSATIE NEERGEJ,EGD NA
VERLOOP VAN DE TERJ\ITJN GESTELD BIJ
ARTIKEL 42lbis, LID 3, VAN RET
WETBOEK VAN STRAFVORDERING.
N IET -ONTVANKELIJKREID.
l

0

Daa1· de wet van 21 aug~tsttts 1948, die
o.a. in het Stmjwetboelc a?·tilcel380quater
heeft ingevoegd, · het woo1·d « ontucht "
niet nacle1· heejt omsclweven, beooTcleelt
de jeiten1·echte1' soeve1·ein of daclen
ont~whtjeiten ttitmalcen, voo1· zove1· hi;'
van de geb?·~tikeliJ'lce betekenis van dit
wooTd niet ajwi]?ct ( l).

2° De ve1'Plichting vonnissen en a?'?'esten
met 1·eclenen te omlcleden en te antwooTclen
op de 1·egelmatig voo1·ged1'agen midclelen,
slttit niet de ve1'Plichting in te antwoo1'(1) Raadpl. cass., 24 december i951 (Bttll.
en PAsrc., 1952, I, 217); 17 ja nuari 1955
(ibid ., 1955, I, 505); 3 januari 1962 (ibid.,
1962, I, 514).
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den op de a1·gumenten welke tot staving
van clie middelen zijn aangevoe1·d en die
geen afzonde?'lijlce middelen uitmalcen (1). (Art. 97 Grondwet.)
3 ° De ?'echte?· is niet ve?'JJlicht te antwoonlen
op middelen die zijn voo1·gedmgen in
een b?·ief (2) of in een noot die, daa?' zij
hem niet 1·egelmatig zijn voo1·gelegd
tijdens de debatten van de te1·echtzitting,
geen conclttsie opleve1·en (3) .
4° Het woo1·d" onttwht "in de a1·tilcelen 379

tot 380quater van het Stm:fwetboek
heeft een ?'ttimen betelcenis dan het woonl
« JJ?'ostittttie "; het heeft oolc bet?·elclcing
op daden van lttb?·iciteit of van ontucht
die aan p1·ostittttie V?'eemcl zijn (4).
5° De 1·egel van st?·af?·echt, volgens wellce
twiJfel aan de belclaagde ten goede lcomt,
heeft bet?·elcking op twiJfel omt1·ent de
schuld van de belclaagde aan feiten
waa?'VOO?' hij ve1·volgd is en niet op
tw~?fel omt1·ent de toepasselijlcheid van
een stmfbepaling (5).
6° Niet ontvanlcelijlc is het middel dat

lc?·itiek oefent OJJ een beoonleling van de
feiten?·echte?' (6). (Art. 95 Gronclwet.)
7° A1·tilcel 380quater, lid 2, van het
Stmfwetboelc dat o.m. stmft degene die
doo?' enig pttbliciteitsmiddel kenbaa1'
maakt dat hij wenst in bet1·ekking te
lcomen met iemand die zich aan onfttcht
ove?·geeft, is van toepassing zelfs indien
de belclaagde zodoende slechts zijn eigen
d?·iften heeft willen voldoen.

van belang, is het middel dat hitielc
oefent op ·een ten ove1·vloede gegeven ?'eden
van de bestnden beslissing (7).
9° De wettelijkheid van de ve1·volging van
een dade?' van een misd?'iJJ hangt niet af
van de ve1·volging van ancle1·e pe1·sonen
die eman deelgenomen hebben (8).
10° De feitem·echte?' beoonleelt soeve1·ein of
de zalcen, die hij vm·bett?'d ve?·klaa?·t,
bestemcl wa1·en tot het plegen van het
misd?·iJ! en of de eigendom e1·van aan de
ve?·oo?·deelde toebehoo1·t (9). (Art. 42
S .W .)
l l 0 Niet ontvanlceliJ'k is de menw?·ie tot

staving van een .voo1·ziening in st?·afzalcen, die te?' g?·itfie van het Hof is
nee1·gelegd na ve?'loop van de tm·mijn
gesteld bij m·tilcel 420bis, lid 2, vctn het
Wetboek van stmfvo1·de1·ing (10) .
(R .... )
.ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 29 januari 1973 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;

8° Niet ontvanlcelijk, wegens het ontb1·elcen

Over het eerste miclclel , afgeleicl uit de
schencling van de artikelen 380quate?',
tweede lid, van het Strafwetboek en 97
van de Grand wet,
doo?'dat h et b estreden arrest beslist dat,
nu de wetgever noch in artikel 380qttate?',
tweede lid, van het Strafwetboek, noch
in enige andere wetsbepaling het begrip

(1) Cass., 9 januari 1973 (A1'J', cctss., 1973,
biz. 475); vgl. cass., 7 maart 1973 (ibid.,
1973, biz. 662).
(2) Raadpl. cass., 24 april 1972 (A1'1'. cass.,
1972, biz. 800) .
(3) Over de voorwaarden opdat een geschrift een conclusie oplevert waarop cle
rechter verplicht is te antwoorden, raadplege
men cass., 17 april 1973 (A JT, cass., 1973,
biz. 821).
(4) Gedr. St. Kamer, zitt. 1946, m . 249,
b iz. 16, noot 1. Over de begrippen « ontucht »
en « prostitutie », raadpl. cass., 3 januari 1962
waarvan sprake in noot 1; Les Novelles,
Droit penal, d. III, v° C1·imes et delits cont1·e
l' onl1·e des familles et cont1·e la montlite 1Jublique,
m•. 6248 en de daarin vermelde auteurs ;
HOORNAERT, «La loi du 21 aoC1t 1948 supprimant la reglementation officielle de la
prostitution "• Jou1·nal des t?·ibtt?tau.x, 11l48,
blz. 555 .

(5) Cass., 13 december 1968 (A1'1· . cass.,
1069, blz. 400) en noot 1, blz. 378; CONSTANT,
T?·aite elementai1·e de cl?·oit 1Jenal, 1965, d. I,
nr. 42, E, en noot 1, b lz. 79 ; TROUSSE,
« L'interpretation des lois penales "• Revue de
d?·oit penal, 1952-1953, blz. 411 en de in
noot 10, biz. 414, vermelde autem·s .
(6) Cass., 24 september 1973, su.pm,
biz. 76.
(7) Cass. , 27 februari 1973 (A1'1'. cass., 1973,
biz. 637).
(8) Raadpl. cass., 28 september 1953
(Bttll . en P.asrc., 1954, I, 46); 5 december 1955
(ibid ., 1956, I, 324); 26 oktober 1964 (ibid.,
1965, I, 204) ; 16 november 1971 (A1·r. cass.,
1972, biz. 261) .
(9) Raadpl. cass., 5 juni 1944 (Bttll. en
PASIC., 1944, I, 371); 3 juni 1946 (ibicl., 1946,
I, 228).
(10) Cass., 25 september 1072 (A1'?' . cass.,
1973, blz. 95).

-125« ontucht » nader omschrijft, « de feitenen de uit alles v oortvloeiende moreelrechter d esbetreffend tot b eoordelings - ondermijnende en sociaal-gevaarlijke prononn za l n em en de thans a lhit>r gan gbare miscuiteit ... t e b eschouwen is als onen gebruikelijke betekenis welke , op tucht »;
grond van algemene bekendheid en
Overwegende dat deze reden tevens
algem en e m enselijke ervari11 g, aan dit een passend antwoord op de conclusie
woord en begrip gegeven wordt », van eiser verstr ekt; dat h et arrest niet
tenvijl, ee1·ste onde1·deel, het arrest geen ertoe gehouden was aile · argumenten
antwoord verstrekt op de conclusie vervat in de conclusie van eiser en welke
waarin eiser staande hield : dat uit de geen afzonderlijk middel uitmaakten, te
voorber eidende werken van d e wet van b eantwoorden evenmin als die vervat in
21 augustus 1948 blijkt d at h et de d e brieven en nota's van eiser ;
Overwegende trom-vens dat de artib edoel ing van de wetgever is gewees t h et
k elen 379 en volgende van het Strafwetprive sexueel wangedrag en d e koppelarij
tussen m eerderjarigen niet te b eteu gelen, boek betrekking h ebben op d e prostitutie
en de ontucht en uit de voorbereidende
indien zij niet de vorm aannemen van
souten eurschap, uitbaten van een prosti- werken van de wet van 21 augustus 1948
tutiehuis of gewoonlijk geldelijk exploi- blijkt dat de wetgever aan het woord
teren van andermans prostitutie of « ontucht » een bredere zin heeft willen
ontucht ; dat eruit volgt dat aile p er- geven dan aan het woord « prostitutie »
sonen die medewerken aan dit prive en hiermede niet aileen de prostitutie
sexueel wangedrag, zelfs die welke het maar ook aan prostitutie vreemde daden
uitlokken door giften, b eloften, b edrei- van lubriciteit en onzedelijkheid heeft
gingen, en dergelijke, of het vergemak- bedoeld;
kelijken, buiten de toepassing van d e wet
Wat het t weede onderdeel betreft :
vallen ; dat derhalve de publiciteit voor
dit soort gedrag evenmin door de wetOverwegende d at uit hogerbedoelde
voorbereidende werken even een s blijkt
gever wordt beteugeld ;
tweede ondm·deel, b edoelde voorberei - dat de wetgever de in h et t weede lid van
dende werken de hoger e strafmaat artikel 380quate1' bepaalde verhoging van
bepaald in het tweede lid van arti- straf r echtvaarcligt d oor d e omstandigk el 380q~wtm· uitsluitend motiver en op h eid dat de aanzetting tot ontucht,
grond van h et gevaar d at de « prostitu- wa1meer zij door middel van publiciteit
tie » zich zou verspreiden ; er aileszins geschiedt, een veel grotere verspreiding
in d e r echtsleer verdeeldheid b estaat ' heeft en dm·halve veel meer gevaar
omtrent h et gebruik in b ed oeld a rtikel oplevert, reden w elke geldt zowel voor
van d e t ennen "prostitutie » en " on- de gewone ontucht als voor de prostitucht », twijfel welke in het voordeel van tutie;
Overwegende dat een verdeeldheid in
de beklaagde moet uitgelegd word en
de rechtsleer omtrent de uitlegging van
W at h et eerste onderdeel betreft :
een wetsbepaling niet van die aard is dat
Overvvegende dat de r echter soever ein zij voor d e rechter , die deze wetsbepaling
b eoordeelt of de daden, welke hij b ewezen toepast, een twijfel moet doen ontstaan
verklaart, feiten van ontucht uit m a k en, welke d e beklaagde ten goede moet
komen;
voor zover hij aan die tenn, waarvan
Dat h et middel niet kan aangenomen
h et b egrip in de wet niet nader is omschreven, zijn gebruikelijke b etekenis worden;
toekent;
Over h et t weed e middel, hieruit afgeOverwegende dat deze betek enis niet leid dat het arrest de v eroordeling van
wordt miskend door de b eslissing dat eiser steunt op « de veelvuldigh eid van de
« de sexuele omgang welke d e b eklaagde
verlangde en tot stand gebrachte gevia zijn publiciteit nastreefde en ook slachtsbetrekkingen »,
verwezenlijkte tussen hemzelf, zijn echtte1·wi}l er slechts drie of vier a dvertengenote en de personen m et wie hij
ties werden geplaatst op ongeveer zes jaar
daartoe in b etrekking k wam, in h et
onderhavig geval, wegen s de veelvulclig- tijd en er slechts drie of vier sexuele
heid van de verlangde en tot stand contacten uit voortvl oeiden :
gebrachte geslachtsbetrekkingen, h et
Overwegende d at h et middel , dat een
daarbij b eoogde voldoen zowel van
feitelijke vastst elling van de rechter
andermans als van eigen driften , d e b eluitiseert, niet ontvankelijk is ;
beoogd e en verwezenlijkte stelselmatige
Over het d erde middel, afgeleid uit de
verwisseling van de respectieve partners

-126schending van artikel 380q1tateT, tweede
lid, van het Strafwetboek,
doonlat het arrest het misdacdig opz;et
bewezen acht om de reden dat de door
eiser gevoerde publiciteit erop gericht
was " door sex uele mngang tussen he1n,
zijn echtgenote en de personen die op de
publiciteit ingingen, te voldoen aan zijn
eigen driften en m.eteen aan andermans
chiften, namelijk aan die van zijn echtgenote en van de personen die gevolg
geven aan de door hem gepubliceerde
aankondigingen »,
tenvijl, om strafbaar te zijn op grond
van hogervern1.elde wetsbepaling, eiser
de bedoeling zou moeten hebben gehad,
door middel van publiciteit, als buitenstaander, derde personen te koppelen,
zonder zelf in het sexueel verkeer
betrokken te zijn, en terwijl uit het arrest
zelf blijkt dat de eerste bedoeling van
eiser erin bestond zijn eigen driften te
voldoen :
Overwegende dat artikel 380q1tate?',
tweede lid, van het Strafwetboek degene
straft die door enig publiciteitsmiddel
kenbaar maakt dat hij wenst in betreklcing te komen met iemand die zich aan
ontucht overgeeft ; clat dergelijke publiciteit derhalve strafbaar is onverschillig
of zij ertoe strekt eens anders driften
en/of die van de aankondiger te voldoen ;
Dat het micldel naar recht faalt;

eist ; clat het algemeen opzet om te doen
wat de strafwet verbiedt terzake voorhanden is en volstaat voor het tot stand
komen van deze misdrijven " ;
Overwegende dat door deze vaststelling het arrest beschouwt dat eiser
handelingen heeft willen stellen die hij
wist door de wet verboden te zijn ;
Overwegende dat het arrest aldus
impliciet maar zeker aanneemt dat het
lonter feit dat geen vervolgingen ingesteld zouden zijn wegens handelingen van
gelijke aard als die door eiser gesteld, niet
van die aard was dat het in hoofde van
eiser tot een onoverkomelijke dwaling
aanleiding kon geven ;
Dat de beslissing wettelijk gerechtvaardigd is ;
Overwegende dat het middel dat een
overtollige reden van het arrest bekritiseert, bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schencling van artikel 66 van het Strafwetboek,
doonlat eiser aileen vervolgcl werd,
te1·wijl als mededaders van het misclrijf
hebben gehandelcl de echtgenote van
eiser en de uitgever van het blad waarin
de advertenties werden geplaatst en
terwijl de vervolging van slechts een
dader, wanneer er verschillende mededaders zijn, onwettelijk is :
Overwegende dat de wettelijkheid van
de vervolging van de dader van het bij
artikel 380q·uate?·, tweede lid, van het
Strafwetboek omschreven misdrijf niet
afhangt van de vervolging van de andere
personen clie aan hetzelfde misch·ijf hebben deelgenomen ;
Dat het middel naar recht faalt ;

Over het vim·de middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 71 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doonlat het arrest beslist dat eiser zich
te vergeefs beroept op onoverkomelijke
dwaling als grand van rechtv.a arcliging,
o1n de reden « dat overigens beklaagde
er geen enkel bewijs van voorbrengt als
zouden in dit land gelijkaardige misdrijven, die op een zelfde manier werden
gepleegd, tot nog toe steeds zonder
strafrechtelijke vervolgingen gebleven
zijn »,
te?'WiJ·z, sedert verschillende jaren, advertenties, zoals die welke door eiser
werden gepubliceerd, vrij verschijnen in
Belgische kranten en niet verboclen
gespecialiseerde tijdschriften, en de personen die ze publiceren niet vervolgcl
worden :

Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 42, 43 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet ;
doonlat het arrest de verbeurdverklaring uitspreekt van de overtuigingsstukken nrs. 273/70, 282/70 en 1084/70,
tenviJ'l deze stukken geen verband
houden met de telastlegging A waarvoor
eiser werd gestraft, maar met de telastlegging B waarvan hij werd vrijgesproken, zodat de verbeurdverklaring van
die stuldwn onwettig is :

Overwegende dat het arrest eerst
releveert dat « voor het tot stand komen
van de vorenbedoelde misdrijven artikel 380quate?', tweede lid, van het
Strafwetboek geen bijzonder opzet ver-

Overwegencle dat het arrest vaststelt
clat de in het middel vermelde overtuigingsstuldmn bestemd waren tot het
plegen van het misch'ijf omschreven
onder de telastlegging A, hoofdens welk
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eiser veroordeel d werd, en dat zij allen
eigendom van eiser zijn;
Overwegen,de dat, nu het een soevereine vaststelling van de feitenrechter
bekritiseert, het middel niet ontvankel ijk

is ·
'En overwegende dat de substantiel e
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nagel eefd
en dat de besl issing overeenkomstig d e
wet is;
Om die redenen, en zonder acht te
s l aan op de tweede aanvullende memorie
door eiser ter griffie van het Hof neergelegd na het verstrijken van de bij
artikel420bis van het Wetboek van strafvordering bepaalcle termijn ; verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser
in de
kosten.
oktober 1973. 2e kamer. de H. Wauters, raadsheer
waarnemencl voorzitter. Ve1·slaggeve1·,
de H. Naul aerts. Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay, advocaat -gene raal.
2
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VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD 0111 ZICH IN CAS SATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING DAT DE EIS VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ GEEN BESTAANS REDEN l\'IEER HEEFT. VOORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE, VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ
EN VAN DE VERZEKERAAR VAN DE
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJK HEID VAN DE BEKLAAGDE, VRIJWILLIG
TUSSENGEKOllmN PARTIJ.- NIET ONT VANKELIJKE VOORZIENI NGEN.

2o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). RAlliiNG VAN
DE SCHADE. LATERE FElTEN VREEMD
AAN DE FOUT EN AAN DE SCHADE. GEGEVENS WAARlliEE GEEN REKENI NG
WORDT GEHOUDEN BIJ DE BEOORDELING VAN DE GOED TE MAKEN SCHADE .
go VOORZIENING IN CASSATIE. VORM . STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN DE BURGERRECHTELI JK AANSPRAKELIJKE PARTIJ. GEEN EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT VAN
DE
VERKLARING VAN VOORZIENING

BIJ RET OORSPRONKELIJK EXPLOOT
VAN BETEKENING GEVOEGD . NmTONTVANKELIJKHEID .
4° VO O RZIENING IN CASSATIE . Von.111. STRAFZAKEN. Voon.zm NING VAN
DE
VERZEKERAAR
VAN
DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKE LIJKE PARTIJ, VRIJWILLIG TUSSENGE KOMEN PARTIJ. GEEN EENSLUIDEND
VERKLAARD AFSCHRIFT VAN DE VOOR ZIENING BIJ
RET
OORSPRONKELIJK
EXPLOOT VAN BETEKENING GEVOEGD.
NmT-ONTVANKELIJ KHEID .
5° CASSATIE. OlliVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVOR DERING. VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE.
CASSATIE VAN DE
BESLI SSING TOT VEROORDELING VAN DE
BEKLAAGDE . BURGERRECHTELIJK
AANSPRAKELIJ KE PARTIJ DIE ZICH NIET
OF ZICH ONREGEL111ATI G IN CASSATIE
HEEFT VOORZIEN. GEVOLG VAN DE
CASSATIE T .A.V. DEZE PARTIJ .

6°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJ KE RECHTSVOR DERING.
VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE .
CASSATIE VAN DE
BESLISSING TOT VEROORDELING VAN
DE BEKLAAGDE. VERZEKERAAR VAN
DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE .
VERZEKERAAR VRIJWILLIG TUSSENGE KOl\'IEN EN VEROORDEELD 0111 HEll'[ TE
VRIJWAREN VOOR DE VEROORDELINGEN
TEN GUNSTE VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ . VERZEKERAAR DIE ZICH
NIET OF ZICH ONREGELMATIG IN CAS BATIE HEEFT VOORZIEN. GEVOLG
VAN DE CASSATIE T.A.V . DEZE VERZEKERAAR.

1° Niet ontvanlcelijlc, wegens het ontb1·elcen
van belang, ziJ"n de voo1·zieningen van de
belclaagde, van de btwge?"?"echtelijk aansp?"alcelipce JJa?·tij en van de ve1·zelcemm·
van de bw·ge?'?'echtelijlce aansJJ?'akelijlcheid van de belclaagde, V?"iJ'willig tttssen gelcomen pm·tij, tegen de beslissing dat
de eis van de btwge1·l~ilce pa1·tij geen
bestaans1·eden mee1· heeft en deze pa1·tiJ.
in de lcosten ve?·oo?·deelt ( 1).
2° Om de schade te beoonlelen waa1·voo1'
ve1·goeding ve1·schttldigd is wegens een
misd1·ijj, client geen 1·elcening te wm·den
(1) Tiaadpl. cass., 4 januari en 29 februari
1972 (A?'1'. cass., 1972, blz. 435 en 598) ; 14 mei
1973 (i b·icl., 1973, blz. 873).

- 1 28 gehouden rnet lqte1·e gebetwtenissen, die
aan de fottt en aan de schade zelf VTeemd
zijn en die de toestand van het slachtoffe?·
zot;den ve1·betenl of ve?'e?·genl hebben (1).
3° Niet ontvanlcelijk is de vooniening van
een btt?'[Je?'•rechtelijlc aansp1·alcelijke pa?'tij, wannee1· geen eenslttidend ve1·1claanl
afsclwift van de ve?·!cla1·ing van vom·ziening biJ' het oo?'SJJ1'onlcelijlc exploot
van betelcening van dit ?'echtsmiddel is
gevoegd (2). (Art. 418 Sv.)

4° Niet ontvanlcelijlc is de voo1·ziening van
de vm·zelcema?' van de btw·ge?Techtelijlce
aansp?·alceliJ'lcheid van de belclaagde,
m·ijwillig tttssengelcomen pm·tiJ·, wannee1·
geen eenslttidend vm·lclaanl afsch?·ift van
de vm·lcla?·ing van vom·ziening biJ' het
ooTSJJTOnlcelij lc ·exploot van betelcening
van dit ?'echtsrnicldel is gevoegd (3).
(Art. 418 Sv.)
5° W annee?' een beslissing tot vm·oo1·deling
van de belclaagde OJJ de btt?'gedijlce
?'echtsvonle?·ing, op cliens voo1·ziening,
ventietigcl wonlt en de bw·gen·echteliy'lc,
aanSJJ1'alceliy'lce JJa?·tij zich niet of zich
on1·egelmatig in cassatie heeft voo'!'zien,
heejt de beslissing, waa1·biJ. deze' pa1·tiJ.
btwge?'?'echtelijlc aansJJmlcel~ilc wo1·dt ve?'lclaa'!'d voo1· die ve?'OO?'deling, geen
bestaansTeden rnem· (4).
6° liVC:mnee?' een beslissing tot Ve?'Oonleling
van de belclaagde op de btt?·gedijlce
?'echtsvm·de?·ing, op diens voo1·ziening,
ve1·nietigd wonlt en de ve?·zelce?·am· van
de btwgen·echteliJ'lce aanspmkeUjkheicl
van deze beklaagcle, die VOQ?' de feiten?'echtm· m·ijwillig is tussengekornen, zich
niet of zich on1·egeln~atig in cassatie
!weft voo?·zien, heeft de beslissing tot
ve?"Oonleling van deze ve1·zelce?·am· om de
beklaagde te m·ijwa1·en voo1· de ve?"Oo?·clelingen jegens de btwgedijke JJaTtij
geen bestaans1·eden mee1· (5).
(HANSEN E., HANSEN H . EN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP «DE VERENIGDE MEESTERS n, T. HUYGEN l\1. EN HUYGEN F.)
ARREST.

RET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Cass., 19 februari 1973 (A?'?·. cass., 1973,
blz. 508); zie DALCQ, in Les Novelles, Droit
civil, d. V, Responsabilite civile, vol. 2,
nrs. 4075 en volg.
(2) en (3) Raadpl. voor de voorziening in

arrest, op 10 april1972 door het Hof van
b eroep te Luik gewezen ;
Overwegende dat het arrest enkel
u:itspraak doet over de civielrechtelijke
belangen;
I. Over de voorzieningen van de eisers
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vorderingen tegen hen door verweerder
Franciscus Huygen ingesteld :

Overwegende dat het arrest, bij beves tiging van het beroepen vonnis, vaststelt
clat de eis van deze verweerder zoncler
voorwerp is geworden en de kosten ten
laste van deze partij legt ;
Dat de voorzieningen mitsdien, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk
zijn;
II. Over de voorzieningen van de
eisers tegen d e beslissing op de civielrechtelijke vordering tegen hen door
verweerder Mam·ice Huygen ingesteld :
1. Wat de voorziening betreft van
eiser Edgard Hansen :

Over het middel dat uitsluitend gericht is tegen de veroordeling tot vergoeding van de schade verwekt door het
verlies van inkmnsten voortspruitende
ui:t de bestenclige arbeidsongeschiktheid
door verweerder Maurice Huygen opgelopen en dat afgeleid worclt uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382, 1383 en 1384 van h et
Burgerlijk vVetboek,
doo?"dat het arrest bij bevestiging van
het beroepen vonnis de eisers veroordeelt om solidair aan de burgerlijke
partij Huygen Maurice de som van
1.501.305 frank met intresten en kosten
te betalen en de inkomstenschade uit de
blijvende invalicliteit op 2.445.076 frank
begroot om de reden clat, betreffende de
schade spru:itend u:it de blijvende arbeidsongeschiktheid van 82 pet., « h et basisloon per jaar door de eerste rechter
ex aequo et bono geraamd op 170.000 frank
als gerechtvaarcligd voorkomt ; dat bek laagde zijn berekening maakt op basis
van d e vercliensten van de burgerlijke
partij na de consolidatie terwijl het blijkt
dat indien de burgerlijke partij had
kunnen verder werken bij haar werkgever
cassatie van de burgerlijke partij : cass.,
15 april 1973 (A1T . cass., 1973, b iz. 817).
(4) Cass., 12 maart 1973 (A1'1·. cass., 1973,
biz. 678).
(5) Cass., 12 maart 1973 (A?T. cass., 1973,

blz. 580).
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zij een uurloon van 70 frank zou hebben zoncler rechtmatige oorzaak mag spruiontvangen ·op 't ogenblik van het ongeval, ten » ; d at hij vervolgens had uiteengezet
hetgeen een jaarloon van 180.950 frank dat verweercler Maurice Huygen in een
uitmaakt; dat de rentevoet van 5 pet.
beschermde werkplaats in vast clienstals juist client aangezien zodat het bedrag verband gedurende 45 m·en per week
van 2.445.076 frank berekend door de tegen een brutoloon van 34 frank per uur
eerste rechter als verlies aan inkomsten waste werk gesteld; wat op een jaarloon
wegens blijvende werkonbekwaamheid v;:m 74.970 frank neerkwam, waarbij nog
gerechtvaardigd is »,
8.500 frank vakan~iegeld moest gerekend
te1·wiJ'l 1° h et arrest niet antwoordt op worden ; clat hij poneerde dat h et verlies
de conclusie van de eisers, waarin deze van inkomsten door de burgerlijke partij
staande hielden dat " wanneer men ter gel eden het · verschil was tussen het
zake zoekt naar het werkelijk verlies dat basisloon - door eiser op een andere
het s]achtoffe.r geleden heeft, en over w1j ze clan m het beroepen vonnis
en dit inkomen · van
welke mogelijkheden dit slachtoffer nog berekencl
83.470 frank;
beschikt, men tot de vast.s tellingen komt,
Overwegende dat de rechter dit verzoals blijkt uit een bijge.bracht stuk, clat
de burgerlijke partij in een beschermde weer verwerpt door enkel te b eschouwen
werkplaats te Zwartberg te werk gesteld clat eiser het verlies van verweerclers
is aan een bruto-loon van 34 frank en · inkomsten berekent $< op basis van de
45 uren per week ; het blijkt dtis dat de vercliensten ·van de burgerlijke partij
burgerlijke partij een aangepast werk (verweercler) ria de consolidatie en dat
heeft gevonclen en wat meer is, de inclien de · burgerlijke p artij had lnmnen
burgerlijke partij is in vast dienstver- vercler werken bij ha.ar werkgever, zij
een uurloon van 70 frank zou hebben
bancl, waaruit client te worden weerhouclen clat de burgerlijke partij alclaar ontvangen op het ogenblik van het
in het beclrijf mag blijven werken tot het ongeval hetgeen een jaarloon van
180.950 frank uitmaakt » zonder vast te
einde van haar lucratieve levenscluur,
tenzij zijzelf aan het arbeidscontract een stellen clat de ingeroepen gebeurtenissendie zich na het misdrijf hebben voorge eincle zou stellen, wann'eer zij haar toestand ka1i verbeteren ; onclanks het daan en die de toestand van de bm·gerongeval verdient de burgerlijke partij in lijke partij hebben verbeterd, vreemd
dit aangepast werk een jaarloon van zijn aan clit misdrijf en aa.n de schade zelf;
clat a lclus de r echter zijn beslissing niet
34 frank X 45 m·en X 49 weken =
74.970 frank. Bij dit beclrag van wettig rechtvaardigt;
Dat het middel in zijn tweede onder74.970 frank client het vakantiegelcl
dee] gegrond is ;
gevoegd te worden 8.500 frank zodat de btirgerlijke partij thans nog over
2. Wat de voorziening betreft van de
een inkomen beschikt van 83.470 frank»,
eisers Hubert Hansen en de naamloze
' ¥aaruit de eisers besloten clat het jaar- vennootschap « De Verenigde Meesters » :
lijks inkomstenverlies van de burgerlijke
Overwegende dat ingevolge artikel 418
partij met clit beclrag verminderd moest
worden (schending van artikel 97 van de van het W etboek van strafvordering de
voorzieningen van de civielrechtelijk
Grondwet);
aa,1sprakelijke partij en van de vrijwillig
2° de aan de burgerlijke partij toekomencle schaclevergoecling in conc1·eto . tussengekomen partij aan de .partijen
client vastgestelcl te worden op het tegen wie ze gericht zijn, moeten betekencl
ogenblik van de uitspraak, zoclat het worden ; dat wanneer de wet de betearrest ten onrechte weigert rekening te kening van de voorziening verplicht stelt,
houden met de inkomsten van de burger- de verklaring zelf van· de voorziening
lijke partij die cleze schacle vermincleren, integraal aan de tegenpartij moet beteook al waren deze inkomsten na de kend worden en clat. de uitgifte van de
consoliclatie · ontstaan (schencling van betekencle verklaring van voorziening
artikel 1382, 1383 en 1384 van het bij het oorspronkelijk exploot moet
worden gevoegcl om het Hof de mogelijkBurgerlijk Wetboek) :
heid te geven de regelmatige nakoming
Overwegende dat eiser in zijn verweer van die formaliteit na te gaan ;
Overwegencle clat bij het oorspronkelijk
had voorgehouden clat uit artikel 1382
.van het Burgerlijk Wetboek blijkt « clat exploot van betekening van de voora.lwie door zijn fout schade berokkent, ziening van de eisers, hetwelk in het
cleze schacle moet vergoeden zonder clat clossiel' berust, geen uitgifte van de
evenwel uit cleze situatie een verrijking verldaring van voorziening is gevoegcl ;
CASSA1'1E, 1974. 5
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Da.t de voorzieni1':tgen van de e1sers
mitsdien niet ontvankelijk zijn ;
Overwegende echter dat, ingevolge de
hierna op de voorziening van eiser
Edgard Hansen uitgesproken beperkte
vernietiging, de b eslissing waarbij de
eisers Hubert Hansen en de naamloze
vennootschap " De V erenigde Meesters »
solidair m et eerstvernoemde tot schadevergoeding jegens verweerder Maurice
Huygen w orden veroordeeld in d ezelfde
mate zonder voorwerp wordt ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het eerste onderdeel van het
middel van eerste eiser, dat tot geen
ruimere cassatie l eiden kan, verwerpt d e
voorzieningen van d e eisers Hubert
Hansen en de namnl oze vennootschap
« D e Verenigde Meesters » ; vernietigt h et
bestreden a rrest 'in zoverre h et, uitspraak
doende tegenover eiser Edgard Hansen,
het b edrag v an de schadevergoedin,g
bepaalt aan verweerder Maurice Huygen
toegek end uit hoofde vmi h et verlies van
inkomsten voortspruitende uit d e door
hem opgelopen bestendige arbeidsongeschiktheid, u:it welke gedeeltelijke vernietiging volgt d at d e b eslissing >vaarbij
de tweede en d erde eisers solidair 1net
eei'ste eiser tot deze scb.a devergoeding
zijn veroordeeld i.n d ezelfde m a t e zonder
voorwerp wordt ; verwerpt voor het
overige de voorziening van eiser Edgard
Hansen ; beveelt d at melding van dit
arrest zal worden gernaakt op de kant
van d e ged eeltelijk vernietigde b eslis sing; veroordeelt de eisers in drie vierde
van d e kosten en verweerder Huygen
Maurice in een v ier de ; verwijst d e aldus
beperkte zaak naar het Hof van b eroep
te B r ussel.

2 oktober 1973 . 2e kan~er . Voo?·zitte?·, de H . Wauter s , raadsheer
waar nemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?',
de H . Chatel. Gelijlcluidende conclusie, d e H . Detom·nay, aclvocaat-generaal.- Pleite1·, d e H. Houtekier . ·

3e KAMER. -

3 oktober 1973.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJRE
ZAREN. - CONCLUSIE. - BESLISSING
DIE DE FEITEL[JRE GEGEVENS WAAROP
ZIJ .IS GEGROND, NAUWREURIG VERMELDT.
BESLISSING DIE ALDUS

ANTWOORDT OP DE CONCLUSIE WAARIN
ANDERE OF TEGENSTRIJDIGE FEITE LIJRE GEGEVENS WORDEN UITEENGE ZET.

2° BEvVIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT.

~ BEWIJSRRACHT VAN DE ARTEN. VERZOERBURGERLIJRE ZAREN. SCHRIFT IN HOGER BEROEP. - DESKUNDIGENVERSLAG.
UITLEGGING
STROORT MET DE BEWOORDINGEN VAN
DEZE ARTEN. GEEN MISRENNING
VAN DE BEWIJSRRACH'.r ERVAN.

1° Regelmatig met 1·edenen omlcleed is de
beslissing die , cle feit elijlce gegevens
wam·op zij 'i s geg1·ond, nmtwlcettTig
veTmeldt en alcltts antwoonlt, doo1· ze te
venveTJJen, op de conclttsie waa1'in
ande1·e of tegenst1·ijclige feit elijlce gegevens wm·den uiteengezet (1) . (Art. 97
Gronclwet.)

2° De bewijslcmcht van e~m ve1·zoelcsclwijt
in hoge1· bm·oep (2) en van een deslctmcligenve7'slag (3) wonlt niet mislcend doo1·
het an·est dat een ttitlegging e1·van gr;,eft
die st1'0olct met de bewoonlingen e1·van.
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
(«DE FEDERAJJE VERZERERINGEN »,
T. PAULAUSKAS .)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op h et b estreden
arrest, op 15 d ecemb er 1971 gewezen
door h et Arbeiclshof te Luik ;
Over h et middel afgeleicl uit de schending van de artikelen 97 van d e Grandwet, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk W etboek,
cloonlat het b estreden arrest, bij bevestiging van h et b er oepen vonnis, eiseres
veroorcleelt mn aan ver weercler, getroffen
door een arb eidsongeval , d e 'l.vettelijke
vergoedingen te betalen op basis van een
blijvende ge deeltelijl~e a rbeidsongeschikt heid van 8 procent en aldus d e b esluiten
bekrachtigt van d e geneesheer-desktm·d ige die door d e eer ste rechter werd
(1) Cass., 28 juni 1973 (An· . cass ., 1973,
b iz. 1066).
(2 ) Cass., 7 oktober 1966 (A 1'1·. cass., 1961,
biz. 173); vgl. cass ., 30 november 1970
(·ibicl., 1971, biz. 303) .
(3) Cass., 29 oktober 19(ifi (Bttll. en PASIC.,
1966, I, 287} ; vgl. cass. , 1 maart 1973
(A?'I'. cass ., 1973, blz. 1346).
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aangewe:;o;en en die heeft aangenorn.en dat
d e stoornissen waarover verweerder
klaagt, wijzen op een post-commotioneel
syndroom, geobjectiveerd door de vast'
stellingen van tenminste twee van de
geneesheren-specia listen die verweerder
kort na h et ongeval hadden onderzocht,
doonlat het arrest in zij n red engeving
zowel als onder verwijzing n aar de
r ed enen van d e eerste rechter, die h et tot
d e zijne 111.aakt, a ls antwoord op d e
kriti ek door eiseres uitgeoefend op d e
b esluiten van bedoelde gen eesheer-des kundige , er zich in hoofdzaak toe beperkt
enerzijds vast t e stellen d a t, op grand
van d e afwijkende m ening van sommige
van d e door eiser es ger aadpleegde ge n eesheren « die spraken van ongevalsneurose », d e d eskundige, v ooral in een
wetenschappehjk zeer d elicat e materie ,
h et vertrouwen niet k an verbeuren, dat
hij verdient, aangezien zijn verslag, dat
enkel op d at punt wordt betwist, geen
k ennelijke vergissing, tegenstrijdigheid
of teko1'tkoming vertoont, en anderzijds
te verklaren d a t het b eluitiseerde d es , lnmdigenverslag voldoend e m et r edenen
is omkleed, want gestaafd door d e m et
elkaar overeenste1nrnende adviezen van
d e keel- , neus en oorarts (dokter Benoit)
en van d e oogart s (dokter D ehaese), die
door eiseres werden aangewezen mn d e
getroffene t e onderzoeken,
tenvijl, ee1·ste onde1·deel, die r ed enen
geen passend antw oord zijn op d e nauwk eurige en omstandige grieven, door
eiseres aan gevoerd t egen d e b esluiten
van het d eslnmdigenverslag en m et name
hierlj.it afgeleid dat h et onderzoek van
d e dokters Benoit en D ehaese, waarnaar
d e deslnmdige verwees, niet in aanmerking mocht komen om een postcommotioneel syndroom te obj ectiveren, enerzijds omda t -dokter Benoit bij h et
onderzoek twintig dagen na h et ongeval
geen kennis had vaq verweerders vorige
b eroepsbezigheden (arbeid m et ,pneum a tische hamer en gebruik van springstoffen) en derhalve d e bij de getroffen e
vastgestelde afwijkingen ten onrechte
als verschijnselen van een post-co1mnotioneel syndroom had beschouwd, terwij l
d e vier andere k eel- , n eu s - en oorartsen,
die werden geraaclpleegd en die bet er
waren ingelicht, die zelfde afwijkingen
als verschijnselen van een b eroep sla b y rinthitis b eschouwden, en anderzijds
omdat dokter D ehaese in zijn oordeel
dat een tamehj ke h ypertensie van d e
centrale n etvlies -acler de aanwezigheid
v an een post-commotioneel syndroom
mogelijk maakt, t en onrecb,te genoemde

h y p ertensie afzonderlijk h a d beschouwd,
zonder t e verwijzen naa r d e andere
oogonclerzoekingen die w erden verricht
en die all e · negatief waren, wat eerder
aantoont dat genoemde h y p ertensie
slechts van voorbijgaande aard was ; · de
d eslnmdige bovendien rekening had ge houden m et het verslag van de nem·oloog
(wien s m ed ewerking hij had ingeroepen)
en w iens b esluit was dat h et hier « een
geval was van eenvoudi ge ongevalsn eurose zonder eni g uiterlijk waarneembaa r teken », wat een blijvende invaliditeit uitsluit (schending van artikel 97
van de Grondwet),
en te?·wiJ'l, ttveede onde1·deel, voor zover
h et arrest enerzijds de b ezwaren van
eiser es tegen het verslag van d e gerech t elijke d eskundige terugbrengt tot het
feit niet te h ebben aangenomen d at het '
hier een geval was van ongevalsn em·ose
en overweegt dat genoemcl verslag « enkel
op dat punt wordt betwist » en and erzijds
aan « smmnige geneesh eren die eiseres
h eeft geraadpleegd » d e mening toeschrijft d at het hier gaat om een ongevals1'!-eurose , h et openlijk d e b ewijskracht
miskent va n de b ewoordingen waarin
eiseres in haar verzoekschrift in hager
b e1:oep haar grieven t egen genoemd
d eskundigenverslag uit, zowel als van de
vermeldingen van genoemd verslag dat
op bla clzijde 10 duidelijk zeg t dat de
b eoordeling waotrop eiseres zich beriep
en volgen s welke h et te d ezen enkel ging
0111 een geval van « ongevalsneurose »,
niet werd gegev en door de geneesheren
die eiseres had geraadpleegd, m aar wel
door de n euroloog op wie de cleslnmclige
zelf .een b eroep had ged aan voor een
aanvullend onderzoek (schending van d e
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) :
B etreffende het eerste onderdeel :
Overwegende d at, na t e hebben vastgesteld dat erover m eningsverschil heerst
of ver weerd er door een post-commotio n ee! syndroom d a n wel door een ongevalsn eurose getroffen w erd, h et arrest
erop wijst d at « op grand van dit v erschil d e d eskundi ge h et hem geschonken
vertrouwen niet kan verbeuren, voor al in
een materie (:lie wetenschappelijk zeer
d elicaat is en waar d e deskw1.dige in geen
k enn elijke vergissing , tegenst rijdigh eid
of t ekortkoming is vervallen » ;
D a t h et arrest aldus d e r ed enen opgeeft
waarom h et h et d eskl.mcli genverslag dat
besluit tot een blij vende arbeidsongeschiktheid van 8 procent bekrachtigt,
niettegen staande de grieven door eiseres

-

132

aangevoerd en hieruit afgeleid dat enerzijds de besluiten van de dokters Benoit
en Dehaese, waarnaar de deskundige
verwees, niet konclen worden aangenon~en
en anderzijds de cleskundige geen rekening heeft gehouden met het oordeel van
de nem·oloog op wie hij een beroep had
gedaan;
Dat het arrest de conclusie van
eiseres passencl beantwoordt ;
Betreffende het tvveede onderdeel
Overwegende dat a ile grieven die
eiseres in haar verzoekschrift in hager
beroep heeft aangevoercl, wilden aantonen dat verweerder niet .leed aan een
post-connnotioneel syndroom, maar dat
het hier veeleer ging om een geval van
ongevalsnel.uose ; dat, door te stellen clat
het deskrmcligenverslag enkel op dat
punt wordt betwist, het arrest aan het
verzoekschrift in hager beroep geen
uitleg heeft gegeven die onverenigbaar is
met cle bewoorclingen ervan;
Overwegencle clat, als het arrest ·erop
wijst dat « sommige geneesheren die
eiseres had geraadpl eegd, spreken van
eenvoudige ongevalsnem·ose "• het zich
beperkt tot een vaststelling die niet
uitsluit wat werd vastgesteld in het
deslnmdigenverslag, volgens hetwelk oak
een andere geneesheer, in onderhavig
geval een neuroloog, van ongevalsne1.uose
had gespro,k en ; dat het anest aldus cle
bewijskracht van dit verslag niet heeft
geschonden ;
Dat het twee onderdelen van het middel feitelijke grondslag missen ;
01n . die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in cle kosten. ·
3 oktober

1973.

-

3e kamer.

-

Voo1·zitte1·, de H . Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Ridder de Schaetzen.
Gelijkltticlencle
conclttsie, cle H. Duchatelet, advocaat generaal. - Pleite1·, cle H. Faures.

3" KAlliEXt. -

Met de notitie overeenstemmencl arrest.
3 oktober

1973.

-

3e kamer. -

Voo1·zitte1·, cle H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, Ridder de Schaetzen. - Gelijklttidende conclttsie, de H. Duchatelet, advocaatgeneraai.·

Je KAllmR. -

4 oktober 1973.

GENEESKUNST. GENEESHEER.
CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID.
- THERAPIE WAARAfi.N ZEKERE GEVAREN VERBONDEN ZIJN. HOUDING
VAN DE ZIEKE. DE GENEESHEER
HEEFT TOT PLICHT DEZE VOOR TE
LICHTEN. - 0MVANG.

H oet~el, in de 1·egel, cle geneeshem· die
oonleelt een the1·ctpie te moeten toeJJassen
waa1·aan zeke1·e gevm·en ve1·bonden ziJ'n,
de voo1·ajgaande toestemming van de
zielce moet belcomen en hem dam·toe
voo1'lichten omt1·ent de no1'1nale geva1·en
waaman hij wl blootgestelcl zijn, lean
de jeiten1·echte1· evenwel beslissen dat
wegens de hevige JJijn die de zielce liad
en die aanhield niettegenstaande een
ancle1·e thentJJie, wegens z~jn ve1·zet tegen
eim bloeclig ingn'jpen en het tijdeliFc en
piJ'nloos lcamkte1· van de enige ve1·wilclce ling die no1'1naal leon w01·den voo1·zien,
de a?'ts de toeste~nming van de zielce had
gelc1·egen na deze voldoende te hebben
voo1·gelicht, hoewel hij van de mogel~jlce
venvilclceling niet heeft gesp1'07cen, als
deze inlichting zou volstaan hebben
opclat de zielce zich zott ve1·zet hebben
tegen de toepassing van een doeltm!Jende
the?'aJJie ojalthans de goecle ajloop e1·van
in gevaa1· te b1·engen (2).

3 oktober 1973.

VOORZIENING IN CASSATIE.
AFSTAND·. - BURGERLIJKE ZAKEN.
AFSTAND BETEKEND. - DECRETERING.

In bu1·ge1'liJ"7ce zalcen clec1'etee1·t het Hof cle
ajstancl van cle · voo1·ziening die aan de
venvee1·de1· is betekend (I). (Artt. 824 en
1042 G : W.)

{NATIONAAL WERK
VOOR OORLOGSINVALIDEN,
T. LECLERCQ.)

(1) Cass., 21 september 1973, supm, blz. 73
en de noot.
(2) Raaclpl. cass. fi•., 8 november 1955
(J. C. P., 1955, II, nr. 9014). en de noot get.
SAVATIER; 21 februari 1961 (i bicl., 1961, I!,
nr. 12.129) en de noot get. SAVATIER; 14 april
1961 ( Gaz. Pal., 1961, II, 53); DALCQ,
Les Novelles, cl. V, Responsabilite civile, cl. I,
ru·s. 1080 tot 1082; PLANIOL en RIPER'l',

'

'

~,

133(D'HONDT, T . LEROY.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF; - Gelet op h et bestreden
arrest, op .24 november 1971 gewezen
door het Hof van beroep te Luik, rechtdoende als gerecht waarnaar de zaak is
verwezen;
Gelet op het arrest dat terzake op
.23 april 1969 door het Hof werd gewezen (1);
Over h et eerste middel, afgeleid uit d e
schending van de artikelen 6, 1101, 1108,
1109, 11.26, 1134, 1135, 1142, 11'47, 1148,
138.2, 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
.2.1 van h et Verdrag tot bescherming
van de rechten van de m ens · en de
fundamentele vrijheden, op 4 november
1950 te Rome ondertekend en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 19_55, alsmede
97 van de Grondwet,
cloo?"Clat, om bij wege van b evestiging
afwijkend te beschikken op de door
eiseres tegen verweerder ingestelde rechtsvordering tot vergoeding van de schade
door haar ondergaan ten gevolge van de
alcoholisatie van de ganglion van Gasser
die verweerder op .21 mei 1958 op haar
heeft verricht, het b estreden arrest, na
het beginsel te hebben gehuldigd 1° « dat,
behoudens uitzonderingen zoals spoedge,rallen, de geneesheer die meent een
therapie te moeten toepassen waaraan
ernstig gevaar , ;erbonden is, z:ulks niet
mag doen dan nadat zijn voorgelichte
patient daarin v rij h eeft toegesten~d n,
... " de patient ... h et recht heeft zich aan
een gevaarlijke behandeling te onderwerpen of die te weigeren, welk recht hij
slechts kan uitoefenen · indien hij werd
voorgelicht omtrent de gevolgen van de
aangeraden ingreep n, toch aam~eemt dat
er een beperking van de voorlichtingsplicht bestaat voor zeer zeldzame en
hypothetische risico's, « daar dergelijke
voorlichting het moreel van de zieke kan
aantasten en hen~ ,kan bewegen om
zonder voldoende redenen af te zien van
een voor zijn gezondh eid nuttige ingreep n
en daar de geneesheer zijn p atient a lleen
op de voorzienbare en nonnale en niet

T1·ai t6 de d1·oit civil, d. VI, nr." 526 ; J\'IAZEAUD
en T uNc, T1'Cd.te de let 1'es1Jonsabilite d.vile, d. I,
6° uitg., nr. 511; RYCKMANS en J\'IEERT,
D1·oit? el obligations des medecins, d. I , 1971,
nrs. 569 en volg.
(1) Arr. cass., 1969, blz. 802.

op de uitzonderlijke risico 's van de
voorgenomen ~ngreep « moet wijzen », en
.2° « dat de arts, bezorgd als hij is om voor
de gezondheid van · zijn patient de
gunstigste omstandigheden in het !even
te roepen, zijn voorlichting omtrent de
voorzienbare en norn~ale risico's zo 1noet
inkleden dat de patient geen nadelig
inwerkende vrees voelt en de werkelijke
risico 's en het nut van zijn ingrijpen tegen
elkaar moet afwegen », en na te dezen te
hebben aangenomen enerzijds « dat a,ls
een va.ak voork01nende en normale
verwikkeling
gewis k era,titis moet
worden vermeld n en anderzijds da,t « als
va,ststaand moet ·worden beschouwd da.t .
gedaagde in boger beroep (thans verweerder) appellante (thans eiseres) niet heeft
gewezen op het normaal en vaak voorkomen de risico . van kera.titis, welk risico
zich .werkelijk h eeft voorged aan n, niet temin h eeft beslist dat, « gezien de
omstandigheden van de zaak dit op
zichzelf betreurenswaardig verzuim de
aansprakelijk.heid van ' verweerder voor
dit bijzonder risico van de ingreep en
1ninder nog voor de andere voornoCinde
risico 's niet ten gevolge kon hebben », op
grond dat « we gens ... de h evige pijn die
de patiente had ... en die zonder enig
uitstel een radic,aal mgrijpen rechtvaardigde .. . en we gens de vrees van deze
patiente die zich verzette tegen een
bloedig ingri.fpen, gedaagde in hoger
b er oep (thans verweerder) heeft kunnen
d enk en dat het moreel van ·zijn patiente
vvellicht erg zou worden aangetast, indien
hij haar voorlichtte omtrent de aard zelf
van de voorgen01nen operatie en omtrent
d e keratitis, die waarschijnJ{jk daarop
ging volgen; dat door die voorlichting de
patient hetzij een weigerende houcling
zou hebben aangenomen met uiterst
nadelige gevolgen, hetzij ee)l · zenuwspanning zou hebben opgelopen · m et
bijzonder _gevaar voor h et verloop zelf
van de ingreep >!,
tenviJ'l, ee1·ste oncle?·cleel, uit het recht op
lichamelijke gaafheid volgt dat de vrije
toestemming van de voorgelichte patient
in een voorgenomen heelkundig ingrijpen
een van de hoofdbestanddelen is van d e
overeenkomst tussen arts en patient en
bij ontst.entenis van een regelmatig
ges1oten aansprakelijkheidsovereenkornst
de risico's door de gen eesheer worden
gedragen ; door te stellen dat het verzuim
de patient voor te lichten omtrent een
norm·a al en vaak voorkornend risico (in
onderhavig geval keratitis) van een
operatic, alvoi·ens op hem een zeer
gevaarlijke therapie toe t e passen, niet
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m eebrengt dat het risico door de genees- vrees voelt en de werkelijke risico 's en
heer wordt gedragen, omdat deze terecht
het nut van zijn ingrijpen tegen elkaar
kon denken dat door dergelijke vooT- n'loet afwegen ; het arrest dientengevolgo
lichting de patiente wieT moreel werd tegenstrijclige redenen aanvoert en aldus
aangetast, h etzij een weiger ende houc~ing artikel 97 van d e Gronclwet schendt :
zou hebben aangenmnen, n'let uiterst
Overwegencle clat het arrest het beginnadelige gevolgen , hetzij een zenuwsol huldigt <i dat, b ehoudens uitzondespanning zou hebben opgelopen, met ringen zoals spoeclgevallen,, de geneesheer
bijzonder gevaar vooT het v erloop zelf die meent een therapie te moeten toevan het ingrijpen, h et bestreden arrest
passen waaraan ernstig gevaar vorbonden
de regels betreffende d e toestemming als · is, zulks niet mag doen dan naclat zijn
bestanddeel van de overeenkomst tussen voorgelichte patient claarin vrij heeft
arts en patient heeft geschonden (schentoegestemd » ;
ding van de artikelen 6, llOI, ll08, ll09,
Dat, na vastgesteld te hebben « da.t a ls
ll2_6, ll34, ll 35 van het Burgerlijk
vaststaand moet worden beschouwd dat
vVetboek en 2 van het Verclrag tot
gedaagcle in hoger beroep (thans verbescherming van 'cle rechten van de mens)
weerder) appellante (thans ,eiseres) n iet
en de gevolgen heeft miskend van de heeft gewezen op het normaal en vaak
aantasting, door de arts, van de lichamevoorkomend risico van keratitis, welk
lijke gaafheicl 'v an de zieke bij ontsten- risico zich werkelijk heeft voorgeclaa'n »,
tenis van een regeln'latig gesloten aan- het arrest beslist clat, « gezien de omstansprakelijkheiclsovereenkomst betreffencle digheclen van de zaak, clit op zichzelf
de risico's van de ingreep (schending zeer betreurenswaarclig verzui1n de aanbovenclien van de artikelen ll42, ll47,
sprakelijkheid van de arts voor dit
ll48 van h et Burgerlijk \ iVetboek en,
bijzonder risico van de ingreep niet ten
voor zoveel a ls nodig, van de artikegevolge kan h ebb en », op groncl dat
len 1382 en 1383 va1i h etzelfcle wetboek);
« enerzijds wegens de hevige pijn clie de
tweede ondenleel, na het beginsel gehulpatiente had en die aanhielcl niettegen:
digcl te hebben « dat de arts zijn voorstaande de Benerva-inspuitingen en clie
lichting omtrent de voorzienbare en zoncler: enig uitstel een raclicaal ingrijpen.
normale risico's zo moet inkleden dat de rechtvaarcligde en anderzij ds wegens de
patiente geen nadelig inwerkende vrees
vrees van deze patiente clie zich tegen
voelt en de werkelijke risico's en het nut een bloedig ingrijpen v erzette, gedaagde
van zijn ingrijpen tegen elkaar moet in h oger beroep terecht heeft lnmnen
afwegen », het arrest niet kan beslissen,
clenken dat het moreel van zijn patiente
zoncler in tegenstrijcligheicl te vervallen,
wellicht ·erg zou worden aangetast, ind ien.
dat, « gezien de omstandigheden van de hij haar voorlichtte omtrent de aar·d van
zaak, het op zichzelf zeer betreurensde voergen01nen oper atie en mntrent de
waardige verzuim » de patiente niet t e
keratitis clie waarschijnlijk daarop ging
hebben gewezen op het nonnale en vaak volgen .. . >>, door welke voorlich t ing «de
voorkomencle risico van keratitis, welk p atiente hetzij een weigerencle houcling·
zou hebben aangenon>en, 1net uiterst
risico zich werkelUk heeft voorgedaan,
naclelige gevolgen, · h etzij een zenuw« de aansprakelijkheid van de arts voor
clit bijzoncler risico van de ingreep en spanning zou hebben opgelopen met
minder nog voor de andere voornoemde bijzonder gevaar voor het verloop zelf'
risico's niet ten gevolge kon h ebben >>, op
van de ingreep » ;
Dat h et arrest besluit « dat, na. tegen
groncl dat « geclaagcle in hoger beroep
t er echt heeft kunnen denken dat het elkaar te hebben afgewogen, enerzijcls de
moreel van zijn patiente wellicht erg zou pijn waar aan zonder uitstel een eincle
worden aangetast, inclien hij h aar voor - moest worden gemaakt, en anderzijcls
lichtte omtrent de aa1;cl zelf van h et het risico v ari een tijdelijke en pijnloze
operatief ingrijpen ... en omtrent de
keratitis, gedaagde in hoger beroep,
keratitis die waar schijnlijk daarop ging zoncler een font te begaan, de alcoholivolgen >> ; die reden erop n eerkomt aan satii'i heeft li:um1en verrichten met toe to nemen clat h et aan de arts staat te stemming van zijn p atiente zoncler haar
beoorclelen of het al clan niet r aadzaam is beter te h ebb en voorgelicht omtrent de
te wijzen op normale en voorzienbare gevaren van de ingreep » ;
risico's, wat in strijd is met h et in het
Overwegencle dat het arrest, clat het
arrest gehulcligcle beginsel, met name
beginsel waarvan het wettelij k de clraag dat ten aanzien van dergelijke risico's de wijdte h eeft verduiclelijkt op de feiten
arts zijn waarschuwing zo moet inkleden toepast, zonder enige tegenstrijdigheid
dat de patient geen nadolig inwerkende beslist clat, gezien de omstandigh eden
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di e h et in feite en derhalve op onaan t astbare. wij ze aangeeft, verweerder d e
toestemming v a n eiser es om operatief in
te grijpen had b ek om en n a d at hij h aar,
m et inachtnen::ting van haa r lich am.elijke
en morele to estand, v old oende had v oorgelicht;
D at geen enkel onderdeel v an h et
middel k an w orden aangenom en ;
Over h et t weede middel , afgeleid u it de
schend in g v an d e artikelen 11_0 1, 1108,
11 09, 1126, 11 34, 11 lr5, 1142, 11 47, 11 48 ,
1382 en 1383 v an h et Burgerlijk vVetboek
en 97 v an d e Gronclwet,
do o1·dat , om af>vij zencl t e b eschild::en op
h et midclel , door eiseres afgeleicl uit h et
gem.is van een v r ije en vo orgelich te
toestemming in h et operatief in grijpen
d a t verweer cler in 1958·op h aar h eeft v erricht, en om aan eiser es h aar rechtsvorde rin g tegen verweerder tot vergoeding v a n
de schade ver oorzaak t d oor dit ingrijp en
te ontzeggen, h et bestr eden arrest b eslist
dat geclaagd e in h oger b eroep (th an s
v er weer der ) tegen elkaar h eeft afge wogen, ener zijds de p ijn waaraan zoncler
uitstel een ein d e m oest worden ge m aakt , en anderzi jds h et r isico van
een t ijdelijke en pijn loze k eratit is, en a ld u s, zonder een fout te b egaan, de a lcoho lisatie h eeft ktmnen verrichten zon der
de p atient e b eter t e h ebben v oorgelicht
·omtrent de gevar en van · de ingreep,
ten viJ'l , zoals d oor eiseres b ij conclus ie
in h oger ber oep b etoogcl, " het vraagstuk
van het gem is van toestemming van d e
zieke in d e gen eeslmndige beh andeling
cloorgaans aileen clan aan de orde komt,
wanneer er geen enk ele fout k a n worden
.aan gewezen als oorzaak van h et let sel ·
waaraan de ziek e lijdt » ; " h et h ier in
w er kelijkheid gaat om een contractuele
en niet om een aqu iliaanse aan sprake lijkheid » ; " d e v raag is w ie h et r isico
moet dragen en niet of er een fout is
b egaan » ; " immers, d oor in de in gr eep
toe t e stemmen , de patiente het m ogelijke
risico op zich h eeft genomen, ten vij l,
wanneer de gen eesheer handelt zonder
van d e zieke een geldi ge, dit wil zeggen
een na b ehoor lijke v oorlich t ing verleende,
toestemming te h eb ben verln;egen, a ileen
hij h et ri sico van zij n ingrijpen m oet
·dragen .. . » ; d e reden, volgen s welk e
" ged aagd e in boger b eroep , zond er een
fout t e b egaan , de a lcoholisati e h eeft
lnmnen verr ichten zond13r d e p atien te
b et er te h ebben voorgelicht omtrent de
gev ar en van d e ingreep , alclus en er zijds
aan h et gemis van t oest emming een
draagwijd te - m et n am e h et k a rakter

van een· fout - geeft , die dit gemis n iet
h eeft (schending v an de artik elen 1101,
1108, ll09, 11 26, 11 34 en 1135 van h et
Burgerlijk W etboek, die de overeenkomst
t ussen arts en patient regelen) en de
gevolgen er v an misk ent (schendin g bov endien v an d e artikelen II 42, ll 47, 1148
en , voor zoveel als nodig, v an de artikelen 1382 en 1383 van h et Burger lijk
vVetboek) en anderzijcls niet p assend
is en de1·h a lve, gezien de · m iddelen
die d e p artij ·voor de feit enrechter
h eeft aan gevoerd, h et b eschik kend gecleelt e n iet k an rechtvaarcligen (schencling v an a r t ik el 97 v a n de Gronclwet) :
Over wegende en er zijcls d a t eiser es zelf
in h aar conclu sie h et feit clat een gen eesh eer een ingrijpen verricht zonder d e
toesternm in g van. zij n v oorgelichte p at ien t, a ls " fout » a anmerkt ;
Overwegencle anclerzijcls clat, door in
· feit e vast te stellen , zoals blijkt uit de
reden en ond er zoch t naar a anleiding van
h et eerste middel , clat verweerder onder
de omstancligh eclen v an de zaak de
alcoholisatie van een gan glion " m et
t oestemming van zijn patiente » h eeft
kunnen verricht~n, zonder h aar sp eciaal
te m oeten v oorlichten omt rent h et n or m a le en v oorzienbar e ri sico van een
" tijclelijke en pijnloze k er atitis », h et
arrest zijn beschikkend gecleelte wettelijk
r echtvaarcligt zowel m et b etrekking t ot
h et ·sluiten v an de over eenk omst tussen
arts en p atient als tot de aquiliaanse
aan spra k elijkhei cl ;
·
D a t h et miclclel n iet k an worden aan gen om en;
Om. die reclenen , v er werpt de voorzie ning; veroordeelt eiseres in de kosten.
Je k am er. 4 oktober 1973 . V oo1·zitte1·, B aron R ich ard, raaclsh eer
waarnern encl voor zitter . - Ve1·slaggeve1·,
de H. Screvens. Gelijkhtidende con clusie, de H. D elange, aclv ocaat -generaal.
- Pleite1·s, d e H H. Dassesse en De B ruyn.

1e
1°

KAMER.
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4 o k tober 1973.

VERZEKERIN G EN . L AN D V E R ZEK ERINGEN. VERZEK ERI NG I N ZAKE
E URGERRE CHTELIJKE AANSPR AKE LIJKH E ID . VERZEKE R AA'R DIE EETWIST
DAT DE SCHADE T E WIJTEN WAS AAN
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EEN VERZEKERBAAR RISIOO.
DUBBELZINNIG ANTWOORD . NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

2o

VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. BURGERLIJKE Z4KEN.- GEEN GEDING
VOOR DE FEITENRECHTER TUSSEN DE
ElSER EN DE VERWEERDER. GEEN
VEROORDELING VAN DE EERSTGENOEMDE TEN GUNSTE VAN DE TWEEDE. NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING . .

30 TUSSENKOMST. -

BURGERLIJKE
ZAKEN. CASSATIEGEDING . Ers
TOT BINDENDVERKLARING VAN HET
ARREST DOOR DE ElSER TOT CASSATIE
INGESTELD. 0NTVANKELIJKHEID.VOORWAARDE.

4°

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). FElT WAARDOOR AAN EEN ANDER SCHADE KAN
VEROORZAAKT WORDEN, JA ZELFS VER OORZAAKT WORDT . ----'- FElT DAT OP
ZIOHZELF GEE.N FOUT IS IN DE ZIN VAN
DE ARTIKELEN I382 EN I383 VAN RET
BURGERLIJK WETBOEK.

5o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). AANNEMERS
DIE GEEN FOUT HEBBEN BEGAAN IN
DE CONCEPTIE OF IN DE UITVOERING
VAN DE WERKEN. WERKEN DIE
AAN
EEN ANDER
EEN
GELDELIJK
NADEEL BEROKKEND HEBBEN . AQUILIAANSE AANSPRAKELIJKHEID OP DE
AANNEiVIER NIET VAN TOEPASSING. WEGENS DIT FElT ALLEEN.

I 0 liVannee1· de ve1·zelce1'aa1· van de btwge1· -

1·echtel1'jlce aansp1·alcel~jlcheid van een
. aanneme1· betoogt dat het 1·isico van de
berolckende schade niet ve1·zelce1·baa1· was
omdat deze schade onvm·m#delij lc en niet
toevallig was, z~jn dttbbelzinnig de 1·edenen van de beslissing, die de ve1·zelce1·aaT
veToonleelt en in het onzelce1·e laat of deze
schade afhing van toevallige omstandigheclen die zich tijclens de ttitvoe1·ing van
de aangenomen we1·lcen lconden voonloen
dan wel of de schade onve1·miJ'delijlc was
zocl?·a het cont1·act Zot£ wonlen uitgevoenl .
(Art. 97 Grondwet.)

2° Niet ontvanlcelijlc is de voo1·ziening
tegen een 1Ja1·tij tegen wie de eise1· voo1· de

je1:tem·echte1· niet geconchtdee1·d heeft en
' ten gunste van wie de best1·eden beslissi1~g
geen ve1·oo1·deling ten laste van de eise1·
ttitsp1·eelct (I).
3° De eis tot bindendvm·lcla1·ing van het
m·1·est doo1· de eise1· tot cassatie ingesteld,
is niet ontvanlceliJ'lc, wannee1· deze niet
doet bliJ'lcen van een belang om het
an·est bindend te doen ve1·lcla1·en voo1· de
in tttssenlcomst OJJge?·oepen pa1·tijen (2).

4° Het ,u itoefenen :van een activiteit die aan
een ande1· schade lean ve?·oo1·zaken, ja
zeljs het ve1·oo1·zalcen e1·van, is. niet nooclzalcelipc een jottt in de zin van de a?·tilcelen 1382 en 1383 van het Btwge?'lijlc
Wetboelc (3).
5° Op een aanneme1· die geen fout heeft
begaan in de C01WeJJtie of in de ttitvoe1·ing
van de hem opged1·agen we·rlcen is de
aqttiliaanse aanspmlcelijlcheid niet van
toepassing wegens het jeit alleen dat
deze ·we1·lcen aan denlen een geldelijlc
nadeel lconden be1·olclcenen en clit we?·lceliJ'lc i~ebben be1·olclcencl (4). (Art. I382 e n .
I383 B.W.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « DE BEL GISCHE PHENIX », T. NAAiVILOZE' VENNOOTSCHAP « BETONAC », '\VEGENFONDS
EN BIEiVIAR ; NAAMLOZE VENNOOTSCHAP·
« BETONAC », T. BIEMAR, NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP « DE BELGISCHE PHE -·
NIX» EN WEGENFONDS.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; G e let op het bestreden
arrest, op I6 f e bruari I97 2 door het Hof
van beroe p te Luik gewezen ;
Overwegende dat de voorzieningen in
de op de algemene rol onder d e numm ers 4887 en 4933 ingeschr even zaken
t egen d ezelfde beslissing gericht zijn ; dat
ze ambtshalve samengevoegd moetbn
worden;
·

I. Wat de voorziening van ~de naam-.
loze vennootschap De B e l g ische Phe nix
b e treft:
Over h e t eerste middel , afgel e id uit de·
schending van de artikelen 97 van de

' (3) Cass., 3 m ei 1958 (Bttll. en PASIC., 1958'
(1) Cass., 9 janua ri 1969 (A,.,·. cass., 1969,
biz. 450); 2 februari 1973 (ibid., 1973, biz. 555) .
(2) Cass., 2 jtmi 1973 (A,.,· . cass. , 1973,
biz. 1063).

I, 972) en 6 mei 1963 (i.bid ., 1963, I, 943) .
(4) Raaclpl. cass., 5 m ei 1967 (A?T. cass.,
1967, biz. 1081) en 10 januari 1969 (ibid., 1909,.
biz. 457).

-137Grondwet, 1319, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 1 van de wet van ll jw1i
1874 die titel X van boek 1 van het
Wetboek van koophahdel vormt,
doonlat het arrest, na de verzekerde
van .eiseres, de naamloze vennootschap
Betonac, te hebben veroordeeld om aan'
Biemar 88.517 frank plus de gerechtelijke
interesten en de kosten te betalen,
e iseres veroordeelt om ·de naamloze
vennootschap Betonac voor de tegen haar
uitgesproken veroordeling te vrijwaren,
op grond dat " de bekwaamheid van de
bestnurders van Betonac evenmin als
lllm ervaring lnmnen worden betwist ;
dat zij heel ' goed wisten dat de werken
die zij zou moeten uitvoeren om haar
contractuele verplichtingen jegens de
Staat stipt i1a te komen aan derden
schade konden veroorzaken,
dat
Betonac, door op deze wijze met de Staat
te contracteren, de fout heeft begaan een
feitelijke toestand te doen ontstaan die
eventueel schadelijk kon zijn voor derden,
... dat de rechtsvorclering van de naamloze vennootsch ap Betonac tegen de
naamloze vennootschap D e Belgische
,: Phenix moet worden toegewezen » ; dat
immers u.it de tekst van artikel 1 van de
a lgemene voorwaarderi van de verzekeringspolis tussim partijen, aangevuld bij
par. 1 van de bijzondere voorwaarden,
duidelijk volgt dat de verzekerde gedekt
is « voor ongevallen aan derden veroorzaakt ... door in uitvoering zijnde werken
... en ... dopr h et door de onderneming
gebruikte materieel ... " m et inbegrip van
de uitvoering " van vervoer p er
vrachtwagen ";
... dat d eze bewoordingen duidelijk zijn
en geen uitlegging b ehoeven ; dat de
uitlegging die de Belgische Phenix er in
strijd met hun gewone en klaarblijkelijke
betekenis >vii aan geven moet worden
verworpen ;
.
... dat " voor ongevallen aan derden
veroorzaakt >> een eenvoudige samentrekking is van " voor schade accidenteel aan
derden veroorzaakt >> ; dat " accidenteel >>
betekent « zoncler met opzet te zijn
gewild », of nog " door onnaclenkendheid,
nalatigheid · of onvoorzichtigheid >>; dat
de Belgische Phenix zulks zo goed beseft
dat hij een beroep doet op het begrip
grove fout die met b edrog gelijkstaat ;
:.. dat de fout van B etonac erin bestaan
h eeft haar beslissing tot contracteren te
nemen zonder voldoende rekening te
houden met de gevolgen van die beslissing
en op h aar geluksster te vertrouwen ;
... dat de enige en ogenblikkelijke fout ·
van Betonac, waaruit heel haar aanspra-

k elijkheid voortvloeit, namelijk het slui ten van h et contract en tegelijkertijd het
doen ontstaan van de feitelijke toestand
die eventueel schaclelijk kon zijn voor
derden, en h et bestaan van een enkel
schadegeval, datgene dat aan appellant
Biemar is o'verkomen, h et de Belgische
Phenix niet mogelijk m aken zich meer
dan een keer te beroepen op de franchise
van 500 frank bedoeld in lid 2 van artikel 1 van de verzeke~ingspolis ;
... dat, nu deze fout niet in de uitvoeringstechniek van het contract doch · in
h et. sluiten er van gelegen is en nu Betonac,
zoru·a zij door eli~ contract, met inbegrip
van de termijn, gebonden was zich
niet meer aan de vereisten van een goede
uitvoering ervan kon onttrekken, d e
toepassing van artikel 1 7 van de wet van
ll juni 1874 ten deze niet denkbaar is;
... dat, om dezelfde Teclen, artikel 2, c,
van de polis niet. van toepassing is, daar
de eventuele schade ten gevolge van · het
vervoer p er vrachtwagen slechts het
onvermijdelijke gevolg was van de fout
(het sluiten van het contract) welke
dadelijk en definitief de aansprakelijkheid
deed ontstaan van Betonac die, aldus
gebonderi tot uitvoering van haar contractuele verplichtingen zonder zich hieraan nog te kunnen onttrekken, d e
sch adelijke gevolgen voor derden evenwel
trachtte te beperken (zie besluiten van
de Belgische Phenix zelf, bladzijde 8,
namelijk lid 1),
te?'WiJ'l, ee1·ste onde1·deel, het b estaan
van een verzekerbaar risico een van de
hoofdbestandde len 'van de verzekeringshandeling uitmaakt en een verzekerbaar
risico slechts ontstaat in geval van een
onzekere gebeurtenis die niet uitsluitend
van de · wil van de partijen afhangt,
terwijl de gebeurtenis die met opzet door
de verzekerde wordt uitgelokt niet voor
verzekering in aanmerking komt, omda.t
er geen onzekerheid mee gemoeid is ;
uit de vaststellingen van het bestreden
arrest volgt dat de schadelijke gebeurtenis door de verzekerde was voorzien,
zich onvermijclelijk heeft voorgedaan en
h elemaal niet aan het toeval t e wijten is
(schending van artikel 1 van de wet van
ll jtmi 1874);
tweede oncle1·de_el , het arrest, door niet
n a te gaan of er in de totstandkoming van
de schadelijke gebettrtenis een onzekerheid, een kans aanwezig was, geen
antwoord geeft op de regelmatige conclusie van eiseres waarin zij deed gelden
dat artikel 1 van de verzekeringsovereenkomst B eton ac dekt tegen de gevolgen
van de bmgerr echtelijke aansprakelijk-
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heid die krachtens d e artikelen 1382 en
13 85 van het Bmgerlijk Wetboek op
h aar kan rusten wegens ongevallen die
door d e exploitatie van h et b edrijf aan
d erden zijn veroorzaakt ; h et begrip
ongeval dus aan de basis ligt van d e
v erzekering .t egen bm·gerrechtelijke aansprakelijkheid inzake exploitatie ; er
slechts risico en dus verzekering is
wanneer h et toeva!, d a t wii zeggen een
voor de verzekerde toevall ige, accident ele, onzekere gebeurtenis, een ro.l speelt
en niet wann eer , zoa[s in h et onderhavige
geval , d e schade te wijten is aan een
gedraging, een werkwijz e van d e verzek erde gedurende h eel de tijd v an d e
vverken, aan een p olitiek en een a lge1neen
plan van h et Wegenfonds uitgevoerd
door Betonac die de autoweg verder
afwerkte zonder te !etten op de klachten
van de aangelanden en op de door Bie1nar
b etekende dagvaarding ; Betonac in haar
conclusie toegeeft dat de door haar bij d e
vennootschap D e Belgische Phenix
. gesloten polis geen toepassing vindt in
geval de schade voor h et slachtoffer ni et
accidenteel is, wat de onvermijdelijke
schade uitsluit die zich aanhoudend en
geleidelijk voordoet wegens een al dan
niet foutieve to estancl die door d e verzek erde is teweeggebracht (schencling van
artikel 97 van de Gronclwet) ;
de?'Cle oncle?'Cleel , h et arrest , hoewel het
erop wijst d at de b ewoordingen van de
p :>lis duidelijk zijn en geen uitlegging
b ehoev en , een uitlegging er aan geeft die
niet te verenigen is met de b ewoordingen
ervan en met de gebruikelijke en normale
b etekenis v an h et woord « ongeval n,
door clit gelijk t e stellen met een « onnaclenkendhei d, nalatigheid of onvoorzichtigheid n, dat wil zeggen met b et begrip
fout, zonder rek~ming te houden met d e
onzekerheid, nodig opdat de foutieve
hancleling van de verzekercle een risico
kan opleveren, en terwij l d e partijen
zeker niet de b ecloeling h ebben gehacl
gebelutenissen zoncler toevallig k ar akt er
te dekk en, zoals volgt uit de conclusie
van d e namnloze vennootsch ap Betonac
zelf (bla clzijcle 16) , waarin zij erkent clat
er geen ongeval is wanneer d e onvennijd elij ke schacle zich aanhoudend en
geleidelijk voordoet vvegens een al clan
niet foutieve toestand die door de
verzekerde is teweeggebracht (sch ending
van de artikelen 1319 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) :
Wat het tweed e onderdeel betreft :
Overwegende .d at het arrest er welis waar op wijst dat verweerster wist dat

de werken tot de uitvoering w aarvan zij
zich 11ad verbonden " aan derden schade
konden veroor zaken >> en dat d e fout die
zi;j had b egaan door h et sluiten van h et
aa1memingscontract erin bestond aldus
" een eventu eel sch ad elij ke feitelijke toestand n te hebben doer ontstaan, doch d a t
d e gezamenlijke in het middel · overgenoir..en redenen van h et arr est in h et
onzekere laten of h et hof van beroep
h eeft geoordeeld dat d e aldus bedoelde
sch ade a.fhing van toevallige omstancligh eclcn die zich zouden ktmnen voord oen
clan wei of h et h eeft willen zeggen dat de
schade onvermijclelijk was zodra h et
contract zou worden uitgevoercl ;
Overwegende dat h et arrest geen
antwoord geeft op h et verweer van
eiseres tegen d e · oproeping in vrij\varing ,
die betoogde clat er slechts verzekerbaar
risico is wmm.eer h et on1 een voor de
verzekercle toevallige, acc idente)e, onzekere geb eurtenis gaat en clat in het
onclerhavige geval d e schade waarover
d e verweercler Bierna r k laagd e niet aan
een clergelijke gebem·tenis t e ~wijten was,
cloch zich aanh ouclencl en geleidelijk had
voorgedaan en h et gevolg was v.an de
geclraging en de werkwijze van verweerster geclurencle h eel c~e tijd van de
door haar uitgevoerde werken ;
D at dit onderdeel van h et middel
gegrond is ;
Overwegende dat, in zoverre d e voorziening gericht is t egen de verweerder,
h et W egenfoncls, cleze terecht cloet gelclen
dat ze niet ontvankelijk is bij gebrek aan
voorwerp ; dat eiseres immers voor d e
feitenr echters niet tegen verweerder h eeft
geconcludeerd, d at het arrest h aar geen
enkele vordering tegen laatstgeno01nde
ontzegt en tegen lmar geen enkele
veroordeli11g ten voor~lel e van verweerder
uitspreekt ;
Over wegende dat eiseres voorts niet
cloet blijken van een b ela ng om h et arrest
binclend te doen v erklaren voor die
partij, welke zij in tusse_n komst h eeft
geroepen;
·
II. Wat de voorziening ·van d e naam loze v ennootschap B etonac betreft :
Over h et eerste middel , afgeleid uit d e
scliencling van d e artikelen 1382, 1383
van het Bmgerlijk W etboek en 97 v an de
Grondwet,
·
cloonlat het arrest eiseres op basis van
artikel 1382 van h et Burgerlijk W etboek
v eroorcleelt om aan d e eerste verweerder
een vergoecling t e. betalen voor d e schade
aan zijn houtvoorraacl ve1;oorzaa:ld door

het stof van een steenberg waaruit zij h et.
nodige materi aal haalde voor de aanleg
van een autoweg waarmee zij vverd b elast
door h et vVegenfonds , dat de Belgische
Staat vertegenwoordigde, en om aldus
t e b eslissen hoofdzakelijk steunt op het
feit dat eiseres d e fout h eeft b egaan h et
slui ten van een contract m et de Belgische
Staat t e aanvaarden, hoewel zij h eel goed
wist d at de werk en die zij zou moeten
uitvoeren mn haar contr actuele verp lichtingen jegens de Staat stipt na te
komen aan derden schade k onden veroorzaken, daar h et aanrazeren van een
steenberg m et een stofwolk gep aard gaat ;
dat deze fout erin besta.at noch van de
.aanneming te h ebben afgezien, noch een
hoge prij s of langere termijnen te h ebben
gevraagd teneinde de mogelijkheid te
verkrijgen van eventuele bestrijdingsm aatregelen te b estuderen en tot stand
t e brengen om elk gevaar voor b enadeling
van d erden te vermijden, doch te h ebben
verkozen de aanneming op zich te nemen
m et all e· ri sico's di e zij omvatte, en door
op d eze wijze m et d e B elg ische Staat te
contracteren , een feitelijke toestand te
h ebben doen ontstaan die eventueel
schadelijk kon zijn v oor d erden en aan de
eerste verweerder inderd aad schade heeft
veroorzaakt ; dat deze fout erin bestaan
h eeft haar beslissin g tot con tracteren te
nemen zonder voldoende r ekening te
h ouden m.et de ·gevolgen van di e beslissing en op haar geluksster te vertrouwen,
welke ogenblikkelijke daad kan worden
v ergelek im m et die van d e automobilist
die bij h et zien van een voorrangsteken
hiermee geen r ekening houdt ; dat h et
s luiten van h et contract en d aarm ee h et
doen ontst aan van de feitelijke toestand
die .eventueel schadelijk kan zijn voor
d erden de enige en ogenblikkelijke fout
van eiseres uit1naken, 'ivaaruit heel h aar
aansprakelijkheid voortvloeit ; d a t d eze
fout niet in de uitvoeringstechniek van
h et contract doch in h et sluiten ervan
gelegen is,
tenvijl, ee1·ste oncle1'Cleel, a l kan of moet
hij voorzien dat het aannemingscontract
dat hij aanvaardt te sluiten h em ertoe
brengen zal een eventueel voor derden
schadelijke toestand te doen ontstaan, d e
aannemer aan w.ie geen fout in d e conceptie of in. de uitvoering van zijn werken
kan worden verweten, geen fout b egaat
waardoor hij verplicht is tot vergoeding
van d e schade die metterdaad uit deze
to estand voortvloeit (schending van de
a rtikelen 1382 van h et Burgerlijk vVetboek en 97 van de Grondwet);
tweecle oncle1·cleel, het arrest ni et regel-

1·39II).atig m et reden en is omkleed, daar h et
geen antwoord geeft op d e conclusie van
eiser es in zoverre daarin werd aan gevoerd
dat evenmin als de beslissin g zelf van d e
steen b erg te exploiter en om er het noclige
m ateriaal uit te halen, de uitvoering van
dit werk a ls foutief kon worden b eschou.wd, omdat er geen enkele lnaatr egel bestaat om te beletten dat dit werk,
dat noodzakelijk m et opj agen van stof
gepaard gaat, eventu eel enige schade
aan de buren veroorzaakt (sch ending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat h et arrest eiseres
veroordeelt om d e verweerder Biemar
schadeloos te stellen door h aar de " enige
en ogenblikkelijke >> fout toe te schrij ven
m et h et Wegenfonds een aannemings contract t e hebben gesloten, hoewel zij
wist dat d e werken die zij zou moet en
uitv oeren om h aar verplichtingen na t e
komen " schade aan derden konclen
veroorzaken >> en voor v erweerder metterdaad een geldelijke b enadeling ten gevolge
hebben gehad ;
Overwegende dat h et uitoefen en van
een activiteit die aan een ander schade
k an veroorzaken, ja zelfs h et veroorzaken ervan, n iet noodzak elijk een font is
in de zin van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlij k vVetboek ;
Overwegende dat het arrest n iet vaststelt dat. eiseres in de conceptie of in de
uitvoering van de, aangenomen werken
enige fout of n alatigh eid h eeft begaan ;
Dat h et a rrest, door h aar niettemin
aansprakelijk te verklaren bij toepassing
van artikel 1382 v an h et Burgerlijk
1¥ etbo ek, deze wette lijke b epaling
schendt;
Dat h et middel gegroncl is ;
Om diE/ redenen, en zonder dat er grond
b estaat tot onderzoek van de overige
micldelen, voegt de op de algem en e rol
onder de nummers 4887 en 4933 ingeschreven zaken sam en ; verwerpt de
voorziening van eiseres naamloze vennootschap D e Belgische Phenix tegen d e
verweerder het w egenfonds en de oproeping tot bindendverklaring van h et
arr est van deze verweerder door genoelnde eiser es ; veroordeelt d e naamloze
vennootsch ap D e Belgisch e Phenix in de
kosten van h aar voorziening tegen h et
W egenfonds en van haar oproeping in
tussenkomst tegen dit Fonds; vernietigt
het b estreden arrest in zoverre h et, op
basis van artikel 1382 van h et Burgerlijk
W etboek, de rechtsvorder ing van de
verweercler Biemar tegen d e naamloze
vennootschap Betonac toewi.jst en h et
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uitspraak doet op de door laatstgenoemde tegen de naa1nloze vennootschap
De B elgische Phenix ingestelde rechtsvordering tot vrijwaring ; verklaart de
oproepingen tot bindendverklaring van
het arrest van Biemar door de naamloze
vennootschap De Belgische·' Phenix en
van het W egenfonds door de naamloze
vennootschap Betonac gegrond ; beveelt
dat van clit 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 Hof van beroep te Brussel.
4 oktober 1973. 1e kamer. V oo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1','
de H. Busin. - Gel~flchtidende conchtsie,
de H. Delange, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HR. Ansiaux, Faures en
DeBruyn.

geneeslcundige politie ove1· de hondsdolheid, lean een geb1·elc ctan voo1·zichtigheid
of V007'Z01'iJ OJJlevm·en in de zin van 'de
m·tilcelen 418 tot 420 van het Stmjwetboelc (1).

2° '1-Vannee1· we gens ve1·scheidene miscl1·i} ven een enlcele st1·aj is ttitgesp1'0lcen, is
niet ontvanlceli}lc, wegens het ontbTelcen
van belang, de eis tot ve1·nietiging van
de beslissing op de st7·ajv01·de1'1;ng,
gegrond op een middel dat enlcel bet7·elclcing heejt op een deze7' misd7·i}ven,
als de uitgesp1'0lcen stmj wettelijlc
ge1·echtvaanligd bli}jt doo1' een ander
misd1·ijj (2). (Artt. 411 en 4 14 Sv.)
3° De doo1· de dim·enaTts na een inenting
tegen hondsdolheid ajgegeven getttig8clwijten hebben een geldigheidsdmw clie
in gee1~ geval twee jm·en, te 1·elcenen van
de inenting aj, ma.g ove1·sclwi}den.
(K. B. van 10 februari 1967 met de
bijlage vervangen door de bijlage van
het K.B. van 28 m ei 1968.)
(NOEL.)

2e KAMER. -

8 oktober 1973.

1o ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN

VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. - VERWONDINGEN DOOR EEN HOND TOEGEBRACHT .
- GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF
VOORZORG VAN DE BEWAARDER.
BEGRIP.

2° CASSATIEMIDDELEN.

STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. - EEN
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS
VERSCHEIDENE . MISDRIJVEN. - STRAF
WETTELIJK GERECHTVAARDIGD DOOR
EEN ANDER MISDRIJF . - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

3°

GEZONDHEIDSPOLITIE OVER
DE HUISDIEREN. - BESTRIJDING
VAN HONDSDOLHEID. KONINKLIJK
BESLUIT VAN 10 FEBRUARI 1967. GELDIGHEIDSDUUR VAN DE DOOR DE
DIERENARTS AFGEGEVEN GETUIG SCHRIFTEN NA EEN INENTING TEGEN
HONDSDOLHEID.

1° Een hand die een voo7·b~jgange1· heejt
gebeten, niet aan de leiband te hebben gehouden, hoewel de houde1· van clit die1·
dam·toe vm·plicht was lc7·achtens de die1·-

ARREST (ve1·taling).
. RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 februari 1973 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Neufchateati.;
Gelet op het arrest van h et Hof van
25 ,september 1972 (3);
Over het eerste •middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 4 18, 420 van
het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doonlat de rechtbank eiser veroordeelt
om door gebrek aan voorzichtigheid of
voorzorg aan Maria Marette onopzettelij k
slagen en verwondingen te hebben toe gebracht,
tenvi}l de rechtbank geen antwoord
geeft op de conclusie waarin eiser aanvoerde dat zijn hand niet kwaadaardig
was, en dat de eigenaar van een hand ·
aileen kan worden veroordeeld wanneer
hij eim onvoorzichtigheid heeft begaan
door deze niet aan de leiband te houden,
clit is wanneer de hand reeds iemand

(1) Raaclpl. cass., 28 oktober 1963 (Btttl. en

PASIC., 1964, I, 222).
(2) Cass., 2 oktober 1973, supm; blz. 118.
(3) A7'1'. cass., 1973, blz. 92 .
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heeft gebeten of wanneer hij kwaadaarclig
I

18 :

Overwegende dat, om. eiser te veroordelen wegens het misdrijf van slagen en
verwondingen door gebrek aan voorzichtigheid, het vdnnis erop wijst « dat de
telastlegging bevvezen is en door het feit
van de hondsbeet zelf ... en door het feit
dat het een « koehond " was, die juist aan
de leiband m.oest worden gehouden " ;
Overwegende dat de feitenrechters uit
die overwegingen, die passend antwoor. den op eisers conclusie, wettelijk he_bben
kum:ten afieiden dat zijn hond niet aan de
leiband houden niettegenstaande de reglem entering die dez e verplichting oplegt,
het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg ' oplevert, dat een bestanddeel is
van het wanbedrijf van onopzettelijke
verwondingen, en dat dit misdrijf derhalve bewezen is ;
Dat het middel · niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel , afgeleid uit
de schending van de rechten van de
verdediging,
do01·dat met betrekking tot de derde
telastlegging de rechtbank de gemeente
J amoigne door A thus heeft vervangen,
zonder aan eiser hiervan kennis te geven :
Overwegende dat eiser werd vervolgd
met name om te Jamoigne door gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg aan
Maria Morette slagen en verwondingen
te · hebben toegebracht en om nagelaten
te hebben zijn hond, in de agglomeraties
en op de plaatsen waar de bevolking
bijeenkomt, aan de leiband te houden,
met overtreding van de bepalingen
betreffende de cliergeneesktmdige politie
op de hondsdolheid, en dat Athus zich in
de door die reglmhentering aangeduide
zone bevindt ;
Overwegende dat de recl-itbank eiser
wegens die twee misdrijven veroordeelt
tot een enkele straf;
Dat clie straf wettelijk gerechtvaardigd
is door het mi.s drijf onopzettelijke slagen
en verwondingen, zodat .het middel, dat
slechts betrekking heeft op de overtreding
van het reglement van de diergenees lnmdige politie op de hondsdolheid, niet
· ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat, aangezien het strafdossier him·over
zwijgt, d e rechtbank niet mocht beslis sen, om eiser w·e gens niet-vaccinatie van
zijn hond te veroordelen, dat het in 1967

ingeent vaccin tegen hondsdolheid geen
uitwerking meer had :
Overwegende dat, krachtens artikel 14
van het koninldijk besluit van 10 februari
1967 houdende reglement van de diergeneeslnmdige politie op de hondsdolheid,
gewijzigd bij de koninklijke besluiten
van 28 mei 1968 en 28 augustus 1969,
voor elke inenting tegen hondsdolheid de
clierenarts-inenter een certificaat m0et
afgeven, overeenkomstig het model ·dat
als · bijlage bij genoemd reglement is
gevoegd ; dat, blijkens het model van het
getuigschrift dat als bijlage gevoegd is
bij het koninklijk besluit van 10 februari
1967, welke bijlage vervangen is door de
bijlage bij het koninklijk besluit van
28 mei 1968, de getuigschriften afgegeven
door de dierenarts een geldigheidsduur .
hebben-die in geen geval twee jaren, te
rekenen vanaf de inenting, 1nag overschrijden;
qverwegende dat het vonnis overweegt
« dat ook als men aam1.eemt dat de hond
wel in 1967 werd ingeent, het toch zeker
is dat op 4 juni 1971, op welke datum de
feiten zich hebben voorgedaan, het
toegediende vaccin tegen hondsdolheid
geen uitwerking meer had, onverschillig
of het een vaccin is van het type «High
Egg Passage" H.E.P. met een gelcligh eidsdum· van een jaar dan wei van het
type «Low Egg Passage" L .E.P. met
een geldigheidsduur van twee jaar ,, en
beslist « dat de telastlegging 2 dus
bewezen is " ;
Dat de feitenrechters door die overwegingen, die gegrond zijn op het reglement van de cliergeneeskm1.dige politie
op de hondsdolheid, wettelijk htm beslissing hebben gerechtvaarcligd;
Dat het middel n€tar recht faalt ;
En overwegende dat de subsj;antiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
r echtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing ovm~eenkomstig d e wet is ;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt eiser in •d e kosten .
8 oktober 1973. 2e kamer .
Voo1·zitte1·, de 'H. P errichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·,
de H. Closon. - Gelijlchtidende conclttsie,
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleitm·,
de H. Rousseau (van de balie te Neufchateau).
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RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. VEROORDELING WEGENS OVERTREDINGEN VAN RET
WEGVERKEERSREGLElVIENT. BESLISSING . DIE, OM DEZE TE KARAKTERISEREN,
WI.JST
OP EEN ANDERE
OVERTREDING VAN RET 'VVEGVERKEERSREGLEMENT WAARVAN IN DE DAGVAARDING GEEN SPRAKE I S . - BEKLAAGDE
NIET VERWITTIGD. GEEN BOHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING .
REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. VEROORDELENDE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING. TE 'VERMELDEN
WETTELI.JKE BEPALINGEN .

beJJalingen vennelclen waa1·in de bestanddelen van het ten laste van de belclaagde
gelegde miscl?·ijf wonlen OJJgegeven, alsmede die wam·bij een st?·af daa?·op wonlt
gesteld (2). (Art. 97 Grondwet.)
3° Niet ?'egelmatig met ?'eclenen omlcleecl is
de beslissing wacwvan het beschilclcencle
gedeelte op dt~bbelzinnige 1·edenen is
geg1·ond (3).
4° Hij die eenfout begaat clie in oo?'zalcelijlc
vm·band staat met de schade, lean van
zijn aansp?·alcel~jlcheid niet wonlen ontheven, op g?"Oncl dat de- doo1· hein gepleegdefout geen zwa1·e]Qut zou zijn (4) .

{VINOY, T. LAFFINEUR.)
ARREST

(vm·taling) .

3°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.DUBBELZINNIGE REDENEN. NIET
1\illT REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 februari 1973 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik ;

4°

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). FouT WAARvooR DE DADER AANSPRAKELI.JK I S . BEGRIP. ·

I. Betreffencle de voorziening van
eiser, in zijn hoedanigheid van beklaagde :

l

0

De ?'echten van de venlediging wonlen
niet geschonden cloo?· de nchte?' die
wegens ve1·scheidene ove?'t?·edingen van
het wegve?·lcee?'s?·eglement een ve?·oonleling uitsp1·eelct en, om deze ove?'t?'edingen
te lca?·alcte?·ise?·en, zonde?' de belclaagde te
hebben ve1·wittigd, wijst OJJ een ande1·e
ove?'t?'lc,ding van het wegve?·lcee?'s?·eglement, waa1·van geen sp1·alce is in de
dagvaanling, doch waa?·voo?· hij geen
ve?"Oonleling t~itsJJ?'eelct ( 1). (Eerbiediging van de rechten van de verdecli ging, algemeen rechtsbeginsel.)

2° Om naa1· 1·echt met 1·edenen te zijn
omlcleed, moet een ve?·oonlelencle beslis sing OJJ de stTajvonlm·ing hetz~j in haa1·
eigen ?'eclenen, hetz~j met venvijzing naa1·
de be?'OeJJen beslissing, de wettelipce

(1) Raaclpl. cass., 28 maart 1966 (Bt!ll. en
1966, I, 979); 8 november 1971,
reclen en (A?'?'. cass., 1972, biz. 242), 15 februari
en 18 apri11972 (ibicl., 1972, biz. 549 en 781).
(2) Cass. , 19 september 1972 en 19 maart
1973 (A?T. cass., 1973, biz. 69 en 712); raaclpl.
cass., 12 december 1972 en 5 maart 1973
(ibicl., 1973, biz. 373 en 654).

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die is ingesteld :
l. tegen verweerder :
Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om tegen die-beslissing cassatieberoep in
te stellen;

2. tegen eiser :
Over h et tweede Iniclclel, afgeleicl uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet en van eisers r echt van
verdecliging,
doo1·dat het vonnis de veroordeling van
eiser grondt op artike~ 18 van het wegverkeersreglen:wnt,
te1·wijl het in die wettelijke bepaling
omschreven rnisclrijf niet te zijnen laste
werd gelegd en eiser noch voor de eerste
r echter noch voor de rechter in hager
beroep werd verzocht zich over dit
misclrijf te verclecligen,

PAsrc. ,

(3) Cass., 19 september 1966 (A?T. cass.,
1967, biz. 77); vgl. cass., 6 januari 1972
(ibicl., 1972, biz. 444).
(4) Raadpl. cass., 16 februari 1970 (A?T .
cass., 1970, biz. 565).

j_

1

en te1·wijl het vonnis voornoemde
bepaling niet vermeldt onder die waarop
het zich gronclt om eisers veroorcleling te
rechtyaardigen :

143 dat hij m et zijn linker voorvleugel h et
aehtercleel van d e linker flank van
verweerclers wagon h eeft aangereden ,,
de rechtbank overweegt dat '« door ·v er
naar links uit te wijken om voorbij een
stationerencle wagen.te rijclen, verweerder
geen zware fout heeft begaan die een
gedeeltelijke aansprakelijkheicl voor h et
ongevalrechtvaarcligt ,, en b eslist dat de
aansprakelijkheicl voor het ongeval geheel op eiser rust ;
Dat die reclenen in h et onzek ere laton
of, naar de opvatting van de feitenr echters, verweerder niet een in oorzake lijk verbancl m et h et' ongeval staande
fout, ja zelfs gen erlei fout h eeft begaan,
clan wel of zij h ebb en overwogen clat
verweercler van alle aansprak elijh:heicl
moest worden ontheven, claar zij van
m ening waren clat de rijfout die hij had
begaan, geen zware fout oplevercle ;
Dat h et micldel clerhalve gegrond is;

Overwegencle clat uit d e processtukken
blijkt clat eiser vervolgcl werd wegens
overtreding van de artikelen 20-2, 27-1,
lid 2, en 16-1 van h et wegverkeersreglem ent;
Ovei·wegencle dat het vonnis, om de
misch ·ij ven te karakteriseren die h et ten
laste van eiser . bewezen verklaart, crop
wijst « dat Vinoy (thans eiser) de weg,
gevolgd door L affineur (thans verweerd er), is opgereclen, zonder acht te ·s laan
op de plaats van laatstgenoemde op de
rijb aan (artikel 18 van h et koninklijk
b esluit van 14 maart 1968) ";
Overwegencle clat de feitenrechter aldus
geen uitspraak heeft geclaan over een
misdrijf dat voor hem niet aanhangig was
en evenm.in de r echtskundige b enan1.ing
van de ten laste van eiser gelegde mis - .
II . Betreffencle d e voorziening van
clrijven heeft gewijzigcl;
eiser, in zijn hoedan igheid van burgerlijke
Overwegende dat de bestreden beslis- p artij :
sing d e wettelijke bepalingen vermeldt,
Overwegencle dat uit de stukken
waarin de bestandclelen van de ten laste
van eiser b ewezen verklaarde n1.i schijven waarop h et Hof vermag aeht te slaan, .
worden aangegeven, alsmecle di e waarbij niet blijkt clat eiser zijn voorziening heeft
b etekencl aan de partij tegen wie zij is
een straf claarop worclt gestelcl;
Dat het miclclel niet kan worden aan- gerieht;
Dat de voorziening d erhalve niet
genomen;
En overwegende dat de substantiele of ontvankelijk is ;
op straffe van nietigh eid voorgeschreven
Om die redenen, zonder aeht te slaan
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
op het clerde middel, waarvan de aan beslissing overeenkomstig d e wet is ;
n eming geen ruimere v ernietig ing zou
B. In zoverre de voorziening gerieht is ktmnen m eebrengen, vernietigt h et b e , tegen de b eslissing op de c ivielreehtelijke streden vonnis, doeh sleel•ts voor zover
h et uitspraak doet op de eivielrechtelijke
vordering die tegen eiser is ingesteld :
vordering van v erweerder t egen eiser,
Over het· eerste middel,' afgeleid uit de behalve voor zover h et beslist dat laatstsehending 'van de artikelen 12, 110 van genoemde een fout heeft begaan, waarhet wegverkeersreglement en 97 van de voor hij k an worden aangesproken ; ·
verwerpt de voorziening voor h et overi.g e ;
Gronclwet,
b eveelt clat van clit arrest m elding zal
doo?"dat de r echtbank -beslist dat « door worden gemaakt op d e kant van de ge ver naar links uit t e wijken om voorbij deeltelijk vernietigde b eslissing ; verooreen stationerende wagen te rijden, ver- deelt eiser in drievierde van d e kosten en
weerder geen zware fout heeft b egaan verweerder in het overi ge vierde ; v erwijst
die een gedeeltelijke aansprakelijkheid
de a ldus b eperkte zaak naar de Correcvoor h et ongev alrechtvaarcligt ,,
tionele R echtbank te Hoei, zitting houdendEf in hager beroep .
tenvijl die r edenen dubbelzinni g zijn,
voor zovei· zij insluiten dat verweerder
een r ijfout heeft begaan, maar dat d ie
8 oktober 1973. kamer. fout noeh strafreehtelijk noch civielVoo?"zitte1·, de H. P erriehon, raadsheer
rechtelijk wordt gestraft :
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
de H . Clason. - Gel~jlclttidende conclusie,
Overwegende dat, n a t e hebben vast- de H. Velu, advocaat-generaal.
gesteld dat « eiser de door verweerder
gevolgde weg is opgereden, zonder acht
te slaan op diens plaats op de rijbaan ;

ze
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CASSATIEMIDDELEN. STRAF ZAKEN.- EEN ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS DRIE MISDRIJVEN. MIDDEL
DAT
ENKEL
BETREKKING
HEEFT OP HET EERSTE l\l!SDRIJF, BEKLAAGDE DIE BETOOGT DAT DE
STRAF UIT HOOFDE VAN HET TW'EEDE
lVIISDRIJF l\UNDER ZWAAR ZOU GEWEEST
ZIJN, INDIEN HET EERSTE l\l!SDRIJF
NIET BEWEZEN VERKLAARD WAS. STRAF WETTELIJK GERECHTVAARDIGD
DOOR RET DERDE MISDRIJF. NIET
ONTVANKELIJK lVUDDEL .
VOORZIENING IN CASSATIE. STRAFZAKEN. VEROORDELEND ARREST. BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE
AANHOUDING . VoORZIENING IN CASBATIE
TEGEN
DE
VEROORDELENDE
BESCHIKKING VERWORPEN. VOORZIENING TEGEN HET BEVEL TOT ' ONl\l!DDELLIJKE
AANHOUDING
ZONDER
BELANG.

I 0 TVannee1· een ve1;oonlelencl an·est we gens
cl1·ie rniscl1·iy'ven een enkele stmf ~tit
sp?·eelct, het cloo?' de belclaagcle tot staving
van ziy'n voo?·ziening voo?·gecb·agen middel slechts bet1·elcking heeft op het em·ste
rniscb·iy'f en de belclaagcle betoogt clat ~tit
het best?" eden an· est bliy' kt clat de stmj
~tit hoofde van het tweecle miscb·iy'j mincle1·
zwaa1· zo~t geweest ziy'1r, inclien het ee?"ste
miscl1·~if niet bewezen ve1·lclaanl was, is
het miclclel van belang ontbloot en cle?'halve niet ontvanlceliy'lc, als de ~titgesp?'O
ken st1·aj w,etteliJ'k ge1·echtvaanligd is clam·
het denle rniscl?·iy'j (I).
2° T-V m~nee?' de ve1·oonleelde zich in cassatie
he eft voo1·zien tegen een ' ve?"Oonlelencl
a?'?'est, waa1·b~i ziy'n onmicldellijlce aanhottding wonlt bevolen, en', ten gevolge
van de ve?'We?·ping van de vooTziening
tegen de ve1·oonlelende beschilclcing, cleie
in b·acht V(tn gew#scle is gegaan, heejt
de vom·zien-ing tegen het bevel tot onrniddelliy'lce aanhmtcling geen belang rnee?' (2).
{VANDER ELST.)
ARREST

RET HOF ; -

(ve1·taling).
Gelet op het bestreden

(1) Raaclpl. cass., 21 mei 1973 (A1'1'. cass.,
1973, blz. 921); zie h et arrest van heclen,
supm, blz. 140.
(2) Cass., 24 september 1973, supm, blz. 77.

arrest, op 29 jtmi I973 door het, Hof Yan
beroep te Brussel gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de veroordelende beslissing :
Ovcrwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat de bewezen
verklaarde telastleggingen, wegens eenheid vPn opzet, een collectief wanbech·ijf
opleveren, eiser tot een enkele otraf van
twee jaren gevangenis en 500 frank
geldboete veroordeelt wegens valsheid,
gebruik van valse stukken, oplichting en
verkoop of tekoopaanbieding t egen hogere dan de normale prijzen ;
Overwegende dat d e voorziening zich
grondt op middelen die aileen op de
oplichtingen betrekking hebben ;
Overwegende dat het arrest erop wijst
" dat bij de vaststelling van de strafmaat
rekening moet worden gehouden met het
feit dat beklaagde zijn strafbare handelingen gedurende vier jaren heeft voortgezet »;
Overwegende dat eiser, die betoogt clat
de a ldus bedoelde handelingen aileen op
de oplichtingsfeiten betrekking lnmnen
hebben, aanvoert dat aldus gerechtelijk
is vastgesteld dat d e uitgesproken straf.
1ninder zwaar zou zijn ge>veest, indien
aileen de tussen 29 augustus en IS oktober
I966 gepleegde misdrijven van valsheid
eii gebruik van valse stukken bewezen
verklaard waren, en dat de straf derhalve
niet als wettelijk gerechtvaardigd kan
worden beschouwd ;
Overwegende echter clat, in de onderstelling dat die overweging juist is, de
straf niettemin wettelijk gerechtvaardigd
blijft door de overtredingen van de
artikelen I, inzonderheicl § 2, 5 en 9 van
de besiuitwet ·van 22 januari I945 , die,
zoals blijkt uit het arrest, werden
gepleegd tezelfdertijd als de oplichtingen,
gedurende dezelfde periode van vier
jaar;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang;
En overwegende dat de substantiiile of
op st1;affe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvorm en werden nageleefcl en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Ie zoverre cle voorziening gericht is
tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding:
Overwegencle clat, door de verwerping
van de voorziening gericht tegen de
veroordelende beslissing, deze in kracht
van gewijsde is gegaan;
.
Dat ~erhalve de voorziening, in zoverre
I

=::.. t
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·zij is gericht tegen het bevel tot onmid·dellijke aanhoucling, geen belang meer
·oplevert;

openstaande weg (1). (Artt. 45 en 48
wet betreffende de politie over het
wegver keer.)

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

2° W annee1' een middel wo1·dt aangenomen
dat tot ve1·nietiging van de besZissing
leidt, behoejt het Hoj geen ande1·e midde.len te onde1·zoeken die tot staving van de
voo1·ziening w01·clen voo1·ged1·agen en
geen ve1·nietiging zonde1· venvijzing kunnen meeb1·engen (2).

2 8 kamer.
8 oktober 1973. Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
·waarnemend voorzitter. - Vm·slag[teve7·,
·de H. L egros. - · Gelijkhtidende concl~tsie,
-de H. ,Duchatelet, advocaat-generaal.
.Pleitm·, de H. Butzler.

(GENNEN.)

ARREST

2•
] 0

2°

.

KAMER. -

8 oktober
1973 .
.

WEGVERKEER.- BESTUREN VAN
EEN VOERTUIG OP DE OPENBARE W'EG
NA HET EINDE VAN EEN VROEGER
UITGESPROKEN VERVALLENVERKLARING
VAN HET RECHT TE STUREN, ZONDER
HET · ONDERZOEK WAARVAN SPRAKE
TN ARTIKEL 47 VAN DE WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER TE HEBBEN ONDERGAAN. VEROORDELENDE BESLISSING WAARIN
NIET WORDT VASTGESTELD DAT DE
BEKLAAGDE
EEN
VOERTUIG
HEEFT
BESTUURD OP DE OPENBARE WEG OF
OP EEN VOOR HET VERKEER OPENSTAANDE }VEG. NIET REGELMATIG
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.
CASSATIEMIDDELEN. -.- STRAF ZAKEN.- MIDDEL DAT WORDT AANGENOMEN EN TOT VERNIETIGING LEIDT. ANDER l\'[!DDEL DAT GEEN VERNIETI GING ZONDER VERWIJZING KAN MEE- ·
BRENGEN.- MIDDEL DAT GEEN ONDERZOEK BEHOEFT.

1° N iet 1·egelmatig met 1·edenen omkleed is
de beslissing waa1·biJ·, te1' ve1·oo1'deling
van een beklaagde omdat hij na het einde
van een m·oege1· ~titgesJJ1'0lcen ve?·vallen. vm·klaTing van het 1·echt tot sttu-en, een
·moto7'1'ijtuig heejt bestutu-d van de
categ01·ie bedoeld in de beslissing tot
·vm·vallenvm·lclaTing, zonde1· het onde1'zoek wam·van sp1·alce in m·tikel 4 7 van
·de wet bet1·e.ffende de politie ove1· het
wegve1·lcee1· te hebben onde1·gaan en
·zonde1· hie1·van, te .zijn v1·ijgesteld, niet
w01·dt vastgesteld dat de beklaagde een
voe1·t~ti g besttttu-de op de openbaTe weg
·Of op een voo1· het openbam· vm·kee1·

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het b estreden
vonnis, op 11 januari 1973 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te V erviers ;
Over h et d erde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
do01·dat het vonnis niet vaststelt dat
eiser op de openbare weg reed,
te1·wiJ'l op dit gegeven het te zijnen
laste gelegde misdrijf gegrond is, waaruit
volgt·dat d e veroordeling niet r egelmatig
met redenen is omkleed :
Overwegende dat h et vmmis eiser veroordeelt op grond aileen van de artikelen 47 en 48, 2°, van h et koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coi:irdinatie
van d e wetten betreffende de p olitie over
h et wegverkeer, dit is 01n, na verval van
h et r echt tot sturen te hebben opgelopen,
te Francorchamps op 16 augustus 1971,
toen clat verval geeindigcl was, een voertui g van d e kategorie b edoeld in de
v ervallenverklaring te h ebben bestuurd,
zonder h et praktisch , theoretisch, geneeskunclig en psychotechnisch examen,
waarvan hij door de rechter niet werd
vrijges~eld, te h ebben ondergaan ;
Overwegeride clat het vonnis niet
vaststelt dat eiser op h et ogenblik van
h et fait zijn voertuig b estuurde op een
openbare weg of op een weg die voor het
open baar verkeer openstaat ;
Dat h et voor het Hof alclus onmogelijk
IS
de wettelijkheicl van de gewezen

(1) Raadpl. cass., 17 februari 1969 (An·.

coss., 1969, biz. 573); .25 juni 1973 (ibicl.,.
1973, biz. 1045) .
.(2) Cass., 10 september 1973, supm, biz. 25.
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beslissing na te gaan; clat het miclclel
gegroncl is ;
Om die reclenen, en zonder de.t er grand
bestaat tot onderzoek van de andere tot
staving van de voorziening aangevoercle
miclclelen, die geen cassatie zonder verwijzing zouclen kunnen meebrengen,
vernietigt het bestreclen vonnis ; beveelt
dat van clit arrest melding zal worden
geinaakt op de kant van de vernietigcle
b oslissing ; laat de kosten ten laste van
de Staat ; verwijst de zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Luik, zitting
houdencle in hager beroep.
8 oktober 1973.
2e lmmer.
Voo1·zitter, de H . Perrichon, raadsheer
waarne1nend voorzi tter. - V e1·slag geve1·,
de H. Clason. - Gel·i jkluiclende C011Cltts·ie,
de H . Duchatelet, aclvocaat-generaal.
Pleite1·, de H . Garot (van de balie te
Verviers).

2°

1°

KA.MER.

-

VOOR ZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS SATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN. BESLISSING DIE DE STRAFVORDERING
~RJ AARD VERKLAART
VOORZIE NING VAN DE BEKLAAGDE EN VAN DE
VOOR DEZE BURGERRECHTELIJK A AN SPRAKELIJKE PARTIJ.
NIET-ONT VANKELIJKHEID .
-

2° '

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. PROCES-VERBAAL VAN
EEN TERECHTZIT1'I NG TIJ DENS WELKE
DE ZAAK BEHANDELD WERD, NIET VOORZIEN VAN DE HANDTEKENING VAN DE
VOORZITTER OF VAN DE GRIFFIER. ARREST WAARIN NIET ALLE VEREISTE
V ASTSTELLINGEN VOORKOMEN OM DE
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING TE BEWIJZEN.- NIETIGHEID .

4°

5°

C A SSATI E. OMVANG . STRAFZAKEN . BURGERLIJKE RECHTSVOR DERINGEN . VOORZIENING IN CAS SATIE VAN DE BEKLAAGD E . .:____ VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE,
STRAFVORDERING. BRENGT DE VER NIETIGING MEDE VAN DE NIET DEFINI TIEVE BESLISSINGEN OP DE RECHTSVORDElUNGEN VAN DE BURGERL IJKE
PARTIJEN, NIETTEGENSTAANDE DE
NIET-ONTVANKELIJKHE~D VAN DE VOORZIENING TEGEN DEZE BESL ISSINGEN.

60

CASSATI E. Oli'IVANG. STRAFZAKEN. NIET BEPERKTE VOORZIE NING IN CASSATIE VAN DE BEKLAAGDE.
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING
OP DE STRAFVORDERING . -VERNIETIGI NG DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDBESLISS I NG
OP , DE
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING TEGEN DE BEKLAAGDE.

70

CASSATIE. O l\'IVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN . NIET BEPERKTE VOORZIENING IN
CASSATIE
VAN
DE
BEKLAAGDE. REGELMATIGE VOOR ZIENING VAN DE BURGERRECHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ. VERNIETIGI NG V A N DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING.
VERNI ETIGING
DIENTENGEVOLGE VAN D E
EINDBESLISSINGEN
OP
DE
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERINGEN VOORTVLOEIEN DE UIT DE STRAFVORDERING EN GER I CHT TEGEN DE BEKLAAGDE EN DE
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE
PARTIJ.

8 oktober 1973 .

0

go

TERMIJN. STRAFZAKEN. BunGERLIJKE RECHTSVORDERING . B:ESLISSING DIE GEEN UITSPRAAK DOET OVER
EEN GESCH IL INZAKE BEVOEGDHEID,
ENKEL EEN PROVISIONELE VERGOEDING
TOEKENT EN EEN ONDERZOEKSl\'IAATREGEL BEVEELT . VOORZIENING VOOR
DE EINDBESLISSING . NIET ·ONTVANKELTJKHE I D.

CASSATIE. 0MVANG. STRAFZAKEN . STRAFVORDERING. VER NIETIGING VAN DE VEROORDELING VAN
DE
BEKLAAGDE .
REGELl\fATIGE_
VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE
BURGERRECHTELIJ K
AANSPRAKELIJKE
PARTIJ.
VERNIETIGiNG D IE
DE .
VERNIETIGING lVIEEBRE:)'<GT VAN RET
BESCHIKKENDE GEDEELTE BETREFFEND E DEZE PARTI J.
VOORZIENING IN CASSATI E. -

1 o Niet ontvankeliJ'k, we gens het ontb1·eken
van belang, is cle cassatievoo1·ziening van
de belclaagcle en van cle voo1· cleze b~w 
ge1'1'echteliJ'k aansJJ1'akeliJ'k e pa1·tij tegen
een beslissing clie cle st1·ajvo1·de1'ing·
we gens ve1ja1·ing vervallen ve1·lclaa1·t (1).

2o Nieti.g is het a?'1'est van een hof van.

(1 ) Oass., 5 sep tem ber 1972 (A1'1'. cass .,.
1973, blz. 15).
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-beroep, indien het p1'0ces-ve1·baal van een
.tenchtzitting tijdens welke de zaak
beha,ndeld we1·d, niet voo1·zien is van de
handtekening van de voo1·zitte1· of van de
g1·if!ier en in het a?Test niet alle ve1·eiste
vaststellingen voo1·komen om de 7'egelmatigheid van de 1·echtspleging te bewijzen (1). (Artt. 155 en 189 Sv. ; art. 10
·wet van 1 mei 1849.)
:3o vVannee1· de btwge?Techtelijk aansp7·akeli}lce pm·tij zich 1·egelmatig in cassatie
heeft voo1'zien, b1·engt de vernietiging van
de ve1·ooTdeling van de belclaagde de
ventietiging mee van het beschilclcende
gedeelte bet1·ejfende deze pm·tij (2).
-4° Niet ontvanlcelipc in stmfzaken is de

'

vom:ziening v661· de einclbeslissing ingesteld tegen een beslissing die, op de
btwge1·lijlce 1·echtsvm·de7·ing, geen uitspmalc cloet o-ve1· een geschil inzaJce
bevoegdheid, een p1·ovisionele vm·goeding
toelcent en, voo1· het ove1·ige, een onde7'zoelcsmaat?·egel beveelt (3). (Art. 416 Sv.)

5° De vernietiging, op de voo1·ziening van
de belclaagde, vq,n de beslissing op de
stmjvonle1·ing b1·engt de ventietiging
mee van de niet dejinitieve beslissingen
op de 1'echtsvo7·d,e1·ingen van de bw·ge7'lijlce pa1·tijen die eT uit volgen, hoewel
de voo1·ziening tegen deze beslissingen
voomlsnog niet ontvanlcelijlc is (4).
·6° De ventietiging, op de niet beJJe7·lcte

ARREST

(ve1·taling) .

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 februari 1973 gewezen door
het Hof van ber:oep te Brussel ;
Overwegende d at de eiseressen, d e
naamloze vennootschap Compagnie Lacsoons en de naamloze vem1ootschap
Patroonkas , afstand doen van hun voorziening, voor zover d eze gericht is tegen
de beslissingen op de civielrechtelijke
vorderingen van de verweerders Arthur
Collin en Maria Melotte, echtgenote
D emaiffe;
I. Betreffende de voorzieningen van de
eisers Van Den Broeck en de naa.m loze
vennootschap Compagnie Lacsoons :

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de rechtsvordering door het openbaar ministerie ingesteld :
1. tegen de eiser Van Den Broeck_:
a) wegens de telastlegging B :

OverWegende dat de beslissing de
strafvordering wegens verjaring ,vervallen
verklaart;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is wegens h et ontbreken van
belang;
b) wegens de telastlegging A :

voo1·ziening van de belclaagde, van de
ve1·oonlelingsbeslissing OJJ de stmjvorde?·ing b1·engt de ve1·nietiging mee van de
· eindbeslissing op de tegen hem ingestelde btw·ge?'lijlce 1'echtsvorde1·ing, die
het .gevolg is van de ee1·ste (5).

Over het middel afgeleid uit de scherr ding van d e artikelen 779 van het
Gerechtelijk ViTetboek, 189, 190 en 211
van het W etboek van strafvordering,
10 van de wet van 1 mei 1849 op de
politie- en correctionele rechtbanken,
96 en 97 van de Grondwet,

7° De ventietiging, op de niet bepm·lcte
voo1·ziening van de belclaagde en op de
1·egelmatige voo1·ziening van de bu7·ge7·1'echtelijlc aanspTalceliJ'lce pa1·tij, van de
beslissing op de stmfvonlm·ing b1·engt
de ve1·nietiging mee van de einclbeslissingen op de bu1·ge1'lijlce 7'echtsvorde1'ingen tegen hen i:ngesteld (6).

doo1·dat het bestreden arrest, dat werd
gewezen na een onderzoek gedaan 1net
name ter terechtzitting van 3 oktober
1972 van h et hof van beroep, nietig is,
daar het proces-verbaal van die terechtzitting niet ondertekend is door d e
voorzitter van de zetel of door de rechter
die in de plaats van de voorzitter is
opgetreden ingeval het voor d eze onmogelijk was te tekenen, en het dus geen
authentiek karakter heeft, en terwijl uit
die onregelmatigheid volgt dat aan de
hand van de processtukken niet kan

{NAAJVILOZE VENNOOTSCHAP «COMPAGNIE
LACSOONS ll, · NAAJHJ,OZE VENNOOTSCHAP
« PATROONKAS ll EN VAN DEN BROECK,
T. COLLARD. EN ZEVEN ANDERE BURGER LIJKE P ARTIJEN.)

(1) Cass., 28 mei 1973 (A1~·. cass., 1973,
"biz. 943).
(2) Cass., 20 februari 1967 (A?T. cass., 1967
:biz. 775); 2 oktober 1973, sttpm, biz. 115.

Cass., 11 september 1973, sup1·a, b iz. 30.
Cass., 1 oktober 1973, snpm, biz. 112.
Cass., 2 oktober 1973, sttpm, biz. 115.
Cass., 20 december 1965 (Bull. en
PASIC . , 1966, I, 532).
(3)
(4)
(S)
(6)
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worden nagegaan met name of de
terechtzitting van 3 oktober 1972 openbaar was, of de zetel toen regelmatig
samengesteld was en of de rechters, die
het arrest hebben uitgesproken, eveneens
op genoemde terechtzitting van 3 oktober
1972 tot de rechtsprekende rechters
behoorden :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de te1'echtzitting van het hof van
beroep van 3 oktober ~972, op welke
datum de zaak werd onderzocbt en
vervolgens verdaagd voor uitspraak op
31 oktober 1972, niet ondertekend is door
de voorzitter van de zetel en evenmin
door een rechter die zou zijn opgetreden
ter vervanging van de voorzitter, eventueel verhinderd te tekenen ;
Dat dientengevolge clit proces-verbaal
geen authentieke aide is en niet bewijst
dat de erin vennelde vormen in acht
werden genomen ;
Dat aan de hand van de processtukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet kan worden uitgemaakt met name of
de debatten op 3 oktober 1972 in openbare terechtzitting h ebben j::>laatsgehad,
of de zetel regelmatig samengesteld was
en of de rechters clie het arrest hebben
uitgesproken, genoemde terechtzitting
regelmatig bijgewoond hadden ;
Dat het middel gegrond is ;
2. tegen de eiseres, de naanlioze vennootschap Cie Lacsoons :
Overwegende dat eiseres zich regelmatig in cassatie heeft voorzien tegen het
openbaar ministerie, zodat de vernietiging van de beslissing op de strafvordering clie tegen beklaagde is ingesteld, de
vernietiging meebrengt van de beslissing
waarbij eiseres civielrechtelijk aansprakelijk is verklaard voor de kosten -..vaarin
haar aangestelde Van Den Broeck veroordeeld is ;
II. Betreffende de voorziening van de
eiser Van Den Broeck, in zoverre zij
gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen ingesteld : a) door de v erwe·erders Arthur Collin
en Maria Melotte, echtgenote Demaiffe :
Overwegende dat die beslissingen zich
ertoe beperken d e uitspraak te verdagen
of een provisionele vergoecling toe te
kem1en en voor het overige. een onderzoeksmaatregel bevelen; dat die beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de
zin van artikel 416 van het 'Vetboek van

strafvordering en geen uitspraak doen
inzake bevoegdheid ;
Dat de voorzieningen voorbarig en
derhalve niet ontvankelijk zijn ;
Overwegende echter dat de vernietiging van de beslissing op de strafvordering de vernietiging meebrengt van de
niet definitieve beslissingen op de civielrechtelijke ·vorderingen, welke laatste
beslissingen het gevolg zijn van de eerste,
al zijn de voorzieningen niet ontvankelijk
krachtens artikel 416 van het Wetboek
van strafvordering ;
·
b) door de andere verweerders :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering de
vernietiging meebrengt van de eindbe slissingen op de civielrechtelijke vorderingen, welke laatste beslissii:tgen het
gevolg zijn van de eerste ;
III. Betreffende de voorzieningen van
de eiseressen de naamloze vennootschap
Compagnie Lacsoons en de naamloze
vem1ootschap Patroonkas, voor zover
zij gericht zijn tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen ingesteld
door de verweerders Louise Collard,
weduwe Frangois, Etienne Frangois,
Constance Jonet, weduwe Frangois, Juliette -Moureau, weduwe Collard, Marguerite Collin, echtgenote Bertrand, ·en
Frangois Demaiffe :
Overwegende dat de eiseressen, civielrechtelijk aansprakelijke partij en vrijwillig tussengekomen partij, tegen die
verweerders regelmatig cassatiebe~oep
h ebben ingesteld;
,
Dat de vernietiging van de beslissing
op de· rechtsvordering van het openbaar
1ninisterie de vernietiging meebrengt van
de eindbeslissingen op de civielrechtelijke
vorderingen, welke laatste beslissingen
het gevolg zijn van de eerste ;
Om die redenen, decreteert d e afstand
van de voorzieningen van de eiseressen
naamloze vennootschap Compagnie L ac-·
soons en naa1nloze vennootschap . Pa-·
troonkas, voor zover deze gericht zijn.
tegen d e beslissingen op de civielrechtelijke vori:leringen ingesteld door de
verweerders Artlnu· Collin en Maria.
Melotte ; verwerpt de voorziening van de
eiser Van Dei1 Broeck, voor zover zij
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering die tegen hem wegens de·
telastlegging B is ingesteld; · vernietigt
voor het overige de strafrechtelijke en
civielrechtelijke beschikkingen van de
bestreden beslissing; beveelt dat van dit.
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arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de' gedeelte lijk vernietigde
beslissing; veroordeelt de eiser Van Den
Broeck in een vierde van de kosten van
zijn voorziening ; veroordeelt de verweerders in de helft van de andere kosten
en laat wat overblijft ten l aste van de
Staat ; verwijst de alclus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.

8 oktobe r 1973. 2e kamer.
Voo1·zitte1·, d e H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter . Ve1·slaggeveT,
de H. Clason. GeliJ'kluidende conclusie,
de H. Duchatelet, aclvocaat-generaal.
de H. De Bruyn.

Pleite1·,

2e

KAMER.

-

8 oktober 1973.

1° VOORZIENING IN CAS SATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICR IN CASSATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN.VRrJSPRAAK. VooRZIENING VAN DE
BEKLAAGDE. NIET-ONTVANKELIJKREID.

2°

3o

4o

CASSATIE. BEVOEGDREID. STRAFZAKEN.- 0NDERZOEK NAAR RET
BESTAAN VAN FElTEN WAAROP DE
RECRTER ZIJN OVERTUIGING GRONDT.
- HoF NIET BEVOEGD OJ\'l DIT TE DOEN.
CASSATIEMIDDELEN. . STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. EEN
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS
VERSCREIDENE MISDRIJVEN.- MID DEL
DAT SLECRTS OP BEPAALDE MISDRIJVEN
BETREKKING REEFT.- STRAF WETTELIJK
GERECRTVAARDIGD
DOOR
DE
ANDERE lliiSDRIJVEN. NIET ONTVANKELIJK JI'I[DDEL.
VOORZIENING IN CASSATIE . PERSONEN BEVOEGD OM ZICR IN CAS SATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECRTSVORJ:!ERING . BESLISSING WAARBIJ RET STRAFGERECRT ZICR ONBEVOEGD VERKLAART
EN
GEEN
VEROORDELING
VAN
DE

(1) Cass., 2 oktober 1973, supm, _bl7.. 115.
(2) Cass., 23 november HHH (Bttll. en
PASIC., 1965, I, 296); vergl. cass., 18 juni
1973 (A?T. cass., l 973, blz. 1019).
(3) Cass., 8 oktober 1973, su.pm, biz. 140;
vergl. het arrest van dezelfde dag, sup?'ct;
blz. 144.

BEKLAAGDE M.B.T. DIE RECRTSVORDERING UITSPREEKT. VOORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE. NIET-ONTVANKELIJKREID.

5°

MISBRUIK VAN VERTROUWEN.
- BURGERLIJKE RECRTSVORD ERING. VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE
TOT TERUGBETALING VAN. REEDS TERUG GEGEVEN BEDRAGEN.- 0NWETTELIJKREID.

60

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECRTSVORDERING. MIDDEL ZONDER BELANG
GEWORDEN WEGENS D~ BESLISSING
VAN RET HOF OVER EEN ANDER J\HDDEL.
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

1° Niet ontvankeliy'k, wegens het ontb1·elcen
van belang, is de voorziening van de
beklaagde tegen een beslissing die hem
V1'ijsp1·eekt ( 1).

2° Het Hoj is niet bevoegd om na te gaan
of jeiten, wam·op de jeiterwechteT ziy'n
ove?'tttiging g?'Ondt, al dan niet biJ' het
onde1·zoek ziy'n bewezen (2).
3° liVannee1· wegens ve1·scheidene misd1·iy'ven een enkele st1·aj is ttitgesprolcen, is
niet ontvankeliy'k, wegens het ontb1·eken
van belang, de eis tot ve1·nietiging van
de beslissing 'op de stmfvo?·de?·ing, die
geg?'Ond is op een rniddel dat slechts op
bepaalde misd1·iy'ven bet1·elcking heejt,
tenviy'l de ttitgespmken stmj wetteliy'k
ge1·echtvaa1·digd bliy'ft doo1· de ande1·e
misdTiJ'ven (3). (Artt. 411 en 414 Sv.)
4° Niet ontvankeliy'k, wegens het ontb1·elcen
van belang, is de voo1·ziening van de
belclaagde tegen een beslissing waa1·biy'
het stTajgerecht zich onbevoegd ve1·lclaa?·t
om ttitsp1·aalc te doen op de bwrge1·liy'ke
?'echtsv01·de1'ing tegen de beklaagde en te
ziy'nen laste geen vemonleling m .b.t. die
?'echtsvO?·de?·ing ttitsp1·eekt (4).
5o Onwetteliy'k is de beslissing die, ?'echt-

doende op de eis tot schadeve1·goedinrr
die cle btwge?·liJ'ke partij wegens becl?·ieg liy'lce ve1'Clttiste1·ing heeft ingesteld, de
beklaagde ve?·oo?·deelt om aan deze pa1·tif
de bedmgen te1·ug te betalen die hiy' haa1·
1·eeds heeft tentggegeven ·(5).
(4) Cass., 14 mei 1973 (A1'1'. cass., 1973,.
blz. 874); raaclpl. cass., 2 oktober 1973, supm,.
blz. 115 .
(5) Zie cass., 9 juni 1970 (An·. cass., 1970,
blz. 952) en nciot 2 : de ternggave van bedrieglijk vercluisterde zakei:L n eemt evenwel het.
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6° Niet ontvamkeliJ'k is het middel dat voo1·.
de eise1· zonde1· belang is gewo1·den
wegens de beslissing van he.t Hoj ove1·
een ande1· middel ( 1 ) .

(DUPONT, T. GEMEENTEN THiilffiON
EN FORCHIES-LA :iliARCHE.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 januari 1973 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
I. In zoverre de voorziening' gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld :

Overwegende dat de voorziening, .voor
zoverre zij gericht is tegen de vrijspraak
van de telastleggingen II, a, 4 en 5,
b, 2, en c (valsheicl in geschriften en
gebruik van valse stukken), niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang;
Over het eerste micldel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 22 en 26 van
·de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
strafvordering,
·
do01·dat het hof van beroep, na te
hebben overwogen dat eisers gehele
werkzaamheid, met betrekking tot de te
·zijnen laste . bewezen geachte feiten,
daarin begrepen het gebruik van valse
stnkken, de voortclurende en ononderbroken uiting van een zelfde schuldige
werkzaamheid is, vaststelt enerzijds dat
de Jaatste daad van gebruik van valse
st{lidren met betrekking tot de telastlegging II, b; 1, waarvan de feiten dagtekenen van 30 december 1965 tot
22 maart 1967, zich heeft voorgedaan
op 13 februari 1969, toen de bestenclige
deput~tie van
de provincieraad van
Henegouwen de rekening van de com.missie . van openbare onderstand van
Dampremy voor het boekjaar 1967 goedkeurde, en .anderzijcls dat de verjaring
van de strafvo,rdering betreffende die
telastlegging werd gestuit door de aide
van boger beroep van de Procureur des
Konings van 9 november 1970, zodat

·strafbaar karakter van de verduistering niet
weg.
(1) Raadpl. cass., 10 novemb er 1959 (A1'1·.
·Cass., l970, biz. 255); vgl. cass., 21 en 22 maart
1973 (ibid., 1973, biz. 724 en 734).

die aide; die ingediend werd binnen
drie jaar, te rekenen van de dag waarop
het wanbeclrijf van gebruik van valse
stukken werd gepleegcl, clus de verjaring
van de strafvorclering heeft gestuit ten
opzichte van a l de ten laste van eiser
gelegcle misclrijven ,
tenvijl de rekening van de cm=~issie
van openbare onclerstancl van Dan~pr01ny
voor het boekjaar 1967 door de bestenclige cleputatie van de provincieraacl van
Henegouwen werd goedgekeurd, zoncler
clat nit de stukken van het strafclossier
blijkt clat bij de provinciale toezichthoudende overheicl gebruik werd gemaakt
van de processen-verbaal van kasonclerzoek model 17 en 19, die tussen 30 december 1965 en 22 maart 1967 werclen opgeInaakt en door eiser werclen ingevuld,
terwijl de vermeldingen niet strookten
1net de cijfers van het kasboek en het
·voorwerp waren van de tegen eiser
aangevoercle telastlegging II, b, 1 :
Overwegencle clat het Hof niet vermag
na t e gaan of de feiten waarop de rechter
zijn beslissing heeft gegrond, al clan niet
door het onclerzciek zijn komen vast te
staan;
Dat het miclclel derhalve n iet ontvankelijk is;
Over het tweede, derde, vierde en
vijfcle micldel samen,
het tweede , afgeleicl nit de schending van
artikel 97 van de Grondwet ~n uit de
tegenstrijdigheid tussen de reclenen en
het beschildi::end gecleelte van de bestreclen beslissing,
doonlat, rechtcloencle op de telastlegging I, a (vercluistering ten nadele van de
gemeente Thimeon), het arrest zoncler
andere verwijzing overweegt clat de
telastlegging eveneens bewezen is voor
een bedrag van 31.750 frank, retributies
voor begrafenisvervoer, dat eiser erkent
zich te hebben toegeeigend en pas aan de
gemeente te hebben teruggegeven na
controle door de overheid op klacht van
de bm·gemeester van Thi1neon, die in
januari 1965 zijn ambt had aanvaard en
onregelmatigheclen in het werk van
eiser, gemeentesecretaris, had vastgestelcl, en cloorclat het arrest clientengevolge besl ist clat de telastlegging bewezen
b lijft ten belope van 144.931 frank en
clienaangaancle het beroepen vonnis bevestigt, vo01; zover het eiser heeft
veroorcleelcl tot betaling van clit bech·ag
aan de burgerlijke partij, de gemeente
Thimeon,
tenvijl het hof van beroep, cla,t tot zijn
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overtuiging vvas gekomen op grond dat boekhoudkundige stukken die bij 'de
eiser na de controle van de overheid het · cornmissie van openbare onderstand van
bedrag van 31.750 frank zou hebben D ampremy in beslag werden genomen
teruggegeven, eiser niet tegelijk kon en waarin door de deskundige Schmidt
veroordelen om ~1.etzelfde bedrag een aan de cijfers overschrijvingen eri verbeteringen werden aangebracht (aanvultweede maal terug te geven ;
het clenle, afgeleid uit de schending van lende conclusie, bladzijde 5) waardoor
elke vergelijking onmogelijk werd geartikel 97 van de Grondwet,
maakt,
cloo1·clat, rechtdoende op de telastlegtenvi}l het hof van beroep, om de ten
ging I, a (verduistering ten nEJ,dele van laste gelegde feiten bewezen te verklaren,
de gemeente Thimeon), h et arrest over- ,niet meer mag steLmen op stukken di e
weegt dat de telastlegging b ewezen is ten tijdens de instantie werden ge;vijzigd :
belope van 31.750 frank, op grond dat
eiser zou hebben erkend z ich clit bedrag
Overwegencle dat het arrest, met toete h ebben toegeeigend,
passing van artikel 65 van h et Strafwettenvijl het arrest niet vermeldt op welk boek, eiser veroordeelt tot een enkele
gegeven van het dossier h et zich grondt straf van vijftien maanden gevangenis
om daaruit eisers bekentenis af te leiden ; en tot een geldboete wegens verduisteblijkens geen enkel gegeven van het rihgen (telastlegging I, a en b), val sheid
dossier dat aan het hof van beroep is in geschriften en gebruik van valse
voorgelegd, eiser zou hebben bekend zich stukken (telastlegging II, a, 1, 2 en 3,
het b edrag van 31.750 frank, retributies en b, 1) en vernietigen of wegmaken van
voor begrafenisvervoer, te hebben toe - alden of titols (telastlegging III) ;
Overwegende dat die straf wettelijk is
getiigend :
eiser weliswaar heeft erkend sonunige gerechtva~trdigd door d e misch-ijven van
bedragen te hebben gei:nd a ls gemeente- valsheid en gebruik van valse stukken
ontvanger, maar terzelfdertijd heeft ver- ten nadele van de gemeente Thimeon
(telastlegging II, a, 1, 2 en 3) en bet
klaard die te hebben gebru_ikt voor de
betaling van de vervoerders of die aan de vernietigen of wegmaken van alden of
gemeentekas te h ebben teruggegeven en titels (telastlegging III), zodat de midhet arrest, dat niet zegt uit welke stukken delen, die slechts betrekking hebben op
het eisers bekentenis afleidt, het Hof van d e misdrijven van verduistering en die
, cassatie verhindert zijn toezicht uit te van valsheid in geschriften en gebruik
van valse stukken • ten nadele van de
oefenen ;
gemeente Dampremy, niet ontvankelijk
het vie1·cle, afgeleid uit de schendi~g van zijn wegens h et ontbreken van belang ;
arti~;;: el 97 van de Grondwet,
En ove.r wegende dat voor h et overige
clooTclat, m et betrekking tot de verduis- de substantie le of op straffe van nietigtering ten nadele van de commissie van h eid voorgeschreven rech tsvormen waropenbare onde~·stand van Dampremy den nageleefcl en clat de beslissing
(telastlegging I, b), het hof van beroep, overeenkomstig de wet is ;
om tot zijn overtuiging te komen en de
II. In zoverre de voorziening gericht is
verduistering door eiser van een minimumbedrag van 123.616,50 frank bewe- tegen de beslissingen op de civielrechtezen te verklaren, vaststelt dat een tekort lijke vorcleringen die zijn ingestelcl :
van hetzelfde bedrag blijkt · uit de
1° door de gemeente Forchies-laeerste bladzijde van h et h erstelde boek Marche:
van 1967, daar er een verschil van
OverwE•gende dat het h of van beroep
104.675 frank voorkomt tussen de ontvangsten vermeld in het oorspronkelijke bij bevestiging van h et beroepen vm:mis
zich onbevoegd verklaart om uitspraak
dagboek en in het herstelde dagboek,
te doen op de civielrechtelijke vordering
te1·w~jl het hof van beroep niet wijst op
van verweerster en, met betrekking tot
een verschil in dezelfde zin in de overge- die rechtsvordering, geen enkele veroor dragen uitgaven, en aldus een onjuiste deling tegen eiser uitspreekt ;
redenering houdt, op grond van onvolDat de voorziening niet ontvankelijk
leclige gegevens ;
is wegens het ontbreken van belang ;
het v~jfcle, afgeleid uit de schending van
2° door de gemeente Thimeon :
artikel 97 van de Grondwet,
cloo1·clat het hof van b eroep tot zijn
Betreffende h et tweecle en derde mid-·
overtuiging is gekom en op grond van del, die hierboven zijn overgenomen :
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Overwegende dat het arrest bij bevestiging van het beroepen vonnis eiser
veroordeelt tot betaling van 144.931 frank
schadevergoeding ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de in voornoemd bedr ag opgenomen
.som van 31.7 50 frank betreffende de
betaalde retributies voor begrafenisvervoer door eiser aan verweerster in 1965
werd teruggegeven ;
Dat d erhalve het arrest, dat het door
-e iser versclnudigde schadevergoedingsbed.rag vaststelt, zonder .rekening te
1~ouden met die teruggave, zijn beslissing
niet wettelijk rechtvaardigt ;
Overwegende dat wegens de aanneming
van het tweede middel het onderzoek van
J~et derde van geen belang ineer is ; ,
Om die rede1ien, vernietigt het bestreden arrest, voor zover het, rechtdoende
op de civielrechtelijke vordering van de
verweerster, de ge1neente Thin~eon, eiser
veroordeelt tot betaling aan laatstgenoemde van 31.7 50 frq,nk betreffende
betaalde retri.buties voor begrafenisvervoer ; v erwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
m.elding zal worden gemaakt -op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de verweerster, de
gemeente Thimeon, in de helft van de
kosten en laat de andere helft ten laste
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte
·zaak naar het Hof van beroep te Luik.
8 oktober 1973. 2e kamer.
Voo1·zitte1·, de · H. Perrichon, .raadsheer
waarnmnend voorzitter . - V e1·slaggeve1·,
de H. Legros. - Geli}lcluidende conclusie ,
-de H . Detournay, advocaat-generaal.
- Pleite1', de H . Fally.

I_

VAN RET DOSSIER OF _DE GEGEVENS
VAN DE ZAAK, WAAROP HIJ ZIJN
BESLISSING STEUNT, NADER AAN TE
DUIDEN.

3° MISDRIJF.- VERSOHONINGSGROND.
ZEDELIJKE DWANG. BESTANDDELEN.
4° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. FEITENREOHTER DIE EEN VER'WEER
AFWIJST. - AFWIJZING DIE DE VERvi'ERPING IMPLIOEERT VAN DE GEVOLGTREKKING DIE DE BEKLAAGDE UIT DIT
VERWEER HEEFT AFGELEID.
5° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. VEROORDELING GEGROND OP DE GEZAMENLIJKE
PROOESSTUKKEN EN OP DE GEGEVENS
DIE TIJDENS RET ONDERZOEK TER
TEREOHTZITTING ZIJN VERZAlVIELD. BESLISSING ZODOENDE GEGROND OP
GEGEVENS DIE .DOOR DE PARTIJEN
ZIJN BESPROKEN. - GEEN SOHENDING
VAN DE REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.

6° INTERNATIONALE VERDRAGEN.
VERDRAG TOT BESORERMING VAN
DE REOHTEN VAN DE MENS EN DE
FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6.
BEPALING NIET VAN TOEPASSiNG
OP GRIEVEN DIE NIETS TE 1\rAKEN
HEBBEN MET DE REOHTEN VAN DE
VERDEDIGING VOOR RET VONNISGEREOHT.
l o H et an· est dat zi}n beslissing stetmt op

de gezamenli}lce gegevens van de zaalc en
de clmagw~jdte e1·van beoonleelt, zoncle1·
de inhoucl van enig stttlc van het clos sie?' te betwisten, heeft de bewijslcmcht
van de stttlclcen van het st1'afclossie1' niet
lcunnen mislcenn,e n (1).

2° Bi} bntstentenis van een conclttsie, is de
2e KAMER. -

8 oktober 1973.

1° BEvVIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.
STRAFZAKEN. - ARREST DAT ZIJN BESLISSING STEUNT OP DE GEZAlVIENLIJKE
GEGEVENS VAN DE ZAAK. - BESLISSING
· DIE DE INHOUD VAN GEEN ENKEL STUK
BETWIST . - GEEN MISKENNING VAN DE
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. GEEN OONOLUSIE . - GEEN VERPLIOHTING VOOR DE REOHTER DE STUKKEN

1·echte1' niet ve1·plicht de stttlclcen van het
clossie1· of · de gegevens van de 1 zaalc,
waamp h~j ziJ'n beslissing stennt, na.cle1·
aan te dttiden (2) .
3° De zeclelijlce clwang leve1·t slechts clan
een rechtv_aanl-igingsg1·oncl op, wannee1·
de m·iJ'e , wil van clegene die de claacl
ven·icht, ttitgeschalcelcl is of wa.nnee1·
voo1' cle cla.cle1' tegenove1· een e1·nstig en
d?·eigencl gevam· geen ancle?·e weg open(1) Cass., '8 april 1968 (An·. cass ., 1968,
b iz. 1026).
(2) Cass., 12 december 1972 (A?'1'. cass.,
1973, biz. 363) .

-

153-

stand teT beveiliging van de belangen die
hij, met voo?"Tang boven alle ande1·e,
vm·plicht en ge1·echtigd was te beveiligen (1). (Art. 71 .S.W.)
4o Do01· ajwijzing van de gegevens tot

staving van een doo?' de belclaagde
vooTged?·agen veTwee?', ve?·we?'Jit de jeiten?'echte?· en antwoo1·dt hij deThalve op de
gevolgtTelclcing die de belclaagde uit dit
venvee1· ajgeleid heejt (2). (Art. 95
Grondwet .)
5o De 1·echten van de venlediging wo1·den

niet geschonden dooT het a?'1'est, dat een
vm·weeT ajwijst op gTond van de gezamenlijlce p?·ocesst~tlclcen en van de gegevens die
tijdens het onde1·zoelc te1· te1·echtzitting
zijn ve1·zameld (3).
6D A1·tilcel 6 van het Venlmg tot besche?'-

ming van de ?'echten van de mens
en de J~mdamentele m·ijheden, goedgelce~wd bij de wet van 13 mei 1955, heejt
bet1·elclcing op de ?'echten van de veTdediging vooT het vonnisge1·echt en 1iiet op
g1·ieven die ni"ets te malcen hebben met de
~tito~fening van deze ?'echten (4).

dat blijkens de processtukken beklaagde
heeft geweigercl dergelijke gedragslijn te
volgen; clat zij clerhalve niet gerechtigd
is zich te beroepen op het verzet van
Anne-Franyoise »;
2° om de rechtsvaardigingsgrond te
verwerpen, hierop steunt dat "de onthullingen van A:tme-Franyoise aan haar
moecler. omtrent de dubbelzinnige houding die de burgerlijke partij te haren
opzichte zou hebben aangenomen, de
aandacht verdienden; dat echter, blijkens de gegevens van het dossier en die
welke tijclens het onderzoek ter terechtzitting zijn verzameld, beldaagde zich op
geen enkel ogenblik heeft bevonclen in
een toestand waardoor haar vrije wil
were!- uitgeschakelcl ; dat de vrees voor
het geduchte kwaad haar andere mogelijldleclen openliet clan met haar dochters
tersluiks naar Zuid-Frankrijk te vluchten
en alclus wetens een rechterlijk gebod te
overtreden » ;

doonlat, na erop te hebben gewezen dat
" beklaagde (thans eiseres) tegelijk ee'n
verschoning en een rechtvaardigingsgrond aanvoert », het bestreden arrest,
1 o om de verschoningsgrond te vorwerpen, zich hierop grondt dat " niettegenstaande het tussen de echtgenoten
besta~nde geschil , beldaagde haar gezag
en invloed op haar •j eugdige kinderen
die:hde aan te wenden om een beter
onthaal aan de vader te bezorgen en om
het bezoekrecht te eerbiecligen clat bij
rechterlijke beslissing in het belang van
de minderjarige kincleren was b evolen;

tenvii/ enerzijds, met betrekking tot
de aangevoercle verschoning, het arrest
alclus verklaarcl heeft dat het hof op grond
van de processtukken tot de overtuiging
is gekomen clat eiseres heeft geweigerd
voormelde ~eclragslijn te volgen, maar
het vaststaat clat uit geen enkel stuk kan
·worden opgemaakt clat het kind door
eiseres wercl aangezet aan het rechterlijk
bevel betreffende het bezoekrecht geen
gevolg·te geven; het arrest trouwens niet
vermeldt op welke processtukken het zijn
stelling zou kunnen gronden ;
anderzijds, met betrekking tot de
.rechtvaardigingsgroncl, de processtukken
(stuk 23) melding maken van de gerech telijke stappen die eiseres heeft geclaan,
alvorens de beslissing te .nemen om de
kinderen aan venveerders bezpeluecht
te 01ittrekken, en er onder de stuld{en
die eiseres tot staving van haar verclecliging voor het hof van beroep heeft
neergelegd, een bl.mclel voorkomt getiteld
« ·uitvoerige beschrijving van de stappen
gedaan om op wettige wijze de kinderen
aan · het bezoelu·echt te onttrekken » ;
hieruit volgt clat het arrest beslist dat de
vrije wil van eiseres niet wercl vernietigd,
zonder nauwkeurig de reclenen van zijn
beslissing op te geven, e~1 verldaart dat
voor eiseres andere mogeli.jld1eden open-

Cass ., 23 decemb er 1968 (A1'1'. cass.,
blz. 400).
Cass., 14 juni 1965 (Bull. en PASIC . ,
I, 110). Raadpl. cass., 14 juni 1973
(A?'I'. cass., 1973, blz. 1002).

(3) Raadpl. de noot get. W.G. onde'r cass.,
4 januari 1966 (Bull. en PASIC., 1966, I, 584).
(4) Raadpl. cass., 23 september 1968 ( A ?'I'.
cass., 1969, blz. 89).

(v ... , T. D ... )
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 april 1973 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de bewijskracht van de
alden en van artikel 9:.' van de Grondwet,

(1)
1969,
(2)
1965,

-
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stonden, zonder er ook maar een te
noemen:
Overwegende dat, in zoverre het middel
aan het _ arrest verwijt hierop te zijn
gegroncl clat het kind door eiseres wercl
aangezet om aan het rechterlijk bevel
betreffende het bezoekrecht geen gevolg
te geven, het luitiek oefent op een overwaging die in het arrest niet voorkomt,
en het middel derhalve feitelijke grandslag mist;
Overwegende clat uit het arrest blijkt
clat het, om afwijzencl te beschikken op de
verschoni:ng en op de rechtsvaa.rcligingsgroncl die door eiseres worden aangevoerd, steunt op aile gegevens van de
zaak, Inet inbegrip van die welke tijdens
het onderzoek ter terechtzitting voor het
hofvan beroep zijn verzan~el d, zoncler clat
het zich in het bijzoncler beroept op een
van de stu.kken op geno1nen in het dossier
van bet geding of neergelegcl t ijclens het
debat ter terechtzitting_ en zoncler clat
het de inh oud van d ie stukken, met n am€l
die welke door eiseres werden neergelegcl,
tegenspreekt ; dat op die wijze het arr est
de bewijskracht van de aktei~ n iet heeft
kunnen schenclen ;
Dat, bij ontstentenis van enige conclusie dienaangaande, het hof van beroep
geen andere aanduiding 1noest geven
omtrent de stukken van het dossier of de
gegevens van de zaak die uit het onderzoek ter terechtzitting zijn gebleken, op
welke stukken en gegevens het zijn
beslissing gTondt ;
Overwegende Clat voor bet overige het
Hof niet bevoegd is om na te gaan of de
feiten op grond waarvan het hof van
beroep tot zijn overtuiging is gekomen,
al clan niet in het onclerzoek zijn komen
vast te staan ;
· Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede miclclel , afgeleicl uit
de schending van de artikelen 71, 369bis
van het Strafwetboek en 97 van de
Gr onclwet,
cloo?·dat, op het betoog van eiseres in
haar conclusie " dat, alvorens een beslissing te nemen, zij zorgvulclig in lichtingen
heeft ingewonnen bij versch iilende p ersonen wier omstaudig aclvies overtuigencl
is geweest ; dat haar zoncler aarzelen de
raacl wercl gegeven de k inderen, in
afwachting dat de rechtbank met kenDis
van za.ken een b esbssing had kmmen
nemen, niet aan de vader toe te ver trouwen; dat zij op de wijze. raad en

na kennisneming van de stud ie van
dokter Baudom·, bevestigd door de
clok ters Sand en Dopchie overeenkomstig
lnm uitclrukkelijke aclviezen, de beslis sing heeft genomen te verhinderen clat
haar man zijn vakantieplannen, zoals hij
ze had ontworpen, kon verwezenlijken ;
dat conclus i eneen~ster 1net kennis van
zaken de verantwoordelijkheid voor die
daad op zich heeft genomen en dat de
procureur des Konings te Brussel terecht
een vordering tot buitenvervolgingstel ling h eeft lnmnen ondertekenen ; dat verdachte, overtuigd van de werk elij kheid
van de aanranding van de eerbaarheid,
die D ... , volgens bet verwijt van haar
dochter Anne-Frangoise, gepleegd had
op haar persoon, tegen haar echtgenoot
een k lacht h ad ingediend en meende
zijn omgang met de kinderen te moeten
verhinderen totdat omtrent die feiten
een r echterlijke beslissing was gewezen ;
dat de geneeskunclige getuigschriften die
in afschrift bij het dossier zijn gevoegcl,
haar in de overtuiging versterkten dat er
tegenover dit ernstig en clreigend kwaad
geen andE\re weg openstoncl ter beveiliging van de hogere belangen van haar
k inderen, welke zij, met voorrang boven
aile andere belangen, verplicht en ge rechtigd was te beveiligen n, het arrest,
om eiseres te veroordelen, hierop stelmt
dat zij zich n iet bevond in een toestand
waarcloor haar vrije wil werd uitgeschakeld,
·

te1·wijl eiseres 1n haar conclusie niet
aanvoercle dat haar vrije wil was uitge schakelcl ; zij integendeel stelde dat zij
bij zichzelf en met deskl.m dige raadslieden
rijpelijk had overlegd welke houding zij
diende aan te nemen ; zij zich beriep op
de keuze die zij bij het plegen van het
misdrijf had gedaan (de hogere belangen
van haa.r kinderen te beveiligen tegen
een d reigend kwaad), dit wil zeggen op
de noodzaak om te hanclelen zoals
zij heeft geclaan ; door te steilen dat de
vrije wil van eiseres niet werd uitgeschakeld, het arrest enerzijds niet antwoordt
op het m icldel afgele"id uit de nooclzaak
om een hager belang te beveiligen ; het
anderzijds het begrip miskent van zedelijke dwang berustende op een noodtoestand waar in de toepas,singssfeer van
de wil en van de v r ijheid weliswaar
beperkt is, maar de wil niet uitgeschakeld is; de daad van degene die uit
noodzaak handelt, haar r echtvaarcliging
vindt, niet in de uitschakeling of beperking van de vrijheid om te kiezen tussen
wat mag en vvat niet 1nag, 1naar in de
bekommering om een goed van wezenlijk

,;------·-~----
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belang te beveiligen door een minder
belang op te offeren :
Overvvegende dat zedelijke dwa ng
slechts clan · een rechtvaardigingsgrond
oplevert, wanneer d e vrije wil van degene
die d e claacl verricht, uitgeschakeld is of
wanneer v oor de clader tegenover een
ernstig en clreigend gevaar geen andere
weg openstond ter b eveiliging van d e
.belangen die hij, m et voorrang boven alle
andere, verplicht en gerechtigd was te
beveili gen ;
Overwegend e dat, door vast te stellen
enerzijds dat eiseres zich ·o p geen enkel
ogenblik h eeft bevonden in een toestand
waardoor haar vrij e wil werd uitgesch a keld, en anderzijds dat d e v r ees voor h et
'door eiseres geduchte k waacl haar andere
mogelijkhed en op enliet clan m et h aar
dochter s t ersluiks naar Frankrijk te
vluchten en aldus wetens een r echterlijk gebod t e overtreden, het arrest
wettelijk r echtvaardigt en regelmatig
motiveert waarom het de rechtvaardigingsgrond v erwerpt, die eiseres beweerde
te vinden in d e zedelijke dwang volgencle
uit d e noodtoestand waarop zij zich bij
conclusie had 'beroepen ; ' ·
D at het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het d erde miclclel, afgeleicl uit de
schending van de rechten d (lr verclediging, van d e artik elen 6 en 26 v a n het
Verdrag tot b escherming van de r echten
van d e .m ens en d e fundamentele vrij heden , goeclgekeurcl bij d e wet van
13 mei 1955, en 97 van d e Grondwet,
cloo1·dat d e stukken van het gecling,
alsmed e die welke eiseres voor het h. of van
beroep heeft n eergelegcl, uitv oerig uiteenzetten welke stappen zij heeft geclaan om
op wettige wijze te weigeren dat de
kinderen worden onderworpen aan de
uitvoering van h et bezoelU'echt en voldoencl bewijzen dat de zaak niet billijk
en binnen een redelijke termijn, dit wil
zeggen J.TJ.et d e noclige spoed, wercl b ehandeld :
Overwegende d at enerzijds , voor zover
eiser es d e schending van de r echten d er
verdediging aanvoert, uit de antwoorclen
op d e eer ste twee micldelen blijkt d at h et
arrest, door zich te gronden op de
processtukken en op d e gegevens die
tijdens het onderzoek t er te1;echtzitting
:r.ijn verzam eld, overweegt d at b et
ver weer afgeleid uit de stappen door
eiseres gedaan " om d e kinderen op
;wettige wij ze t e weigeren » niet gegrond
':vas;

Dat bet a rrest, dat e.Idus geg1·ond is op
gegevens die · door d e partijen konden
worden b estred en, d erhalve d e rechten
d er verdecliging v;m eiseres niet schendt ;
Overwegend e clat and erzijds, voor
zover bet midclel aanvoert dat d e zaak
van eiser es niet billijk en binnen een
r ed elijke t ermijn wercl b eh and eld, uit d e
uiteenzettin g zelf van h et middel blijkt
d at dit geen b etr ekking b eeft op d e
b ehandeling van d e zaak v oor b et hof van
b eroep , m aar wei op d e stappen clie v 66r
h et tijdstip v an h et· mi sdrijf werden
ged aan;
Dat d e in het middel uiteengezette
g rieven geen b etr ekking bebben op d e
r echten v astgesteld in de a rtikelen 6
en 26 van het Verdrag tot b esch erming
van d e rechten van d e 1nens en d e
flm damentele v rijheden ;
Dat . h et micldel niet k a n worden
aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgesch reven
r echtsvormen werden nageleefcl en d at. d e
besli ssing overeenkomstig de wet is ;
Overwegen d e dat, voor zover d e voorziening gericht is tegen de b eslissi n g op
d e civielrechtelijke vordering, eiseres
geen bijzonder middel aanvoert ;
Om die redenen, verwerpt d e voorzienin g; veroordeelt eiser es in d e kosten.
8 oktober 1973. 2• k a m er. Voorzitte1·, d e H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
d e H. Closon. - Geli} kluidencle conclusie,
de H. Cha rles, a dvocaat-gen eraal. Pleite1·, de H. Risopoulos (van de balie te
Brussel) .

2• KAMER. -

9 Oktober 1973.

1° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- MIDDEL WAARBI.J DE SCHEN·
DING VAN DE EENHEID _VAN RECHTSPRAAK WORDT AANGEVOERD. - NIETONTVANKELI.JKHEID.

2° GROND\iVET . - GELI.JKHEID VAN DE
BELGEN VOOR . DE WET. - RECHTER
DIE DE STRAF BEOORDEELT REKENING
HOUDENDE MET DE OMSTANDIGHEDEN
VAN DE ZAAK. - RECHTER DIE GEEN
ACHT SLAAT OP BESLTSSINGEN IN

r
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SOORTGELIJKE GEVALLEN.
GEEN
SCHENDING VAN HET EVENGENOEJ\'i:DE
GRONDWE~TELIJK BEGINSEL.

voorzitter bij arrest van 1 december 1971
een m edebeklaagde h eeft vrijgesproken,
en bij het bestreden arrest eiser veroor deelt,
·

Niet ontvankeliy'k is het middel waa1·in
de schending van de eenheid van ?'echtspmak wonlt aangevoenl ( l).

tm·wiy'l het Hof van cassatie artikel 6,
alinea 2, van d e Grondwet moet doen
eerbiedigen, de eenheid van rechtspraak
client te waarborgen en tegenstrijdige
uitspraken moet weren :

2° De ?'echte?' schendt de g1·ondwetteliy'ke
1·egel van gelijkheid voo1· de wet niet wan-.
nee?' hij de st1·aj soeve1·ein beoo?·deelt, 1·ekening houdende met alle
omstandigheden van de zaalc, zonde1·
inachtneming van in soo?·tgeliJ'ke gevallen gewezen beslissingen, dam· de beslissingen Van de ?'BChteTS geen algemene en
als 1·egel geldende beschilckingen mogen
ttitmaken (2). (Art. 6 Grondwet;
art. 6 G.W.)
(DEMEYERE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op h.et bestreden
arrest, op 5 jtmi 1972 door h.et Hof van
b eroep te Brussel. gewezen ;
I. In zoverre d e voorziening gerich.t is
t egen de beslissing waarbij eisers verzet
tegen h.et vonnis van de eerste rech.ter
gedagtekend 10 septeinber 1971 ontvankelijk wordt verklaard :
Overwegende dat de voorziening bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;
II. In zoverre de voorziening gericht
is t egen de b eslissing waarbij eiser op de
strafvordering werd veroordeeld :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van a,rtikel 6, alinea 2, van de·
Grondwet en uit de 1niskenning van « de
eenheid van de rechtspraak »,
dom·dat in d ezelfde zaak, die zich in
dezelfde omstandigheden. h ad voorgedaan, 1net name de aa,nkoop van een
gestolen voorwerp aa.n een onbekende,
die h et voorwerp uitrnaakte van hetzelfde
dossier en wa,arin dezelfde feiten, n:tet
name heli:ng van een voorwerp gestolen
door dezelfde persoon, werden ten laste
gelegd, het hof van beroep met dezelfde
(1) Cass., 17 oktober 196G (A1·1·. cass., 1967,
biz. 217).
(2) Cass., 27 november 1967 (A1'1·. cass.,
1968, biz. 442); vergl. cass. , 16 november
1971 (ibid., 1972, biz. 261).

Overwegende dat de schencling van de
eenheid van de rechtspraak geen aanleicling tot cassatie kan geven ; dat, voor .
zover het middel deze schending inroept,
het middel niet ontvankelijk is ;
Overwegende voor het overige dat
arti:kel 6 van d e Grondwet aan alle
Belgen de gelijkheid voor de wet waarborgt ; dat dit betekent dat aile Belgen
aan dezelfde wettelijke voorschriften
zijn onderworpen en dat zij allen het recht
h ebben de bescherming van de wet in te
roepen ; dat i:ngevolge artikel 5 van het
Bmgerlijk vVetboek de beslissingen van
de rechters geen a lgemene en als regel
geldende beschikkingen mogen u.itmaken ; dat een rechtscollege derhalve
aan het grondwettelijk gelijkhe.idsvoorschrift geen afbreuk doet, wanneer het,
rekening houdende met alle omst~m
cligheden van d e zaak, · op soevereine
wijze over d e schuldvraag bevestigend
beslist en dit ook al heeft een rechtscollege door dezelfde rechter voorgezeten
voordien een II:tedebeklaagde vrijgesproken;
.
Dat het middel in clit laatste verband
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.

ze

9 oktober 1973. kamer.
Voo1·zitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnernend voorzitter. - Ve1·slaggeve?·,
de H . Chatel. - Geliy'klttidende conclttsie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. J. De Voogt (van de balie
te Antwerpen).

1572e KAMER. -

9 oktober 1973 .

VERPLICHTE
VERZEKERINGEN.
AANSPR.AKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE iVIOTORRIJTUIGEN'. ExcEPTIES
DIE DOOR DE VERZEKERAAR AAN DE
BENADEELDE NIET KUNNEN WORDE~
TEGENGEWORPEN. BEGRIP.

De ttit de ve1·zeke1·ingsove1·eenkomst voo1·tvloeiende excepties die, ingevolge artilcel 11 van de wet van 1 jttli 1956
bet1·ef!ende de ve1·plichte aanspnl kelijlcheidsve1·zeke1·ing inzake moto.n ·ijtuigen,
doo1· de ve1·zelce1·aa1· aan de benadeelde
niet ktmnen wonlen tegengewo1·pen, zijn
de excepties die de ve1·zelce1·aa1· op een
ovm·eenlcomst lean g1·onden om ontslagen
te wo1·den van zijn ve1·plichtingen jegens
.de ve1'Zelcm·ingneme1· en niet dje wellce
het bestaan zelf van de ovm·eenlcomst,
ham· dmagwijdte en delclcing van het
1·isico bet?·ejj'en (1).
·

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« DE VADERLANDSE H,
T. LIEVENS EN VERSCHUERE . )
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op hot bestreden
vonnis, op 15 maart 1973 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
to Gent;
Overwegende dat hot bestreden vonnis
enkel uitspraak doet over de tegen
eiseres ingestelde civielrechtelijke vordermgen;
Over hot t·weede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6 en ll van
de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verpli chte aansprakelij kheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, 1134, 1319, 1320
en 1322 van hot Burgerlijk Wetboek,

door·dat hot bestreden vonnis beslist
'' dat, ten einde to bew ijzen dat or goon
verzekering bestond, appellante opwerpt
dat uit hot garagistencontract n::tet
Lievens de ,s portwagons u.itgesloten waren
en dat d e wagon, oorzaak van hot ongeva l,
wel eon sportwagen was, wat echt er
betwist wordt ; dat hieruit voortvloeit
dat or dus wel eon verzekeringscontract
bestond, maar met eon beperkende

(1) Cass., 20 februari 1972 (A1'1· . cass., 1972,

biz. 600).

clausule H, On dat de Opwerping Vall
eiseres mitsclien eon exceptio uitmaakt,
welke ingevolge artikelll van de wet van
1 juli 1956 door de verzekeraar aan do
benadeelde niet mag tegengeworpen worden en welke later zal dienen onderzocht
to worden, « tor gelegenheid van eon
gebeurlijke procedure tussen verzekeraar
en verzekercle H,
te1·wijl eiseres ten doze goon nietigheicl, ·
exceptio of verval spruitencle uit hot
verzekeringscontract tegen·wierp, 1naar
hot bestaan zelf van de overeenkomst en
de dekking van hot risico betwisstte en
hogervermelde wetsbepaling op zodanig
betwisting goon betrekking heeft :
Overwegende dat eiseres bij conclusie
staande hield dat, luidens de « clausule
garagehouder " van hot verzekeringscontra.ct, de pol.i s « eon automobielrijtuig
van gelijk welk merk of vorm, sportwagons uitgesloten, met eon Inaxi1num
cylinderinhoud v,an 2000 cc. " dekte, en
dat, nu . hot rijtuig waarmede de aanrijcling veroorzaakt word eon sportwagen
was, hot uit de dekking van de polis
uitgesloten was ;
Overwegencle dat hot bestreden vonnis,
zonder to onclerzoeken of bedoeld rijtuig
al dan niet eon sportwagen was, beslist
clat eiseres ertoe gehouden is de door
tweede verweerder geleden schacle to
vergoeclen omdat de clausule van de
polis, waarop eiseres zich beroept, eon
« exceptio " · uitmaakt welke, ingevolge
artikel ll van de vvet V!J'n 1 juli 1956, door
de verzekeraar aan de benadeelde niet
mag tegengeworpen worden ;
Maar overwegencle da.t d e uit de
verzekeringsovereenkon:tst v oortv loeiende excepties, welke op groncl van evenbecloeld artikel door de verzekeraar aan
de benacleelde niet klmnen tegengeworpen worden, die zijn welke de verzekeraar op eon bestaancle verzekering kan
gronden om. ontslagen to worden van
zijn verplichtingen jegens de verzekeringnemer, maar niet die welke hot b estaan'
zelf van de overeenkOinst of, zoals ten
doze , haar draagwijdte en de dekking
van hot risico b etreffen ;
Dat immers hot eigen recht d at artikel 6 va)l v oormelde wet ten voordele
van de benadeelde tegen de verzekeraar
instelt niet afhangt van h ot bestaan van
om hot even welke verzekering, 1naar van
eon verzekering welke h ot betwiste risico
dekt;
Ovehvegencle mitsclien dat door aan de
hogervermelde « garagehouderclausule "
de clraagwijclte van eon exceptio toe to
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kem1en in de zin van artikel ll van de
wet van l juli 1956, het vonnis de
bewijskracht en de bindende luacht van
het verzekeringscontract miskent en de
artikelen 6 en ll van de wet van 1 juli
1956 schendt ;
Dat het middel gegrond is ;
01n die redenen, en zonder dat er
aanleiding bestaat om het eerste middel
te onderzoeken clat tot geen vernietiging
zonder verwijzing kan leiclen, vernietigt
het bestreden vonnis ; beveelt clat van
clit arrest n1elding zal worden gemaakt
op de kant van de veniietigde beslissing;
veroordeelt de verweerders in de kosten,
behalve die van de betekening van de
voorziening aan het openbaar ministerie,
welke t en laste van eiseres blijven ;
verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Ouclenaarde, _zitting houclende in hager beroep ._

ze

9 oktober 1973. kamer.
Vom·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. N au laerts, raaclsheer waarne1nend voorzitter.
- Geliy'lcluiclencle conchtsie , de H. Krings,
advocaat-generaal.
Pleite1·, de
H. Van Bruaene (van .de balie te Gent).

ve1·zoek om een aanvullend onde1·zoek
en onde1· mem· een getttigenvm·hom·
venve1·pt, omclat hiJ' cl1:t niet nodig acht
om tot zijn ovm·tttiging te komen (1).

2° A1·tilcel 6-3, litte1·a d, van het Venb·ag
tot beschenwing van cle 1·echten van .de
mens en de fttndamentele m'ijheclen, te
Rome ondertekencl op 4 novembe1· 1950·
en goedgelcettnl biJ' de hancleling van de
wetge·vencle mctcht van 13 mei 1955,
lcmchtens hetwellc de belclaagcle het 1·echt
h eeft om getttigen op te 1·oepen en ze te
cloen oncleTm·agen op clezelfde voo1·waa1·den als de getttigen ct cha1·ge, ontneemt
aan de feiten1·echte1· het 1·echt niet om
soeve1·ein te beoonlelen of e1· eeJt aanvullencl oncle1·zoek moet wonlen ingestelcl
dan wel of een getttige, zowel ct decha1·ge
als ct chcwge, nog client gehoonl te wm·den
OJJClat de 1·echte1· ziJ·n ove·r tuiging zott
lcttnnen vonnen (2).

3° Het ctannemen van ve1·zachtende omstancligheden, wannee1· deze wettelijlc aanvaanlbam· zijn, behoo1·t tot de soeve1·eine
beoonleling van cle feitemechte?' ( 3).
(Art. 85 S.W.)
. (FALGUIERE.)
ARRES~.

RET· HOF ; - Gele~ op het bestreden
arrest, op 20 jt.mi 1973 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
2e KAMER. -

9 oktober 1973.

1° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. - VERZOEK
OlVI EEN AANVULLENDE ONDERZOEKSMAATREGEL EN ONDER MEER · EEN
GETUIGENVERHOOR.
MAATREGEL
DOOR DE RECHTER GEWEIGERD OMDAT
DEZE NIET NODIG IS. - GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VER. DEDIGING.

zo INTERNATIONALE VERDRAGEN·

VERDRAG TOT BESCHERli1ING VAN
DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE
FUNDAll'lENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6-3, LITTERA d. - DRAAGWIJDTE
VAN DEZE ·BEPALING.

30 STRAF. -

VERZACHTENDE Ol\'lSTANDIGHEDEN. - SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

1° De 1·echten van cle venlecliging wonlen
niet geschonden doo1· cle 1'echte1·, die een

Over de eerste twee middelen sm~en,
afgeleid,
het ee1·ste, uit de sch ending van het
Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en c1e ft.mdamentele v rijheden ondertekend op 4 november 1950
te Rom~, goedgekeurd door de wet van
13 n1.ei 1955, inzonclerheid van artikel 6,
eerste lid, en clerde lid, littera cl,
doonlat het arrest een door eiser in
conclusie gevraagd aanvullend onderzoek
weigert, waarbij hij verzocht b epaalde
getuigen ter outlasting te doen onderhoren,

(1) Cass., 15. mei HJ73 (.A1·r. cass., 1973,
blz. 873); vgl. cass., 22 mei 1973 (ib·icl., 1973,
blz . 925).
(2) Cass., 22 mei 1973 (.An·. cass., 1973,
blz. 925).
(3) Cass., 10 nov ember 1952 (Bu.ll . en
P.ii.SI C., 1953, I, 147); raadpl; ca3s., 19 f P.bruari
1973 (A1T. cass ., 1973, blz. 610).

-159tenvijl artikel 6, eerste lid, van voor m eld verdrag onder meer voorschrijft
dat bij h et bepalen van de gegroncli1eid
van een tegen hem ingestelcle strafvordering een ieder rech t heeft op een
eerlijke en openbare behandeling van zijn
zaak, bi1i.nen een redelijke termijn, door
een onafhankelijke en onpartijclige recht erlijke instantw welke bij de wet is
ingesteld, en naar luid van littera d van
h et derde lid van h etzelfcle artikel een
ieder die wegens een strafbaar feit ·wordt
vervolgd ten minste het recht heeft de
getuigen ten laste te ondervragen of cloen
onclervragen el'l het oproepen en d e
ondervraging van getuigen ter outlasting
t e doen geschieden op dezelfde vo or:waarden als het geval is m et de getuigen
ten laste;
het tweede, uit de schending van ]1et
-algemeen beginsel van de rechten van de
verdediging. en van artikel 85 van het
Strafwetboek,
doo1·dat het arrest, dat het beroepen
vonnis bevestigt en een maximuin gevangenisstraf uitspreekt, door voornoemd
artikel 6, lid 3, littera d, te schenden,
eveneens de rechten van de verdediging
niet geeerbiedi'gd h eeft, vermits, door de
weigering van h et gevraagde aanvullend
onderzoek, de verdediging niet over een
volledige juiste toestand van de feiten
kon beschikken en verhindercl werd over
verzachtende omstandigheden te pleiten,
tenvijl uit h et aanvullend onclerzoek
de feiten en omstandigheclen n au wgezet
aan h et licht zouden gekomen zijn en er
eventueel verza.chtencle on1.standigheclen
naar voren hadclen kunnen treclen :
Overwegende clat eiser in conclusie om
een aanvullend onderzoek v erzocht, waarbij gevraagd werd deels reecls gel~ende
p ersonen, deels nog te ·identi fic eren
p ersonen te cloen onderhoren en confronteren, dit a lles om eiser in d e mogelijk:heicl
.te stellen aan te tonen clat hij slechts
n1eclewerkte aan h et> smokkelen van
verdov ingsmiddelen omdat hij onder
m eer bedreigd wercl met de dood in~lien
hij zulks niet deed ;
Overwegende dat, na er te hebben op
gewezen dat eiser in zijn verhoor van
9 april 1973 de m aterialiteit van de
feiten na langdurig loochenen uiteindelijk
had toegegeven, en dat het geenszins
bewezen voorkomt dat hij onder enige
morele of fysische dwang zou h ebben
gehandeld, het arrest overweegt " dat het
door hem (eiser) gevraagd aanvullend
onderzoek terzake niet dienend blijkt,
daar, zelfs indien de door hem vooropge -

stelcle elementen enige bevestiging moesten vinden, het Hof van oordeel is clat zij
noch een gTond van rechtvaardiging,
noch van verschoning zouden uitmaken,
en evenmin tot verzachtende omstaadigheden aanleiding zouden kunnen geven ;
dat beklaagde inderdaad, zelfs m het
aangevoerd voorval, zich gemakkelijk
aan de mede-uitvoering van' het hem ten
laste gelegde feit kon onttrekken " ;
Overwegende d at artikel 6, lid 3, d,
van het V erclrag tot hescherming van de
rechten van de mens en de fLmclamentele
vrijheden aa.n de feitenrechter het recht
niet ontneemt op soevereine wijze t e
oorde!Ein of zowel een getuige ten laste
als een getuige ter outlasting nag client
gehoord te worden ppdat de rechter zijn
overtuiging zou kmmen vonnen ;
Overwegencle dat door de zoeven
aangehaalde beschouwingen het arrest de
verwerping van de vraag tot a.anv ullend
onclerzoek heeft gemotiveercl ; clat de
feitenrechter soeverein de noodzaak of
de gepastheicl van een onclerzoeksmaat regel, en met name het verhoor van
getuigen, beoorcleelt en, wanneer hij een ·
verzoek om een clergelijke maatregel
verwerpt omclat · hij d eze niet noclig acht
om tot zijn overtuiging te komen, de
r echten van de verdecliging niet l?Chendt ;
Overwegende' clat het aannemen van
verzachtende mnstandigheden, wanneer
deze ·wettelijk toelaatbaar zijn, tot de
soevereine b eoordeling behoort van de
feitenrechter ; d at t en deze geen toepassing ·wercl gemaakt van artikel 85 van
het Strafwetboek, en deze wetsbepaling
d erhalve niet kan geschonden zijn ;
Dat de middelen niet lnmnen aange nomen worden ;
En overwegencle dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvor1nen werclen nageleefd en dat de
besli ssing overeenkomstig de wet is ;
Oil":\ die r edenen, verwerpt de v oorziening ; veroorcleelt eiser in de kosten .

ze

9 oktober 1973. kamer.
V om·zitte1·, de H. N aulaerts, raaclsheer
waarnen1encl vool'zitter. - Ve?·slaggeve1·,
de H. Versee. - Gelijlcluidencle conclttsie,
de II. Krings, advocaat-generaal. PleiteT, de H. Van Peeterssen (van de
balie to Antwerpen) .
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9 oktober 1973.

DESKUNDIGENONDERZOEK.
STRAFZAKEN . BEPALINGEN VAN HET
GERECHTELIJK WETBOEK INZAKE DESKUNDIGENONDERZOEK. BEPALINGEN
NI:p:T TOEPASSELIJK OP DE DESKUNDIGENONDERZOEKEN IN STRAFZAKEN BEVOLEN.

D e bepalingen van cle a1·tilcelen 962 en
volgencle van het. Ge1·echteliJ'lc W etboelc
ove1· cleslcwuligenonclm·zoelcen die in
btt?·gedij!Ce zalcen w01·clen bevolen, in
zove?'?'e zij de O]J1'0eJJing van de JJa?'tiJ'en
op cle ve1·1·ichtingen van cle deslctmdigen
voo1·sch1·ijven, de pa1·tijen toelaten aan
de deslcttndigen alle dienstige vo1·de1·ingen
te cloen en de lcennisgeving voo?·sclw·ijven
doo1· cle cleslctmdigen, na afloop van lnm
ve1'1·ichtingen, van htm bevinclingen
aan de pa1·tijen en het aantelcenen van
de ·apmm·lcingen van die pa1·tijen z~jn
niet toepasselijlc op cle deslcwtcligenonde?'zoeken die do01· een st1·ajge1·echt W01"den bevolen. (Artt. 2, 962 en volg . G . W.)

(VERSPECHT.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 jlmi 1973 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
·
Over het middel afgeleid uit de sch~n 
ding van de artikelen 96, 97 van de
Grondwet, 962 en volgende van het .
Gerechtelijk W etboek,
cloonlat h et arrest zijn beslissing op he't
deskundigenverslag stecmt, waarvan het
de motivering en de besluiten overneemt,
en beslist dat de regels van de burgerlijke r echtsvordering niet van toepassing
zijn op de deslnmdigenonderzoeken die
door de strafgerechten worden bevolen
en dat de rechten van de verdediging niet
werden geschonden daar het ve,rslag
tijdig bij het dossier werd gevoegcl, eiser
kemiis ervan heeft lnmnen nemen en zijn
verweermiddelen desaangaande heeft
kunnen voorbrengen,
te1 ·w~jl I 0 het desklmcligenonderzoek
niet op tegenspraak en in het openbaar
werd verricht en zonder kennisgeving van
de bevindingen van de deskundigen,
hoewel het werd bevolen door een vonnisgerecht voor hetwelk de debatten open -

baar en op tegenspraak dienen te geschieden;
2° de regels van de burgerlijke rechtsvordering, zoals zij door het Gerechtelijk
W etboek zijn bepaald, van toepassing
zijn op de deslnmdigenonderzoeken in.
strafzaken ;
3° het niet tegeiisprekelijk karakter
van het deskundigenonderzoek de rechten.
van de verdediging schendt, zelfs inclien.
de debatten ter terechtzitting op tegenspraak geschieden :
Overwegende dat de bepalingen van de
artikelen 962 en volgende van · het
Gerechtelijk W etboek betreffende de·
deslnmcligenonderzoeken die in bm·gerlijke zaken worden bevolen, in zoverre
zij de oproeping van de partijen op de
verrichtingen van de deslnmdigen voorschrijven, de partijen toelaten aan de
desktmcligen alle dienstige vorderingen te
doen en de kem1isgeving voorschrijven
door de deslnmcligen, na afloop van hm1
verrichtingen, van hun bevinclingen aa11
de partijen en het aantekenen van de
opmerkingen van ° die partijen, niet toepasselijk zijn op de desklmdigenonderzoeken die door eeh strafgerecht worden
bevolen;
Overwegende dat de regels betreffende
het openbaar en tegensprekelijk karakter
van de debatten: voor de vonnisgerechte11
alleen gelden voor het onderzoek ter
terechtzitting ;
.
Overwegende dat luet niet tegenspreke- ,
lijk karakter van het, deskuncligenonderzoek de r echten van de verdediging niet
heeft km1nen schenden, vennits, zoals
het arrest het vaststelt, het verslag kon
worden besr)roken en tegengesproken
tijdens de debatten ter terechtzitting;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
r echtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
9 oktob er 1973. 2° kamer.
T1oo1·zitte1· en T!e?·slctggeve?·, de H. Naulaerts, raadsheer waarne1nend voorzitter.
- Gelijlchtidende conclttsie, de H. Krings,
advocaat-generaal.
Pleite1·, de
H. Keldermans (van de balie te Denclermonde).
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WETTEN EN BESLUITEN.
STRAFBEPALINGEN VAN EEN WET OF
EEN BESLUIT.
UITLEGGING.
STRIKT
GRAMMATICALE
UITLEGGING
VAN DE BEWOORDINGEN VAN DE BEPALING. UITLEGGING NIET NOODZAKE LIJK EXTENSIEl!'.

2°

GEMEENTEVERORDENING.
GRONDWET, ARTIKEL 6bis. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP GELIJK
WELKE MEERDERHEID OF lVIINDERHEID.
GEEN DISCRIJIHNATOIRE BEPALINGEN
IN DE ZIN VAN AR'l'IKEL 6bis VAN DE
GRONDWET.

GRONDWET. ARTIKEL 6bis.
GEll'lEENTEVERORDENING.- BEPALIN.GEN VAN TOEPASSING OP GELIJK WELKE
1\'lEERDERHEID
OF 1\HNDERHEID.
GEEN DISCRilVHNATOIRE BEPALINGEN
IN DE ZIN VAN ARTIKEL 6bis VAN DE
GRONDWET.

3°

4°

MACHTSOVERSCHRIJDING.
MAC;HTSAFWENDING. BEGRIP.

5°

GROND:.\iVET. DooR DE GRONDWET GEWAARBORGDE · VRIJHEDEN. MAATREGELEN VEREIST VOOR DE HANDH AVING VAN DE OPENBARE ORDE EN
RUST. MAATREGELEN BESTAANBAAR
l\'lET DE UITOEFENING VAN DE GRONDWETTELIJKE VRIJHEDEN.

6°

7°

GEMEENTEVERORDENING.
VERORDENING
1\'lET ALS
DOEL
DE
OPENBARE ORDE EN RUST TE HANDHAVEN.
VERORDENING WAARBIJ
GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP DE
UITOEFENING VAN DE GRONDWETTELIJKE VRIJHEDEN.
GRONDWET. ARTIKEL 14. MISDRiifVEN GEPLEEGD TER GELEGEN -

(1) R.aadpl. cass., 25 januari 1956 (Bttll . en
PASIC., 1956, I, 534); 21 januari 1957 (i bid.,
1957, I, 583); 30 noverr..ber 1964 (ibid ., 1965,

I, 320).
(2) Pm·l. Hand., Senaat, zitt. 1970, verg.
4 j1mi 1970, b i,. 1720 ; WIGNY, La t1·oisieme
1·evision de la ConstUtttion, Bruxelles, 1972,
biz. 399 en 400; MAST, Ove1·zicht van Belgisch
grondtcetteliilc 1•echt, Gent, 1972, biz. 390 en
391 ; DE STEXHE, La 1·evision de let constitution
'belge, 1968-1971, Namen, 1972, nr. 175,
biz. 130.
(3) Cass., 19. oktober 1953 (B~tll. en PAsrc.,
CASSATIE,

1974. -

6

HElD VAN. HET GEBRUIKlVIAKEN VAN
DE VRIJHEID VAN MENING . BEGRIP.

1973,
S0

vVEGEN. GEBOUW OPG1J1RICHT
MET OVERTREDING VAN EEN GEMEENTE VERORDENING.
BEVEL OM HET
WEG TE DOEN. BEVEL OPGELEGD
AAN DE DADER DIE STRAFRECHTELIJK
AANSPRAKELIJK IS VOOR DE OVERTREDING, HOEWEL DEZE GEEN EIGENAAR IS
VAN HET GEBOUW. .WETTELIJKHEID.

I

H et vonnis dat aan een in een wet of een
besluit ve1·vatte st?·afbepaling een ttitlegging geeft die niet st1·ikt gmmmaticaal
is, geeft hieman niet noodzalcelijlc een
extensieve 'dmagwiJ'dte ( l ).

0

2° en 3° In een gemeenteve1'o1·dening die een
algemene ckaagwiJ'dte heeft en van
toepassing is op gelijlc welke mee1'(lm·heid
of minde1·heid learnt geen disc1·iminaMe
vom· die in st1·ijd i.s met a1·tilcel 6bis
van de G1·ondwet (2).
4° Jlllachtsafwending, die een vo1·m van
machtsove1·sclwijding is, wonlt begaan
doo1' de ove1·heid die, zelfs indien zij een
handeling vmTicht die onde1· haa1· bevoegdheid valt en de bij de wet opgelegde
vo1·men in acht neemt, haa1· bevoegdheid
aanwendt voo1· ande1'e doeleinden dan die
waa1·toe deze haa1· vedeend is (3).
5° en 6° De bevoegdheid van de gemeente -

lijke ovm·heden tot het nemen van maat1'egelen die voo1· de handhaving van de
openba1·e 01'de en 1·ust ve1·eist zijn, zijn
niet onbestaanbam· met de bij de gTOndwet · gewam·bo1·gde m·ijheden (4). _
7° 1Vlisd1·ijven gepleegd te1· gelegenheid van
het gebntibi~alcen van de bij de G1·ondwet gewaa1·bm·gde v1'iJ'heden in de zin
van a1·tilce'l 14 van de GTOndwet, zijn de
misd1·ijven gepleegd doo1• degene die zijn
mening ttit (5).
So Het

bevel de onwettelijlc opge1·ichte
gebouwen weg te doen lean wm·den

1954, I, 1 09); 1 3 en 19 oktober 1965 (i bid.,
1966, I, 204 en 235); raadpl. de conciusie van

Procureur-generaai Hayoit de Termicourt
v66r het arrest van 14 juni 1948 (i bicl., 1 948,

I , 375).
(4) Raadpl. cass., 5 januari 1970 (A1'1'. cass.,
1970, biz. 395); WILKI N, P1·ecis de cl1·oit
comnnmal, 1959, m·. 252, b iz. 235 ; nr. 260,
biz. 238.

(5) WIGNY, D1·oit consti tutionnel, d. I,
m. 207, biz. 325; MAST, Ovm·ziclit van Belgisch
grondwetteliilc 1·echt, m•. 440, biz. 406.
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gegeven clam· het vonnis tot ve1·oonleling ven te kennen, tegen willekeur en
van de clctcle·r van het miscl1·ijj, oak al is . onberekenbaarheicl te beschermen ;
cleze geen eigenaw· van cle 01iwettelijke
het tweede, nit de schending van de
bottW (1).
artikelen 7, 9, 97 van ·cle Gronclwet, 2 van
het Strafwetboek _en 1 van het politie reglement van de gemeente Stekene van
(VAN ISTERDAEL, T. GEMEENTE STEKENE.)
2 april 1969,
cloonlat de. rechtbank stelt clat de
ARREST.
gewraakte ruimte het nitzicht h eeft van
een begraafplaats omdat er een aantal
RET HOF ; - Gelet op het bestreden elementen aanwezig zijn, onder meer een
vonnis, op 6 juli 1973 in hager beroep en gedenksteen, een ingangspoort met berop verwijzing gewezen door de Correc- kenlu·nisjes, een bloemperk in berkentionele Rechtbank te Gent ;
·kruisvorm, die beogen een atmosfeer van
ingetogenheid tot stand te bre11gen,
Gelet op het arrest van het Hof van
zonder na te gaan of vast te st(ll!en of er
15 mei 197'3 (2);
schijnbaar al clan niet een aantal overI. In zoverre de voorziening gericht is leclenen begraven zijn,
tegen de beslissing over de strafvordetenvijl een ruim.te slechts het nitzicht
ring:
van een begraafplaa.ts heeft ·als ze, ingeOver de eerste twee n1.iddelen samen, volge de aanwezigheicl van een aantal
eleinenten, onder meer de gebrnikelijke
afgeleid,
elementen, zoals verschillencle lu'uisjes
het ee1·ste, uit de schencling van de of zerkjes, de schijn geeft een plaats te
artikelen 7, 9, 97 van de Grondwet, 2 van zijn waar overleclene,rr worden begraven ;
h et Strafwetboek en 1 van het politieen terwijl eiser in conclusie had gestelcl
reglement van de gemeente Stekene van dat de constitutieve elementen van het
2 april 1969,
misclrijf niet aanwezig waren en dat,
doo1·clat de rechtbank, zonder te bewe- opclat de ruimte het uitzicht zou hebben
ren clat de door eiser in conclusie aan de van een begraafplaats, er schijnbaar een
t ekst gegeven interpretatie grmnmati- aantal graven moeten zijn :
caal of letterlijk font zou zijn, stelt dat ze
Ovehvegende dat h et bestreclen vonnis
aan die tekst een andere clan de eng
grammaticale betekenis vermag te geven, stelt clat artikel 1 van het reglement van
gestetmcl op de vermoeclelijke wil van de 2 april 1969 cluidelijk becloelt clat op het
wetgever, en alclus de strafwet exteusief gronclgebiecl van de gemeente Stekene
ter nagedachtenis van overleclenen geen
interpreteert,
plaats mag ingericht worden die doet
tenvip, op groncl van de artikelen clenken aan een begraafplaats, waarbij
yvaarvan de sch encling worclt voorgehonde woorden « zoals ereparken en dergeclen, de strafwet restrictief moet worden lijke » als illustratie moeten opgevat
ge'interpreteerd en, behouclens woord- worden van wat, naast een echte begraafinhondelijke bepalingen in de teksten plaats, eveneens becloelcl is ;
zelf, aan de in de tekst gebruikte woorden
Overwegende dat het nit clie interpreen zinnen htm normale grammaticale en
taalktmdige betekenis moet worden ge - tatie, geste1.md op de termen zelve ·van
geven, teneincle de rechtsonclerhorigen, bedoelcl .artikel, afleidt clat het voor een
die enkel de teksten en niet de voorbe- begraafplaats geeJ;Lszins nooclzakelijk is
clat er graven met grafzerken of lu'uisjes
r eiclende werlmn of omstancligheclen hoeaanwezig zijn en dat, bij een collectieve
(1) Raadpl. cass., 8 juni 1896 (Bull. en
PASIC., 1896, I, 214); 28 april 1930 (ibicl.,
1930, I, 191); 19 juni 1933 (ibicl., 1933, I,
270); 29 jtmi 1937 (ibicl., 1937, I, 198 );
FAUSTIN-HELIE, d. III, biz. 165-166, ru·. 3952.
Alhoewel strikt genomen de eigenaal' niet in
zake moest geroepen ' worden, dan was het
toch wens elijk dat bij ofwei vl.'ijwillig in het
geding tussenkwam ofwel er door het openbaar
ministerie in betrokken werd terieinde de
geiegenheid te bebben er zijn verdecUgingsmid-

deien voor te dragon (raadpl. in die zin de
conchl.Sie van Procureur-generaai Hayoit de
Termicom't, ~;oen eerste advocaat-generaai,
v66r cass., 24 maart 1947 (Bttll. en PASIC.,
1947, I, 127), en cass. , 12 mei 1947 (ibicl.,
1947·, I, 198 e. v.), de arresten van 13 oktober
1947 (ibicl., 1947, I, 409) en 16 februari 1953
(ibicl., 1953, I, 463) evenais de noten 2 en 3
onder cUt Iaatste arrest.
(2) A1'1'. cass., 1973, biz. 888.
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begr aafpl aats vooral voor onbekend gebleven overleden en , d er gelijke elem en ten
gemakkelijk ln m nen ontbrek en o1n vervangen t e worden door een geh eel van
m eest a l decoratieve elementen, welke h et
opsomt ;
Overwegende d a t deze uit legging verenigbaar is met de t ermen van <trtik el 1 ;
D at h et vonnis zodoende geen ext ensieve uitlegging geeft van b edoeld a rtikel
en d e conclusie van eiser p assend b eantwoordt;
Overwegende dat eruit volgt dat het
eerste middel t egen een overtollige r eden
van h et vonnis gericht is en , derhalve,
?ij gebrek aan b elang ni et ontvankelijk
18;

Dat d e middelen niet kunnen aangenomen worden ;
Over het derde middel, afgeleid uit d e
schei1ding van de artikelen 97 van de
Grondwet, 2 v an het Strafwetbo ek en
1 v a n het politiereglem ent van d e
gemeente Steken e van 2 april 1969,
doo1'Clat de rechtbank stelt dat eiser
zich ten onrechte beroept op de beslissing
van d e voorzitter van de R echtbank van
eerste aanleg t e D endermonde, zet elende
in kort geding, en dat zij d aarmed e geen
rekening moet houden, omdat de b eslissing en de motivering in kor"t geding d e
rechter t en gronde niet binden en omda t
niet b ewezen is dat d ezelfde bewijsmiddelen aan de r echter in kort geding
werden voorgelegd,
te?'tviy"l eiser in conclusie had gesteld
niet dat de rechtbank · op enige wijze
gebonden zou geweest zijn door de
beslissing van de rechter in kort geding,
maar dat hij zich wel op die beschikking
kon b eroepen als op een feitelijkheid en
dat d e rechtbank m et die feitelijkheid
rekening diende t e houden :
Overwegende d at, door t e beslissen dat
de r echter die over de zaak zelve uitspra ak
doet ni et gebonden is door een beschikking in kort geding of haa r motieven ,
het vonnis impliciet maar duidelijk te
kennen geeft dat het die rechter ook
vrijstaat al ofniet m et die r edenen, als een
feitelijkheid, rek ening t e h ouden ;
Dat h et zodoende de conclusie v an
eiser b eantwoordt , weshalve het middel
feitelijke g rondslag mist ;
Over h e t vierde middel, afgeleid uit d e
schending v an artikel 97 v an de Grandwet,
doo1'Clat de r echtba nk in h aar overweg ingen n iet uit m aakt hoe en op welke

wij ze de ingerichte ruimte, de grond, d e
stenen, de bloem en en de poort van aa rcl'
zouden kunnen zijn de openbare orde te
storen, indien a ile burgers zich zouden
schikken n aar de wetten en ver or de ringen en bij h en , of een deel onder h en,
de wil d e orde t e verstoren niet a anwezig
was,
te1·wiy"l eiser zulks uit dmkkelij k had
gev orderd en de burgerlijke p a rtij, in de
laat st e alinea v an de derde bladzijde van
haa r conclusie, genomen voor de Corr·ectionele Rechtbank te Dendermonde en
h ernomen v oor de Correctionele R echtb ank te Gen t , zelf had gest eld d at het
gevaar voor verstoring der open b a re orde
voortkwam uit het feit dat h et de
organisaties van gewezen verzetslieden
zijn, die zich bij die situa tie niet willen
n eerleggen , feit waarnaar eiser m conclusie heeft v ervvezen :
Overwegende dat het vmmis de conch1sie van eiser beantwoordt door erop
t e wijzen « dat beklaagde bij het inrichten
van een erepark kon en mo est weten,
gezien de ruchtbaarh eid door d e commtmicatiemedia eraan gegeven, d a t het
voornemen een soort h erdenkingsoord
voor Oostfrontstrijders t e Stekene op te
richten, reeds op zichzelf de openbare
orde en rust in het gedrang zou brengen ;
dat v erder ook blijkt dat dit na de
oprichting het ·geval is geweest » ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
I
Over hej; vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7, 9, 97 van
de Grondwet , 2 van h et Strafwetboek en
1 v an het reglement van de gemeente
Stek ene van 2 april 1969,

doo1·dat de r echtbank, zonder vast te
stellen dat de inrichting of h et inrichten
zelf ,van de gewraakte ruimte aanleiding
h eeft gE3geven tot stormg van openbare
rust en orde, enkel vaststelt d a t de
instandhoucling van d e inrichting de
openbare orde en rust in het gedrang
h eeft gebracht en aldus, opnieuw een
extensieve interpretatie gevend aan de
strafwet, h eeft geoordeeld d at eiser
dergelijke ruimte in stand heeft gehouden
en dat hij aldus onder toepassing valt
v a n artikel 1 van b et r eglem ent van de
gem eente Stekene van 2 april 1969,
. te?'tViJ'l, ee1·ste oncleTdeel, lnidens het
politier eglem ent enkel de in richtin g en
ni et de inst ancll1oucling v an een b ep aalde
ruimte wordt b eoogd en h et d e inrichting
·zelf is die van aard m oet zijn om de
openb are orde en rust t e storen ;
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tweecle oncle?·cleel, eiser als inclividu niet
·aansprakelijk kan zijn voor de instandhoncling, die enkel h et resultaat is van
de meerderheidsbeslissing van de raad
van beheer van de eigenaar, zijnde de
vereniging zonder winstoogmerk SintMaartensfonds :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat nit de in het ant woord op het vierde 1niddel verm.elde
reden van het vonnis blijkt dat de
inrichting zelve van een erepark van die
aard was dat zij de openbare orde en rust
in het gedrang zou brengen ;
Dat h et onderdeel, gericht tegen een
overtollige reden van het vonnis, bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat h et vonnis vaststelt
dat eiser op h et ogenblik van de feiten
beheerder was :van de vereniging zonder
winstoogmerk Sint-Maartensfonds en tevens in feite h et erepark h eeft ingericht ;
dat deze vaststellingen volstaan om de
strafrechtelijke aansprakelijkheid van
eiser· te rechtvaardigen ;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
Over h et zesde middel, afgeleid uit d e
schending . van de artikelen. 6bis, 97
en 107 van de Grondwet, _

dom·clat de rechtbank, zonder tegen te
spreken dat h,et reglement van de
gemeent e Stekene genomen is op verzoek
van de vaderlandslievende verenigingen
met de speciale b edoeling het SintMaartensfonds te verhinderen een plaats
in te richten, die het nitzicht had van
eep. begraafplaats voor Oostfronters, en
aldus met de bedoeling de m eningsuiting
van een ideologische minderheid t e
verhinderen, zich enkel b eroept op de
grammaticale vorm van h et r egl01nent
om te stellen dat het een reglement is
1net een algen1.een karakter en aldns een
rest rictieve en uitgeholde interpretatie
geeft aan de door de Grondwet gewaarborgde r echten,
tenvijl aan de door de Grondwet
gewaarborgde rechten een zo ruim mogelijke nitwerking moet worden gegeven en
de rechten va.n de onderhorigen niet
enkel volgens de grammaticale letter van
de wet maar vooral in de werkelijkheid
moeten ~rarden gewaarborgd,
en terwijl de rechtbanken de reglementen slechts mogen toepassen in de n1ate
dat zij, zowel wat letter als geest betreft,

conform zijn aan de wetten, waaronder
de Grondwet :
Overwegende dat het vormis vaststelt
« dat niet bewezen is dat het reglement,

in strijd met artikel 6bis van d e Grandwet, discriminerend zon zijn ten opzichte
van een ideologische minderheid ; dat
het immers een 'a lgemeen karakter heeft
en ten opzichte van gelijk welke meerd erheid of minderheicl geldt " ;
Dat het alzo wettelijk beslist dat
bedoeld reglement niet in strijd is met
artikel 6bis van d e Grm1dw,e t en de
conclusie van eiser passend beantw oordt ;
Overwegende dat, in zoverre het middel het r eglement een machtsa.fwending
verwijt doordat h et op v erzpek van d e
vaderlandsli evende vereni gingen genomen zon zijn m(lt de bedo e~il1g h et op richten van een erepark te verhil1.deren
en aldus de menil1.gsuiting van een
ideologische mil1derheid te beletten, het
vmmis er niet aileen op wijst « dat de
aanleicling tot het nemen van h et
reglement hierbij niet bepu.lend is ,, ms.ar
tevens « dat het enig doorslaggevend
criterimn het ordeverstorend karakter is
van ' de handelil1.g " ; dat het aldus de
lontere bewering als zon het r eglement
een ander doeleil1.de nagestreefd hebben
verwerpt en zijn beslissing . wettelijk
motiveert ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het zevende middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 14, 97
en 107 van de Grondwet, ·

clom·clat de r echtbank oordeelt clat het
reglement va,n de gemeente Stekene van
2 april 1969 ni et strij clig is met artikel 14
van de Grondwet, enkel op grond van de
overweging dat het grondwettelijk begin sel de beteugeling niet in de weg staat
van ail e daden die van aard zij n de open bare orde in het gedrang te brengen,
tenvijl eiser in conclusie h ad gesteld
dat het reglement .niet de misch'ijven e:p
het misbruik betengelt, ter gelegenheid
van het gebruilrmaken van de vrijheid
begaan, maar het gebruik zelf van de
vrijheid tot misdrijf ma,ald en aldus de
uitoefenil1.g van een recht ondergeschikt
maakt aan h et al of niet protesteren door
een al of niet grote groep anderen, ·
wa1meer het juist tot de taak van de
gemeentebesturen behoort de openbare
orde en rust te verzekeren mn a,an de
burgers de uitoefenil1g van h1.m v rijheden
te garanderen :
·
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Overwegende dat de door d e Grond·wet
gewaarborgde vrijheden niet onverenigba,ar zijn met de b evoegdheid van de
gemeentebesturen om de nodige maatregel en te treffen ten einde de openbare
orde en ri1st te handhaven ; dat, nu
artikel 14 van de Grondwet b epa,alt
« behoudens bestraffing van de misdrijven
dieter gelegenheicl val.1 het gebruikmaken
van die vrijheden worden gepleegd "'
daarin ook begr epen zijn d e xnisclrijven
gepleegd door degene die zijn mening.uit;
dat hierdoor·het gebruik zelve van de vrijheicl niet tot misclrijf worclt gemaakt ;
Overwegencle dat h et vonnis de conclusie van eiser clienaangaa,ncle passend
beantwoorclt door te vermelden « clat d e
bedenkingen van beklaagde over de '
verstoring van de openbare orde door
het· niet eerbiecligen vail een betogingsverbod niet wegnemen dat dit alles juist
een gevolg is van het inrichten zelve van
het erepark ";
Dat het middel niet .kan aangenomen
worden;
En overwegencle dat de s~1bstantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschr~
ven rechtsvormen werden nageleefcl en
dat de beslissing overeenkomstig de wet

dat h et eiser is die, in strijd met de
bepaling van artikel 1 van bet reglement
van 2 april 1969, het erepark heeft
ingericht ; dat het clerhalve wettelijk
eiser veroordeelt tot afbraak van dit
werk, zelfs indien hij geen eigenaar is van
de grand;
Overwegencle dat d e verplichting tot
a,fbraak op de dader zelf van het misdrijf
rust, wesbalve de eigenaar van de grand
in h et geding niet diende betrokken te
·worden en de rechten van zijn v erdedi·ging niet werden geschond en;
D at het iniddel niet kan aangenomen
worden;
Om die r edenen', verwerpt de voorziening; veroorcleelt eiser in de kosten.
,9 oktober 1973. ---, 2e kamer.
Voo?·zitte?' en Ve1·slaggeve1·, de H. NauIaerts , ra,adsheer waarnemend voorzitter.
- GeliJ'klttiden,de conclttsie, de H. Krings,
advocaat-generaal.
Pleite1·, de
H. Truyens (van de balie te Dendermoncle).

jg;

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de civielrechtelijke -vordering :
Over het achtste middel, afgeleicl uit
-de schending van de artikelen 145 en 146
van het W etboek van strafvordering,
doonlat de rechtbank, rechtdo ende op
·de vordering van de burgerhjke partij,
lastens eiser de verwijdering beveelt van
-de gedenksteen, de ingangspoort en h et
bloemenperk in de vorm van een berken kruis, van bet perceel grand gelegen te
Stekene, Wijk C nr. 612 K, grand waarvail eiser geen eigenaar is en waarop hij
_geen enkel recht Jean doen gelclen, ·en
a,ldus betreffende een goed, eigendom
van de vereniging zonder winstoogmerk
'Sint-Maartensfonds, een veroordeling uitspreekt die enkel geclwongen kan worden
uitgevoerd door krenking van het eigen·domsrecbt v;:tn bedoelde vereniging zon·. der '1-vinstoogmerk,
te1'tvijl eiser ten aanzien van bedoeld
·eigendom als individu geen enkel recht
van bescbikking of gebruik heeft,
en te1'tvijl bedoeld_e vereniging niet in
het geding werd betrokken en deze aldus
haar recht op verdediging zag krenken :
Overwegende dat het vonnis vaststelt

3e
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10 oktober 1973.

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG.

BURGERLIJKE ZAKEN. - VoLSTREKTE
BEVOEGDHEID . - ARBEIDSGERECHTEN.
GESCHILLEN INZAKE SOCIALE RE CLASSERING VAN DE l\UNDER-VALIDEN.
ZAAK AANHANGIG BIJ DE COlVIlVIISSIE VAN BEROEP OP DE DATU!VI VAN
DE INWERKINGTREDING VAN HET GERECHTELIJK vV:ITITBOEK. - ARBEIDSHOF
BEVOEGD.

2° MINDER-VALIDEN.

SOCIALE
RECLASSERING. - .REVALIDATIE. PRESTATIES BEDOELD IN ARTIKEL 51
VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN
5 JULI 1963. - 'VoORWAARDEN WAAR·
ONDER DIE PRESTATIES WORDEN VERGOED.
BEVOEGDHEID VAN DE
lVIINISTER.

3D

MINDER-VALIDEN.
SOCIALE
RECLASSERING. TEGEMOETKOl\UNG
DOOR HET RIJKSFONDS VOOR SOCIALE
-RECLASSERING VAN DE l\UNDER-VALIDEN IN DE KOSTEN VAN FARli'I:ACEUTI·
SCHE PRODUKTEN DIE NIET WORDEN
TERUGBETAALD DOOR DE ZIEKTE - EN

-

_166

INVALIDITEITSVERZEKERING. - VOORWAARDE DAT DE GENEESREER VA.J.'f
RET RIJKSFONDS DE NOODZAAK TOT
RET VOORSOHRIJVEN ERVAN VOORAF
ERKENT. BEVOEGDREID VAN DE
MINISTER OM DEZE VOORWAARDE TE
STELLEN.
40 GERECHTSKOSTEN. -

BURGERLIJKE ZAKEN. SOOIALE REOLASSERING VAN DE MINDER-VALIDEN. CASSATIEGEDING.- VooRZIENING VAN
HET RIJKSFONDS VOOR SOOIALE RECLASSERING VAN DE ll'llNDER-VALIDEN
TEGEN EEN BESLISSING OVER EEN
VORDERING INGESTELD DOOR OF TEGEN
VOORZIENING
EEN GEREOHTIGDE . INGEWJLLIGD. - VEROORDELING VAN
ElSER IN DE KOSTEN.

1° Het m·beidshoj is bevoegd om lcennis te

nemen van de geschillen inzalce sociale
1'eclasse1·ing van de mi'Y.Lde1·-validen, die
aanhangig wa1·en bij de commissie
van be1·oep op de datttm van de inwe1'lcingt1·eding van het Ge1·echtelijlc liVet boelc. (Wet van 10 oktober 1967,
·art. 1, licl1, 3°, vervat in art. 4.)
2° De bevoegdheicl van de ministe1· van

tewe1·Tcstelling om de voo1·waanlen · te
bepalen waa1·oncle1' aan cle minde1'validen ve1·leende p1·estaties doo1· het
Rijlcsjonds voo1· sociale 1'eclasse1·ing van
de minde1·-validen woTden ve1·goed, st1·elct
zich uit tot alle in a1·tilcel 51 van het
lconinlclijlc beslttit van 5 jttli . 1963
becloelde p1·estaties bestemd om cle junetionele of geneeslcunclige 1·evalidatie te
waa1·bo1'gen. (Art. 69 K.B. van 5 juli
1963.)
3o De ministe1· van tewe1·Tcstelling is be-

voegcl om de tegemoetlcoming doo1· het
Rijlcsjonds voo1· sociale 1·eclassm·ing van
de minde1· -valiclen in de lcosten van
ja1·macetttische p1·odttlcten die niet wo1'den tm·ttg betaalcl do01· de zielcte- en
invalicliteitsve1·zelce1'ing, ajhanlcelij lc te
stellen van de voonvaanle dat de geneeshee1· van het Rijlcsjonds voomf cle
nooclzaalc tot het voo1·sclwijven van deze
pmcltdcten e1·lcent. (Art. 69 K.B. van
5 juli 1963; ·M.B. van 8 maart 1965,
bijlage, hoofdstuk II, 6, 40.)
4° Wannee1· het Hoj, na de voo1·ziening van

het Rijlcsfonds voo1· sociale 1'eclasse1·ing
van de minde1·-validen te hebben inge willigd, een beslissing ve1'1tietigt ove1·
een vonlm·ing geg1·ond op de wetgeving
inzctlce sociale 1'eclasse1·ing van de min-

de1·-validen en ingesteld doo1· of tegen
een ge1·echtigde, vemonleelt het eise1· in
de lcosten van het casscttiegecling ( 1).
(Art. 582, 2°, 1017, lid 2, en 1111,
lid 4 G.W.)

(RIJKSFONDS VOOR SOOIALE REOLASSERING VAN DE MINDER-VALIDEN, T.
GEYSEN EN VANDER BEELE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 september 1972 door het
Arbeiclshof te Brussel gewezen ;
Over het eerste midclel, afgeleicl uit de
schencling van de artikelen 582 van het
Gerechtelijk Wetboek, 3, subartikel 82, .
§ 1, en 4, subartikel 1, meer bepaald
2° en 3°, van de wet van 10 oktober 1967
houdencle h et Gerechtelijk Wetboek,
26. van cle wet van 16 april 1963 betreffencle de sociale reclassering van de
mi:nder-valiclen zoals dit in voege was
v66r zijn wijziging door voormeld artikel 3, subartikel 82, § 1, van de wet van
10 oktober 1967, en 121 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de
sociale reclassering van de mindervaliden,
cloo1·dat, na geconstateerd te h ebben
dat verweerder, overeenkomstig het vroeger geldende artikel 26 van voormelde
wet van 16 april1963, tegen een beslissing 1
van eiser in beroep was gegaan bij de in
gezegd artikel 26 bedoelde commissie
van beroep, ~at ten gevolge van de
i1iwerkingtreding van voormelde wet van
10 oktober 1967 het beroepsschrift van
verweerder overgemaakt werd aan de
Arbeidsrechtbank te Brussel en a ldaar op
de algemene rol werd ingeschreven, dat
echter v66r de datmn waarop de zaak
vastgesteld ·was voor de arbeidsrechtbank, partijen verwittigd werden dat de
zaak n1geschreven was op de a lgemene
rol van het Arbeidshof te Brussel en op
een zittn1.g van dit hof was vastgesteld,
het arrest beslist dat niet de arbeidsrechtbank maar bet arbeidshof bevoegd
was om het geding_ te beslechten, zulks
om de reden dat dit volgt uit de bepaln1gen van de artikelen 3, subartikel 82,
en 4, subartikel 1, meer bepaald 2o en 3o,
(1) Verg. cass., 12 maart 1970 (A1'1'. cass.,
1970, blz. 658) en ' 1(3 en 30 mei 1073 (·ibid.,
1973, blz. 893 en 9!54).

T
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van voormelde wet v an 10 oktober 1967,
alsook uit de b ep alingen van h et vroeger
geldende artikel 26 v an d e v oormelde
w et v an 16 april 1963 en 12 1 van v oorm elcl k oninklijk b esluit van 5 juli 1963 ,

tenvijl nit al d e in dit middel inger oep en
wets- en r egl'Enn ent sbepalingen volgt dat
niet h et arbeidsh of m a ar d e a rbeidsr echtb ank bevoegd was om d e zaak t e b eslechten:
Overwegende d a t h et ap·est vast stelt
dat de t u ssen de part ij en b estaande
b etwisting reeds aanh angig was voor de
commissie van b er oep inzak e sociale
r eclassering van d e m.inder-validen toen
de b ep alingen v an d e wet van 10 oktober
1967 houdende het Ger echtelijk .vVetboek
bet r effende de arb eidsger echten in werking traden ;
Overwegende d a t luiden s artikel 1,
lid 1, 3°, vervat in a r t ikel 4 v an voormelde wet, h etwelk de overgan gsm aatregelen b ep aalt , worden ingeschreven op
d e r ol van de a rbeidsh oven d e zaken die
aanhangig zijn v oor de .;verk rechtersr aden
van b ero.qp en voor de a runinistra tiev e
r echtsprek ende commi ssies die uitspraak
doen in hoger b er oep, daarin onder andere
begrep en de vorderingen b etreffende
uitkeringen aan gebrekkigen, verminkt en, con genitaal gebrekki gen , blinden,
cloven en stommen , en d e vorderingen inzake p ensioen en voor mijnwerkers ;
Overwegende dat, nu d eze b ep aling
« onder andere » verwij st naar de commissie van ber oep b edoeld b ij artikel 14
v a n de op 3 fehrua ri 1961 gecoordineerde
wetten b et reffende d e gebrekkigen en
verrninkten en naar het Hoger Scheidsger echt, b ecloeld bij artikel 72 van de
besluitwet van 25 februa ri 1947 t ot
s amenvoeging en wij ziging van de wetten
b etreffende h et pen sioenstelsel van de
mijnwerkers en de ermee gelijkgestelden ,
zij niet b ep erkend is m aar t oepasselijk is
op aile achninistratiev e r ech tsprekende
commissies die in laat st e aanleg uitspraak
doen ;
Overwegende' -da t h et a rrest, derhalve,
vvettelijk b eslist dat d e b ep alingen v an
boven gem eld a rtikel 1, lid 1, 3°, vervat
in a rtikel 4 van de wet van 10 oktober
1967, van toepassing zijn op de geschillen
d ie aanhan gig waren voor de commissie
van beroep inzake soci:;tle reclassering
voor de min der-validen en d at het
arbeidsh of b evoegd was om h et geschil t e
b eslech ten ;
D at h et middel n aar r echt faalt;
Over h et t weecle middel, afgeleid uit de

sch ending van de artikelen 107 van de
Grondwet ,. 2, 3, m eer b epaald 4°, van d e
wet van 16 april 1963 b etreffende de
sociale reclassering van d e minder-validen, 51, 69 van h et koninklij k b esluit
v a n 5 juli 1963 b et reffende d e sociale
r eclassering van de n1.inder-v aliden , I en 4
van h et m inisterieel b esluit v an 8· maart
1965 houdende vastst elling v a n de
n om enclatum· en d e betrek kelij ke waarde
d er verstrekkingen voor frn1 ctionele r eva lidatie en apparatuur op h et gebied van
d e sociale reclassering v an d e minderv aliden, en van hoofdstuk I I, b, m eer
b epaald 4°, van d e bijlage bij v oormeld
min ist eri eel besluit,
cloo1·clat h et arrest b esli st da t eiser
cliende t egem oet t e komen in d e kost en
van de celtherapie die t oegep ast werd op
de minderJange zoon v a n ver weerder
en h et middel verwerpt waardoor eiser i~
zijn conclusie v oor h et a rbeidshof liet
gelden d at h et ten deze ging om farmaceutische ve~strekkingen die niet t erug b et aalbaar ZI.Jn door de verplichte ziektek ostenregeling, en d at d esbetreffend in
hoofdstuk II, b, 4°, v a n voormelde
bijlage bij h et m inisterieel b esluit van
8 m aart 1965 bep a ald word t d a t eiser in
de k o:;;ten van der gelij ke v erstrekkingen
kan t egemoet komen, indien d e gen eesh eer van eiser v ooraf de n oodzaak tot het
voorschrij ven van deze sp ecialiteiten of
produkten erkent,. zulks om d e r eden
d a t h et ministerieel b esluit van 8 maart
1965 zijn juriclische grondslag vindt in
art ikel 69 v an het h oger vermelde
koninklijk b esluit . v an 5 juli 1963, d a t
gezegd artikel 69 d e b evoegdheid van de
mini st er b ep erkt tot h et opst ellen v a n de
n aamlijst v an de v er st rekkingen b edoeld
in artikel 51 van gezegd koninklijk
b eshnt, dat deze b ep aling noch enige
andere van de wet van 16 april 1963 of
v a n h e.t koninklijk b esluit v an 5 juli 1963
aan de minister d e b evoegdheicl geeft
mn voorwaarden t e b ep alen waar onder
d e verstrekkingen zullen verleend word en, d a t de rninist er door clergelijke
voorwaarden in t e lassen in d e bijlage bij
h et mm1st en eel b esluit v an 8 1naart 1965
zij n m acht t e buiten is gegaan, en dat
derhalve overeenkomstig a rtik el 107 van
d e Gr onclwet h et arbeidshof mo est weiger en deze b ep alingen to e te passen,
te1·wi(jl, nu artil~el 2 v an v oormelde wet
v a n 16 april 1963 b ep aal t d a t d e Koning
de n oclige m aatr egelen neemt voor h et
v olbren gen d oor eiser van zijn zending
en dus v oor h et t egemoetkomen in de
k osten van de zor gen aan d e mindervaliden zoals voorgeschreven in artikel 3,
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meer bepaald 4°, van gezegde wet, nu
artikel 69 van voonneld koninklijk beshut van 5 juli 1963 aan de minister de
bevoegclheicl geeft o1n de voorwaarden
te bepalen waaronder eiser client tegemoet
te komen in de kosten van de verstrekkingen bedoelcl in artikel 51 van gezegcl
koninldijk besluit, nu clerhalve de minister gelclig in de artikelen 1 en 4 van
voormelcl ministerieel beshut van 8 maart
1965 kon b eslissen dat gezegcle tegemoetkoming diencle te · gebeuren in de
voorwaarden bepaald in ·de bijlage b ij
gezegcl ministerieel besluit, hieruit volgt
clat het arbeiclshof ten cleze, overeenkomstig artikel ~07 van de Gronclwet, de
bepalingen van hoofdstuk II, b, meer
bepaalcl 4°, van gezegcle bijlage had
moeten toepassen :
Over"\;\ egencle clat het midclel opkom.t
tegen de door het. arrest gegeven inter- ·
pretatie van artikel 69 van het koninldijk
besluit van 5 juli 1963 betreffencle de
sociale reclassering van de mindervaliclen;
Overwegencle clat het eerste lid van dit
artikel aan de minister tot wiens bevoegclheicl de tewerkstelling behoort,
weliswaar alleen de bevoegcli1eicl verleent
de naamlijst van d e bij arti~cel 51 van
hetzelfde besluit becloelde prestaties op te
maken en de betreld>:elijke waarcle ervan
te vermelden ;
Dat h.u dens het vierde lid van het
genoemde artikel 69 de minis.t er evenwel
ook bevoegd is om « de voorwaarden
waaroncler die prestaties door het Rijksfonds worden vergoed » te bepalen ; dat
met de woorden « die prestaties » b edoeld
worden alle prestaties die, naar de
bewoorclingen van h et derde lid, " vereist
zijn voor de ftmctionele of geneeskunclige
r evalidatie van de mincler-valid en » ; dat
hieronder vallen aile « bij artikel 51
becloelde prestaties », waarvan sprake in
het eerste lid van artikel 69 ;
Over_wegende dat, luidens artikel 51,
h et verschaffen van « fannaceutische
produkten met het oog op een spoedige
en passencle ,f unctionele of geneeskunclige
revalidatie » onder meer behoort tot de in
dit artikel bedoelcle prestaties ;
Ovel'wegende dat hudens de bepalingen
.van hoofdstuk II, b, 4°, van de bijlage
bij het ministerieel besluit van 8 maart
1965 eiser kan tegemoetkomen in de
kosten van farmaceutische produkten clie
niet worden terugbetaald door de ziekteen invalicliteitsverzekering, wanneer de
geneesheer van eiser vooraf de noodzaak
tot het voorschrijven ervan erkent ;
Dat deze bepaling een voorwaarcle stelt
7

zo,

waaronder de kosten van de becloelde
farmaceutische produkten . worden vergoecl, en derhalve haar rechtsgrond in het
viercle lid van artikel 6 9 vindt ; dat het
arrest niet mocht weigeren deze bepaling
toe te passen ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het vaststelt dat het arbeidshof bevoegd is om
van h et geschil kennis te nemeu en het
beroep ontvankelijk verklaart; verklaart
dit arrest bindend voor verweerster ;
beveelt dat m elcling van dit arrest zal
worden gemaakt op · de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; gelet
op artikel · 1017 van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het.
Arbeidshof te Gent.
10 oktober 1973. - · 3e kamer. Voo1·zitteT en VeTslaggeve1·, de H. Wauters,.
raaclsheer waarnen1end voorzitter.
Gelijklttidende conclttsie, de H. Lenaerts,.
advocaat-generaaL
Pleite1·, deH. Bayart.
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10 Oktober 1973.

HOGER BEROEP. BURGERLIJ=
ZAKEN.- DEVOLUTIEVE KRACHT VAN
RET HOGER BEROEP. "\VERKRECH·TERSRAAD DIE OVER RET GESCHIL ZELF
UITSPRAAK DEED. GERECHTELIJK
WETBOEK, ARTIKEL 1068. BEVOEGDREID « RATIONE MATERIAE » VAN DE AR·
BEIDSRECHTBANK OlVI KENNIS VAN RET·
GESCIDL TE NEMEN. - . V.ERPLICHTING
VAN RET ARBEIDSHOF OlVI RET GESCHIL
TE BESLECHTEN.
BEVOEGDHEID EN AANLEG. BURGERLIJKE ZAKEN. GESCHILLEN
VAN BEVOEGDHEID. GERECHTELIJK
WETBOEK, ARTIKEL. 643. NIET TOE·
PASSELIJK WANNEER DE RECHTER IN
HOGER BEROEP BEVOEGD IS 011'[ OVER.
RET GESCHIL ZELF UITSPRAAK TE DOEN.

1° Wannee1· het w·beidshoj, 1'echtscoZ.Zege in
hoge1· beToeJJ inzalce de beslissingen
zowel van de m·beids1·echtbanken als van
de doo1· het Ge1·echtelijk Wetboelc opgeheven we?·lc?·echte?'S?'aclen, kennis neernt
van een hoge·1· bemep tegen een sententie.

-169van de we1·k1·echte~·s1'aad die ove1· de zaalc
zelf ttits:pmalc heejt gedaan, moet dit hof
lcrachtens a1·tilcel 1068 van het Gm·echtelijlc W etboelc, ten gevolge van de devolutieve Jc?·acht van het hoge1· be1'0ep,
het geschil beslechten, zelfs indien de
a?·beids1·echtbanlc en niet de we?·hechte?·sraad ratione materiae bevoegd was om
van het geschil lcennis te nemen (1).

met toepassing van artikel 1068 van het
Gerechtelijk 'iVetboek, ertoe gehouden is
over de zaak zelf uitspraak te doen,
zelfs indien niet de · werkrechtersraad,
maar de arbeidsrechtbank bevoegd was
om de eerste beslissing te verlenen »,
terwijl artikel 643 van het Gerechtelijk
Wetboek, zoals gewijzigd door artikel 8
van de wet van 24 juni 1970, voorschrijft:
2° W annee1· een exceptie van onbevoegdheid " in de gevallen waarin een exceptie van
voo1· de 1·echte1' in hogm· be1·oep aanhangig onbinroegdheid voor de rechter in hoger·
wonlt gemaalct en deze bevoegd is om beroep kan worden aanhangig gemaakt,
beslist deze over het middel en verwijst
ove1· het gesohil zelf uitspraalc te doen,
besta.at e1· geen g1'0nd om de zaalc nam· · de zaak, indien daartoe grand bestaat,
de ir- ee1·ste aanleg bevoegde 1·echte1' te naar de bevoegde rechter »,
terwijl het ar.r est, beslissend dat de
venvijzen (2). (Art. 643 G.W.)
exceptie van onbevoegdheid van de
werkrechtersraad gegrond was, de zaak
niet aan zich kon trekken, doeh deze
(DESCHEPPER EN LITISCONSORTEN,
moest verwijzen naar de bevoegde rechtT. DE COENE.)
bank, en terwijl immers het devolutief
karakter· van het beroep slechts plaats
ARREST.
heeft onder voorbehoud van de naleving
van de voorschriften van artikel 643,
HET HOF ; - Gelet op het bestreden namelijk op voor>vaarde dat de eerste
arrest, op ll septexnber 1972 door het rechter zelf bevoegd was :
Arbeidshof te Gent gewezen ;
Overwegende dat het arrest terecht
Over het eerste middel, afgeleid uit de .b eslist dat zelfs indien, zoals ten deze,
schending van de artikelen 9, 643, zoals · niet de werkrechtersraad, 1naar de argewijzigd door artikel 8 van de wet van beidsrechtbank bevoegd was om de
24 juni 1970, 660, 1068 van het Gerech - eerste beslissing te verlenen, het arbeidstelijk vVetboek, 6 van het Burgerlijk hof, rechter in hoger beroep van de
Wetboek en 97 van de Grondwet,
beslissingen zowel van de arbeidsrecht doordat, na te hebben vastgesteld dat bank als van · de werkrechtersraad,
de zaak na 1 novmnber 1970, datum ingevolge de devolutieve kracht van het
waarop alle bepalingen :van de wet van hager beroep met toepassing van arti10 oktober 1967 houdende het Gerechte - kel 1068 van het Gerechtelijk W etboek
ertoe. gehouden was over het geschil zelf
lijk Wetboek, in werking zijn getreden,
uitspraak te doen ;
werd aangehouden door de . WerkrechOverwegende dat de bepalingen van
tersraad te Gent die aldus geen acht
artikel 643 van hetzelfde wetboek geen .
sloeg op de bepalingen van 'artikel 11
afbreuk doen aan die van voormeld
vervat in artikel 2 van voonnelde wet,
noch op die 'van artikel 1 verv,a t in artikel 1068; dat, wanneer de rechter in
artikel 4, van dezelfde wet, het arrest boger beroep bevoegd is om over het
eveneens vaststelt clat de beroepen geschil zelf uitspraak te doen, er geen
grond bestaat om de zaak naar de in
sententie volstrekt nietig is, en overweegt : " dat het arbeidshof de zaak aan eerste aanleg bevoegde rechter te verzich trekt vermits ingevolge de devolu- WlJZen;
Dat het middel naar recht faalt;
tieve kracht van het hager beroep het
arbeidshof, rechter in hoger beroep van
de beslissingen van de arbeidsrechtbank,
Om die redenen, verwerpt de voorzie ning; veroordeelt de eisers in de kosten.
(1) Cass., 21 januari 1fl72 (A1'1' . cass., 1972,
blz. 498) ; raadpl. cass., 13 januari 1972
(ibicl., 1972, blz. 468), met conclusie van
Advocaat-generaal Krings (Bti.ll. en Pasrc.,
1972, I, 463), en cass., ,24 en 29 november 1972
(A1'1'. cass., 1973, blz. 298 en 310).
(2) Raadpl. cass., 3 januari 1973 (A>'1'. cass.,
1973, biz. 450).

10 oktober 1973. 3e kamer. Voo1·zittm· en Vm·slaggeve1·, de H. Wauters,
raadsheer waarnmnend voorzitter.
Geliy'lclttidende conclttsie, de H . Lenaerts,
advocaat-generaal.
Pleite1·, de
H. Ansiaux.
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GENVERSLAG .
U!TLEGGING
DlE
NIET TE VERENIGEN IS _MET DE BEWOORDINGEN VAN HET VERSLAG . MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT
VAN DE AKTEN .

Oktober 1973.

VOORZIENING
IN
CASSATIE.
VORM . BURGERLIJKE ZAKEN.
0ASSATIEVERZOEKSOHRIFT.
VERZOEKSOHRIFT
DAT
ZOWEL
OP
HET
AFSOHRIFT ALS OP HET ORIGINEEL DOOR
EEN ADVOOAAT BIJ HET HoF VAN
OASSATIE MOET ONDERTEKEND ZIJN.

2° BEvVIJS.

BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
BEW'IJSKRAOHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING
HIEROP GEGROND DAT EEN FElT DOOR
EEN PARTIJ NIET WORDT BETvVIST. 00NOLUSIE VAN DEZE PARTIJ WAARIN
RET BESTAAN VAN DIT FElT WORDT
BETWIST . MISKENNING VAN DE
BEWIJSKRAOHT VAN DEZ'1J] OONOLUSIE .

In btt1·ge1'lijlce zaken moet het cassatieve1' zoelcsclu·ijt zowel op het ajsch1·ijt als pp
het o1·igineel doo1· een aclvocaat bij het
Hoj van cctssatie oncle?·telcend zijn (1).
(Art. 1080 G .W .)
l
(Tll\'Il\'IERM:ANS, T. UNGER .)
ARREST

(veTtaling).

RET HOF ; - Gelet op de bestreclen,
vmu1issen w aarvan het ene o·p 10 d ecen:tber 1970 door de vrederechter van h et
k i:mton Mar chienne-au-Pont en het andtn·e, in hogE/r beroep, op 27 januari 1972
door de Rechtbank vf:],n eerste aanleg te
Charleroi is gewezen ;
Overwegende dat h et verzoekschrift
waarbij de voorziening wordt ingesteld
en dat op de griffie van het Hof wercl
ingediend niet' door een advocaat bij h et
Hof van cassatie is ondertekend ;
Dat het bijgevolg niet ontvankelijk is ;
O:tn die redenen, verwerpt de voorziening; veroord eelt eiser in d e kosten . .
11 oktober 1973. -

1• kamer. V oo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer
waarnen1end voorzitter. - Vm·slaggeve1· ,
d e H. Ligot. - Gelijlchtidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
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11 oktober 1973.

BEWIJS. BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. DESKUNDI-

0

D e bewiJ'slc?·acht van een cleslcu.ncligenve?·slag wonlt mislcencl clam· de beslissing
die hieman een uitlegging geejt clie niet
te ve1·enigen is met de bewoonlingen
m·van (2) . (Artt. 1319, 1320 en 1322
B.W.)
concl"L~sie van
een pm·tij, wam·in een feit wonlt betwist,
wonlt mislcencl cloo·r cle ?'echte?' clie beslist
clat clit feit doo·r die pa1·t~j nid wonlt
betwi8t (3). (Artt. 1319, 1320 en 1322

2° De bewijslcntcht van de

B.W.)
(FRANQOIS, T. TILLIEU
EN UTISOONSORTEN . }
ARREST

(veTtaling) .

RET HOF ; - Gelet op het b estreden
arrest, op 24 april 1972 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het nlicld el afgeleicl uit de sch encling van d e artikelen 1315, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van
het Gerechtelijk 'Vetboek en 97 van de
Grondwet,
cloonlat hot bestreden a rrest, ter ontzegging aan eiser van zijn hoger beroep
dat ertoe strekte het beroepen vonnis te
doen vernietigen en te horen' zeggen dat
h et aanbod tot betaling van 52.946 frank
voldoende was, het oorspronkelijk hoger
beroep van eiser verwerpt en a ileen het
tegenberoep van d e verweerders gegrond
verklaart die vorderden hem het gehele
b edrag van 330.946 frank toe te k ennen ,
op grond d at l 0 « de aangestelde deslnm(2) Cass., 24 en 28 september 1971 (A1'1' .

cass ., 1972, blz. 93 en 112) .
(1) Cass., 27 mei 1971 (A1'1'. cass., 1971,
blz. 970).

(3) Cass., 1 maart 1973 · (A1'1·. cass., 1073,
blz. 645).
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digen in hem op 8 jemi 1962 ingediend
verslag onder 1neer vaststellen ... dat de
partijen eveneens akkoord g ingen over
h et totale gefactureerde bedrag voor de
levering van vlees gedurende de jaren
1955 tot 1960, namelijk 3.208.559 frank»;
2° " daar de schuldvordering van d e
gei:n tin1eerden, thans verweerders, v oor
v leesleveringen zeker is, aan gezien ze
door factm·en die app ella:nt, thans eiser,
niet betwist en voordien door een erkenning van app ellant is b ewezen, a ppellant
client te b ewijzen dat hij b evrijd is, wat
hij niet doet » ; en 3° « dat, zo de rechtb ank, in h aar eerste v om1is, d e onmiddellijke t oepassing van het tweed e lid van
artikel 1315 van h et Burgerlijk vVetboek
h eeft verworpen, zulks gebeu rde wegens
de ongegronde betwisting van de facturering van d e rechtsvoorganger van de
gemtimeerden, die a ppellant had opgeworpen en waarvan hij voor de deskundigen h eeft afgezien »,
te1·wiJ'l, ee1·ste onde1·deel, het expertise verslag n ergens melding maakt van een
akkoord van de partijen over het totale
gefactureerde bedrag voor d e v leesleveringen en ook niet dat eiser heeft afgezien
van de betwisting van de facturering van
de r echtsvoorganger van de verweerders ;
h et eraan herinnert dat, na overlegging
door d e rechtsvoorganger v an de verweerders van de de~pli caten van d e
facturen inzake de rekening voor v leesleveringen waarvoor hij betaling vorderde
voor een zogenaamd verschuldigd saldo
van 671.214 frank, eiser had b etoogd
"niet aile facturen te h ebben ontvangen »
en dat ook moest worden vastgesteld d at
die facturen voor h em bestemd waren ;
h et zich vervolgens beperkt tot de
vaststelling van het akkoord van de
p artijen over een op 1 januari 1955 verschuldi gd saldo van 65.546 frank, en tot
de verkl a ring, in verband m et h et totale
bedrag van de leveringen in d e loop van
de jaren 1955 tot 1960, dat, na onderzoek
van de overgelegde boeken en b escheiden,
" blijkt " d at d e rekening van eiser 1pet
3.208.559 frank kan worden gedebiteerd;
h et arrest, door a ldus aan h et expertiseverslag van d e heren Raymond Delwarde,
Raoul D evos en Jean Fleurquin, dat op
8 jemi 1962 op de griffie van d e Rechtb ank
van koophandel te Doornik werd inge diend, een draagwijdte toe te kennen
di e onverenigbaar is met zijn inhoud, de
b ewijskracht ervan heeft m isk end (sch ending van d e artikelen 1319, 132 0 en
1322 van h et Bmgerlijk W etboek);
tweede onde1·deel, de conclusie van
h ager b eroep van eiser, op grand van de

regels inzake de bewijslast, uitdrukkelijk.
stelde dat " d e gemtimeerden, thans
verweerders, dienden te b ewij zen dat de
goederen waarvan zij d e prijs vorcleren
wel clegelijk geleverd en gefactureerd
werclen " ; ze in dit opzicht de bewoordingen van het vonnis alvorens r echt ·te
d oen van de Rechtbank van 'koophandel
te Doornik van 12 januari 1961 overnam,
namelijk dat « de schuldenaar, than s
eiser, b etwist aile facturen te hebben
ontvangen, zodat het niet mogelijk is een
stilzwijgende aanvaar cling in globo aan
te nemen "• zodat het bestred en arrest,
door tot staving van zijn b eschikkende
gedeelte te verk laren dat « de schuldvordering van d e gei:ntimeerden, t hans
venveerders, zeker is, daar ze bewezen is
door facturen die a ppellant, thans eiser,
niet betwist "• ·de b ewijsk racht h eeft
miskend van de conclusie van hager
b eroep van eiser waarin gewezen werd op
h et bestaan van een geschil di enaangaande (schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van h et Burgerlijk Wetboek);
de1·de ondeTdeel, op de conclusie waarbij
eiser de onmicldellijke toepassing van
artikel 131 5, lid 2, van h et Burgerlijk
Wetboek wilde afwenden door de overweging d a t de verweerders dienden t e
bewijzen dat de goederen waarvan zij de
prijs vorderen we! degelijk geleverd en
gefactureercl werden, h et arrest b eslist
dat de schuldvord ering van d e ver weerders zeker is, daar ze b ewezen is door
facturen die eiser niet betwist of waarvan
de betwisting voor d e d eskundi gen was
opgegeven, en voordien door een erk enning van eiser, en dat, d erhalve, eiser
client te b ewijzen dat hij bevrijd is ; het
b ewijs van~ deze drie omstandigheden
waarvan de rechter in hager b eroep aldus
spreekt niet voortvloeit uit enig stuk van
de rechtspl eging ·waarop het Hof vermag
acht te slaan (schending v an de artik elen 1315· va.n het Burgerlijk Wetboek
en 870 van h et Gerechtelijk Wetboek);
alth ans h et arrest, door niet aan te geven
op welke r egelmatig voorgedragen bewijsgronden die o.mstandigheden berusten, aan h et Hof niet de mogelijld1eid
biedt de wettelijkheid van het beschikk ende gedeelte te toetsen (schending van
artikel 97 van d e Grondwet) :
Overwegende clat de deskundi gen in d e
inleiding van hem regelmatig aan het
Hof voorgelegde verslag vaststellen dat
eiser hem h eeft verklaarcl niet alle
factui·en te h ebb en ontvangen waarvan
zij h em de duplicaten voorlegden ; dat zij
in lnm b eslu iten a ileen h et akkoord van
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de partij en vaststellen ten aanzien van
het b edrag van het saldo dat eiser op
I januari I955 aa:n d e rechtsvoorganger
van d e verweerders verschulcligd was ;
Dat hi eruit volgt dat de tabel in h et
verslag zelf m et d e b eweringen van elke
partij in verband met de facturen die
door de deslnmdigen voor de jaren 1955
tot I960 in aanmerking \Verden genomen,
alleen m elding maakt van d e door eiser
aangevoerde betalingen en van d e door
d e r echtsvoorgan ger' van de verweerders
erkende ontvangsten ;
Over wegende voorts dat eiser voor h et
hof van b eroep is blijven betwisten aile
overgelegd e facturen te h ebben ontvangen;
Dat, b eh a lve wat de erkenning van. h et
op 1 januari 1955 door eiser verschulcligd e
saldo b etrefb, h et arrest derhalve niet
h eeft kunnen beslissen, zonder aan h et
verslag van d e d eskundigen en aan de
conclusie van eiser een ·uit legging t e
geven die onverenigbaar is met d e
b ewoordingen ervan, dat d e partij en
akkoord g ingen over h et totale bedrag
van d e v leesleverin gen gedurende d e ja.r en
I955 tot 1960, n amelijk 3. 208.5!59 frank,
dat de :;;chuldvorderi.ng van d e ver weerders zeker was, daar ze bewezen was door
facturen die ei·ser · niet betwist, en d a t
artikel 1315, lid 2, van h et Burgerlijk
Wetboek onmiddellijk van toepassing
was;
Dat h et midclel gegrond is ;
Om die redenen, v ernietigt bet b estre d im a rrest; beveelt clat van dit a.rrest
melding zal worden gemaakt op d e kant
van d e vernietigde beslissing ; houdt d e
kosten aan opdat hierover door d e feiten '
r echter wordt b eslist ; verwijst d e zaak
n aar h et .H of van beroep t e Luik.
11 oktober 1973. 1e kamer.
Voo1·zittm·, Baron Richard , raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Screvens. Geliy'lclu.idende conchtsie, de H. Colard, aclvocaa.t-generaal.
- Pleite1·s, de HH. Dassesse en Simont.
I

1e

KAMER.

1° BEWIJS.

-

•

KOli'IST .
UITLEGGING
DOOR
DE
RECHTER. UITLE GGING DIE NIET TE
VERENIGEN IS MET DE BEWOORDINGEN
VAN DE AKTE W AARIN DE OVEREEN KOMST WORDT VASTGESTELD. MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN
DE AKTE.

2°

CASSATIE. - 0 lVIVANG . BURGER LIJKE ZAKEN . BES CHIKKENDE GE DEELTE NIET
ONDERSCHEIDEN TEN
OPZICHTE VAN DE CASSATIE. BEGRIP.

I 0 De bewijskntcht van de akte, waa1·in een

ove1·eenkomst wonlt vastgesteld, wonlt
mislcencl doo'/' de 1·echte1· die aa1i deze
alcte een w:tlegging gee.ft die niet te
ve1·enigen is met de bewoonlingen e?·van· (1). (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)

2° In btwgedijl~e zaken is, ten opzichte van
de omvang vctn de cassatie, geen beschilclcende gedeelte da.t onde1·scheiden is van
het doo1· het cassatiebe1·oep best'!'edene
beschilclcencle gecleeltr;,, datgene wam·tegen
doo1· geen van de Jlart~ien in het cassatiegecling een ontvanlceliy'lce voo1·ziening
lean wonlen ingestelcl (2).

(SCHEEREN, T. PERSONENVENN OOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
c< ROYAL UNION lVIOTOR DIN ANT ll EN
NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP c< DE STER ll.).
ARREST

(ve1·taling) .

HET HOF ; - Gelet op h et b estreden
arrest, op 29 jm1i 1972 door h et Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Over h et eerste middel , afgeleicl uit d e
sch encling van d e a.rtikelen 1319, 1320,
1322 van h et Burgerlijk W etboek en
· 97 van de Gronclwet,
doonlat h et best~·eclen arrest afwij zend
beschikt op de vordering die e iser t egen
d e eerste verweerster had ingesteld tot
v ergoeding van d e sch ade die hij had
geleden ten gevolge van een ongeval
tijdens zijn deelname aan een door haar
georganiseerde autorace , op grond dat
artikel 18 van he~ bijzonder r eglem ent
van d e wedstrijd, volgens h etwelk " door
zijn inschrijving bike m ededinger of

11 oktober 1973.

BEvVIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. - ·
BURGERLIJKE ZAKEN.
•
0VEREEN-

(1) Cass., 30 maart 1973 (A I'!'. cass ., 1973,
biz. 767) .
(2) Cass. , 22 feb1.•nari 1973 (A u. cass ., 1973,
biz. 618).
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bestuurder ervan af7iet de organisator, ,
zijn !eiders of zijn personeel ... in rechte
t e vervolgeD ... on~ welke r eden dan ook »,
niet moet worden beschouwd a ls een
verbod zich tot h et gerecht te wenden,
zoals eiser b etoogde oDder aanvoering
dat cleze b ep aling nietig is als zijncle in
strijd met d e openbare orcle, doch !Lls een
geoorlocifcle clau sule waarbij inzake oneigenlijke misdrijven elke aansprakelijkheid
van d e organisatoren van de litigieuze
a utomobi elweclstrijd wo rclt uitgesloten,
claar in h et onderhavige geva l geen sprake
is van b eclrog of van een aan beclrog
equivalente fout, zoclat verweercler, door
t e verkl aren van dit reglement kennis t e
h ebben gekregen bij zijn inschrijving
voor de weclstrijd, cluiclelijk ervan afge·zien heeft op welke w ij ze clan ook ' d e
eerste verweerster aansprakelijk te cloen
verklaren voor h et ongeval waarvan hij
naclerhaDcl h et slachtoffer wercl,
tenvijl h et arrest, door a lclus d e clraagwijclte van voormelcl artikel 18 te
b ep erken tot een clausule krachten s
welke d e organ isatoren van d e weclstrijcl
niet burgerrechtelijk aanspr101kelijk zijn,
jegens d e cleelnemers, ae n cleze b epaling
van h et bijzoncler reglement 'van de
weclstrijd e~tn uitlegging geeft die onverenigbaar is m et h ae.r b ewoordingen en
d e b ewij skracht ervan miskent, claar h et
op groncl van die b ewoorclingen verboclen
is tegen, onder n~eer, d e organisatoren
v a n de weclstrijcl en, bij gevolg, t egen d e
eerste verweerster, een r echtsvorclering
in te stellen « om welke reclen clan ook »,
en niet aileen in h et geval ' clat haar
burgerrechtelijke aansprakelijkh eicl kan
worden ingeroep en :
O verwegencle clat volgens de in 'h et
miclclel overgenomen bewoordingen van
artikel 18 d e afstand door elke rned e clinger of b estuurcler van d e vervolging
in rechte van d e organ isator van d e
w edstrijd en, bijgevolg, van d e eerste
verweerster, is vastgestelcl « om welke
r eclen clan ook » ;
Overwegend e clat het arrest niet h eeft
kunnen b eslissen, zoncler aan cleze clausule met een algemene draagwij dte een
uitlegging te gev en die onverenigbaar is
m et de b ewoordingen ervan, dat ze niet
moet worden beschouwd a ls een verbod
om zich tot h et gerecht te _w enden, cloch
a ls een cla u sule tot uitslui ting van d e
quasi -delictuele aansprakelijkheicl van de
organisatoren van d e a utomobielwedstrijcl;
Da t h et middel gegrond is ;
Overwegende clat de cassatie van het

beschikkende ged eelte waarbij d e rechtsvordering van eiset t egen de eerste
ver weerster gegrond wordt verlda.ard de
cassatie m eebrengt van h et beschikkende
gedeelte waarbij de oproepiJ;J.g in v rijwaring door d e eerste verweerster tegen
d e tweede cloelloos wordt verklaa-rd ;
Om die r edenen, vernietigt het bestre d en a rrest in zover het uitspraak cloet op
de rechtsvorclerin gen v an eiser en, 1net
b evestiging van h et beroepen vonnis,
verklaart d at de vordering tot vrijwaring
van de eerste verweerster tegen de tweecle
doelloos is, en b ehalve in · zover h et de
rechtsvorderingen .van eiser ontvm1kelijk
h eeft v erkla&-rd ; beveelt d a t van dit
arrest m eldin g zal worden gemaakt op
d e k ant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; h oudt de kosten aan opclat
hierover door de feitenrechter worclt
b eslist ; verwijst d e aldus b eperkte za.ak
naar het Hof van beroep te Brussel.

ll oktober 1973. 1e kamer.
VooTzitte?', Baron Richard, ra-a.dsheer
waarnemencl voorzitter. - VeTslaggeve1·,
d e H. Screvens . Gelijklttidende conclttsie, d e H. Oolard, advocaat-gen eraal.
......:. Pleite1·, d e H. Faures.

1e

KAMER.

-

12 oktober 1973.

INKOMSTENBELASTINGEN . -

IN-

TERNATIONALE VERDRAGEN. 0VEREENKOMST VAN l l APRIL 1967 T U SSEN
BELGIE
EN
DE
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
TOT
VOORKOMIN G
VAN
DUBBELE BELASTING. ARTIKEL 10,
LID 2 E N 3. - ROERENDE VOORHEFFING
DOOR B ELGIE GE HEVEN, BEPERKT TOT
15 PCT. VAN BET BRUTOBEDRAG VAN
DE
TOEGEKENDE
DIVIDENDEN .
DRAAG~VIJDTE VAN DEZE BEPERKING.

De doo1· Belgie geheven ?'Oe?'ende voo?·hetfing
op de dividenden toegelcencl cloo1· een
vennootschap die ve?·blijfhottde?' is van
Belgie, aan een ve?·blijjhoude1· van de
Boncls?·epublielc Dttitsland, mag, ove?'eenkornstig a?·tilcel10, lid 2 en 3, van de
ove?·eenkomst op 11 ap1·il 1967 O?icle?·tekencl tussen Belgie en de Bonds?·epttbliek Dttitsland tot voo?'lcorning van
dttbbele belasting, niet hoge1· zi}n dan
15 pet. van het bnttobecl?·ag van de clivi-
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denclen, d.w.z. van het bed1·ag van de
clividenden zonclm· ajt1·elclcing van cle
1·eeds belaste inlcomsten.

(BELGISCHE STAAT, lVIINISTER VAN FINANCIEN, T. VENNOOTSCHAP NAAR DUITS
RECHT « DOBB ELlliANN GMBH. lJ.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het b estreden
arrest, op 5 jtmi 1972 door het Hof van
beroep te Brussel ge>vezen ;
Over h et 1uiddel afgeleid uit de sch encling van d e artikelen 97 van d e Grandwet, 3(2), 10(2) en 24 van de . overeenkonl.st, . ondertek end op ll april 1967,
tussen h et koninkrijk Belgie en d e
Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting en tot
regeling van so1m1.1.ige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen
en van v erm ogen, m et inbegrip van d e
ondernemingsb elasting en de grondbelastingen, p ar. 5 van het van voormelcle
overeenkomt deel uitmakend slotprotocol, en voor zover nodig, 1 van de wet
van 9 juli 1969, houdende goedkeuring
van voonnelde overeenkmnst en van
voormeld slotprotocol,
cloonlat h et arrest beslist dat de
roerende voorheffing die de B elgisch e
Staat, krachtens artikel 10(2) van b ecloelde overeenl~omst, gemachtigd is t e
heffen m et b etrekking tot de clividenclen
clie door een vennootschap, verblijfhoucler van Belgie, aan een verblijfhoucler
van Duitslancl worden toegekend, niet
meer m ag b edragen cla n 15 ten honclerd
van h et belastbare beclrag van clie divid enderi., dit wil zeggen na a,ftrek van d e
definitief b elaste inkomsten, en d e B elgische Staat, door deze ma,ximumheffin g
t e b erekenen op het brutobedrag van
cleze cliv iclenden, dit wil zeggen met
·inbegrip van d e in die dividenden
begrepen definitief b elaste' inkomsten,
afbreuk doet aan de b epaling van arti·kel 24 van hogerverm elde overeenkomst ,
door een verblijfhouder in Duitsland t e
onderwerp en aan een aanslag wellm niet
bepaald wordt do or de interne Belgisch e
wetgeving ; h et brutobedrag van d e
cliviclenclen b ed oeld in par. 5 van h et slotprotocol h etzelfde is a ls clatgene clat in
artikel 10 van de overeenkomst worclt
bepa alcl en di e paragraaf enkel tot cloel
had op d e aanslagb asis b erekencl volgens
.artikel 10 de forfa ita,ire 85/ 70 van het

b~· utob edrag van d e cliviclenclen te voorlopi gen titel toe te passen,
tenviJ'l v oormeld a rtikel 10(2 ) cluiclelijk
bepaalt clat het m aximmnbeclrag van d e
b elasting die mag worden geh even door
d e Staat, waarvan de .;rem1.ootsclmp die
de cliviclenden .toekent verblijfhoucler is,
mo et worden berekend op h et brutobedrag v an de toegekende dividenclen ; door
brutobeclrag, volgens de r egel gesteld in
artikel 3(2) van de beoogd e overeenkomst, clit wil zeggen de Belgische
wetgeving en de ge·wone betek enis van de
woorden, enkel mag worden verstaan het
totaal b eclrag van de clividenden, v66r
enigerlei aftrek, clus h et n etto-uitgekeercl
b edrag, vermeerderd m et d e roerende
voorheffing ; de bepalingen van artikel 24
van d e voormelde overeenkmnst t en deze
geen toepassing vinden, daar zij b etrekking h ebben op onderclan en van de
andere Staat die onder gelijke omstancligheden aan · de belasting zijn onderworpen, wat onder meer doelt op b edoelde
onclerdanen die in gelijke omstandigh ed en v erkeren ten aanzien van de
fisc ale woonplaats ; de afwijkel'1de bepaling van paragraaf 5 van h et slotprotocol ,
welke h et regime van de cliviclenden over
d e p eriode tot 1 januari 1967 r egelt en
t en deze niet van toepassing is, niet enkel
d e formule 85/ 70 toevoegt, m aar ook d e
b erek eningsbasis , wijzigt door de in
art1kel 10(2) van de overeenkomst gebl·uikte begripsomschrijving « brutobedrag van de dividenden " te vervangen
door « belastbaar bedrag " van de divid enden , dit wil zeggen het brutobedrag
venninderd met het deel van de gei:nde
div idenclen clat als wederuitgekeercl wordt
beschouwcl :
Overwegencle dat h et arrest vastst elt
dat op d e door verweerster van d e
B elg isch e naamloze vem1ootschap Tabacofina ontvangen clividenden een roerende voorheffing werd geheven van
20 ten honderd . van h et brutob eclra.g
van d e div idenden, verminclerd m et het
b edrag van de erin b egr ep en d efinitief
b elaste inkomst en ;
Dat het arrest beslist dat de aldus
over eenkomstig ·de B elgische wetgeving
geh even roerende voorhefling . hoger is
dan d e door artikel 10, lid 2, van d e
overeenko!nst tot voorkoming van club b ele b elasting, clie op l l apri l 1967 met
de Bonclsrepubliek Duitsland werd geslot en, toegelaten h effing, waarvan, luidens
h et a rrest, h et bedrag niet hoger mag
zijn clan 15 t en honderd van het brutobedrag van de clividenden, verminclerd
m et d e erin begrep en b elaste inkomsten ;
I

l
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Overwegende dat in het vVetboek van
belasting nooit m eer mag bedragen clan
d e inkomstenbelastingen geen b epaling h etgeen overeenkomstig de r egels van de
· voorkomt van het begrip " brutobeclrag Belgische wetgeving wettelij k verschul van de cliv iclenclen " ; clat evenwel in de digcl is;
overeenkmnsten tot voorkoming van
Dat het arrest derhalve niet wettelijk
dubbele belasting en b elastingvermijcling kon besli ssen dat . bij toepassing van
die Belgie sinds 1965 met verscheiclene art ikel 10, lid 2, en 24 van de overeen!ancien heeft gesloten, telkens m.et h et
komst met de Bondsrepubliek Duitslancl
oog op de bepaling van het percentage en 5 van het slotprotocol bij die overeenclat de door de Belgische Staat geheven komst gevoegd, de door Belgie geheven
r oerende voorheffing niet mag te hoven b elasting niet h ager mocht zijn clan
gaan, de uitdrukking « brutobedrag van , 15 ten hondercl van het brutobedrag van
de d ividenclen » voorkomt ;
de clividenclen vermindercl m et de defiOverwegende dat uit de vergelijking nitief belaste inkomsten ;
Dat h et midclel gegroncl is ;
van de tekst van artikel 10, lid 2, van de
overeenkomst die met de Bondsrepubliek
Om die r eclenen, vernietigt het b estre Duitsland werd gesloten , met artikel 5
van het slotprotocol bij gezegde overeen- clen a rrest; b eveelt dat van dit arrest
k omst gevoegd, biijkt dat de wetgever melding zal worden gen~aakt op de kant
de notie « belastbaar b ed,rag van de van de vernietigde beslissing ; houdt de
cliviclenclen " tegenover d e notie " bruto - kosten aan opdat erover door d e feiten b eclrag van de dividenclen » stelt, en dat rechter zou ·worden beslist ; verwijst de
om het belastbaar beclrag te b ep alen, het zaak naar het Hof van beroep te Gent.
b rutobeclrag met de erin voorkomende
d efinitief belaste inkomsten client · ver12 oktober 1973. 1e kamer . minclercl te worden ;
VooTzitte7', de H. Gerniers , raadsheer
Dat hetzelfde onclerscheicl eveneens waarnemencl voorzitter . - Ve1·slaggeve7·,
blijkt uit twee andere internationale de H . Versee.- GeliPdttidende conclusie,
alden tot voorkoming van clubbele de H. Krings, advocaat-generaal. b elasting door Belgie gesloten ;
Pleitm·s, de HH. Claeys, Boiruaert (van
Dat namelijk uit de brief die op 7 maart d e balie te Gent) en de Longueville (van
1967 door de Minister van Buitenlandse de balie te Brussel).
Zaken en Buitenlanclse Hand el tot de
Alnbassadeur van Zweden te B russel
gericht werd, m et het oog op de wijziging
van artikel 10, licl 2, van de overeenkomst
Op dezelfde dag zijn twee arresten in
die op 2 juli 1965 n:wt Zweden werd . d ezelfde zin gewezen tussen d e Belgische
gesloten, blijkt clat onder " brutobeclrag Staat (Minister van Financien) tegen de
van d e cliviclenden " d e definitief belaste vennootschap naar Duits recht « Martin
inko;msten begrepen zijn ; clat de t ekst Brinlunann A.G. » en de Belgische Staat
van deze brief aan de Belgische wetgever (Minister van Financien) tegen de venonderworpen werd en het voorwerp nootschap naar Duits r echt " C.F . Vogeluitmaakte van de goedkeuringsakte van sang Gmbh. » op voorziening tegen twee
5 .augustu s 1967 ; dat h et onderscheid arrest en van het Hof van beroep te Brustussen belastbaar bedrag en brutobedrag sel van 5 jtmi 1972.
eveneens voorkmnt in de overeenkom st
m et Groot-Brittannie op 29 augustus
1967 gesloten en goeclgekeurcl door alde
v an 27 febrnari 1970, namelijk in a rtik el 10, lid 2 en 3, van gezegcle overeenkomst;
Overw:egencle clat d e wetgever, door
1e KAlVIER. - 12 oktober 1973.
alclus te b ep a len dat d e te h effen belasting
niet h ager mag zijn dan 15 ten hondercl
van het b rutqbedrag van de cliv iclenden, VOORZIENING IN CASSATIE .
VORJ\1. DIRECTE BELASTINGEN.
d e eenvormi gheid h eeft verwezenlijkt
VOORZIENING DOOR EEN GEMACHTIGDE
van de basis waarop de tariefbeperking
INGESTELD. BIJZONDERE VOLl\'I.'ACHT
client toegepast te worden, zowel in h et
VEREIST.
geval dat in deze basis clefi.nitief belaste
inkomsten b egrep en zijn, als wann eer
deze er niet in v oorkom en, met clien
Ellce gemachtigde die zich inzalce di1·ecte
verstande evenwel dat de te heffen
belastingen in cassatie voo1·ziet, rnoet
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daa1·toe in het bezit zijn van een bijzonde?'e volmacht (1). (Art. 289 W.I.K.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « SATESLOR ll,
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
F.I;NANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 maart 1972 door het Hofvan
b eroep te Gent gewezen ;
Over de grond van niet-ontvankelijkh eid door verweerder tegen de voorzie ning opgewotpen en hieruit afgeleid dat
h et verzoekschrift ondertekend is door
de raadsman van eiseres, 1naar dat niets
het mogelijk maakt vast te stellen dat
deze raadsn1an clrager was van de vereiste
bijzondere volmacht :
Overwegende dat het verzoekschrift
ingediend werd op naam van « naamloze
vennootschap Sateslor met maatschappelijke zetel te Thionville (Frankrijk),
rue Ste Elisabeth, 4 " gevolgd door de ,
vermelcling van de namn en h et aclres van
·haar advocaat;
Overwegende dat in het dossier geen
bijzondere volmacht op naam van d eze
advocaat voorkomt ;
Dat de voorziening in cassatie derhalve
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
12 oktober 1973. 1e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Gerniers, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
de H. Versee.- GeliJ'khtidende conchtsie,
d e H . Krings, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Willy De Clercq en
Claeys Bouimert (beiden van de balie te
Gent) .

1e
1°

KAJVIER.

-

12 oktober 1973.

VOORZIENING IN CA!:?SATIE.
VORl\1. DIRECTE GEMEENTELIJKE
BELASTINGEN. VOORZIENING TEGEN

(1) Cass., 10 december . 1959 · (Bttll. en
PASIC., 1960, I, 425); 6 september 191313
(.A1T. cass., 1967, blz. 14) en de noten 1, 2, 3
en 4; 213 mei 1970 (ib·icl., 1970, blz. 900).
(2) Raadpl. cass., 13 december 1966 (A1'1'.
CflSS., 19137, blz. 473); 23 april 1968 (ibid.,

EEN BESLUIT VAN DE BESTENDIGE
DEPUTATIE. BETEKENING VAN DE
VERKLARING VAN VOORZIENING.
BEWIJS VAN DEZE BETEKENING NIET
REGELl\iATIG OVERGELEGD.

2°

VOORZIENING IN CAS~ATIE. VORlVI. GEMEENTELIJKE BELASTINGEN.
VOOB.ZJENING TEGEN EEN
BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD . OVER LEGGING
VAN STUKKEN
DOOR
DE
ElSER. VooRWAARDEN.

1° N,iet ontvcmkelijk is de voo1·ziening in
cassatie tegen een beslttit van de bestendige deJJtttatie van de p1·ovincie1·aacl,
waa1· bij beslist wonlt ovm· een reclamatie
tegen een aansla.g in een di1·ecte gemeen tel~jlce belasting, wannee1· tt.it de 1'egelmatig aan het Hoj voo1·gelegde sttdclcen
niet blipct dat de vm·lcla1·ing van voo1' ziening binnen de tenniJ'n gesteld biJ.
m·tilcel 4 van de wet van 22 janua1·i 1849
betelcend wm·d · aan de pa1·tiJ' tegen wie
ziJ. is ge1·icht (2). (Art. 4 wet van
22 januari 1849; artt. 1 en 2 wet van
-22 jtmi 1865; art. 16 wet van 22 juni
1876; art. 420bis Sv.)

2° B iJ. cassatievoo1·ziening tegen een besluit
inzake di1·ecte gemeentel~jke belastingen
van de p?"Ovinciale 1·aad, kcm de eise1·
geen ande1·e stuklcen mee1· ove?'leggen dan
cle alcte van ajstancl , van hen;atting van
het gecling of alct.en waantit blijlct clat cle ·
voo1·ziening doelloos is gewonlen, nadat
meer clan twee maanden ve1·st·relcen zijn
sedm·t de dag wam·op de zaaJ;; doo1· de
g?·itfie?' op de alrtemene 1·ol is ingesclweven (3). (Art. 420bis Sv.)
(LABHAYE,

T.

GEl\IEENTE

DIEPENBEEK.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 16 november 1972 gewezen
door de Bestendige Deputatie van de
provincieraacl van Limburg, uitspraak
doende inzake . gemeentebelasting op • de
aanleg van straten en h et uitvoeren van
wegeniswerken ;
19138, blz. 1067); 17 november 1970 (ibid.,
1971, blz. 249); 9 februari 1972 (i bid., 1972,
blz. 5313).
(3) Raadpl. cass., 8 maart 19130 (Bttll . en
PASIC., 1960, I, 793); 28 juni 1960 (.A1·r . cass.,
1960, blz. 1241) en noot 1 op blz. 1242 ;
14 maart 1961 (Bttll. en PAsrc.," 1961, I, 771)
en 23 april 1968 (A1'1'. cass., 19138, blz. 1068).
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Overwegende dat, luidens de artikelen 4 van de wet van 22 januari 1849,
2 van de wet van 22 juni 1865 en 16 van
de wet van 22 juni 1877 de voor ziening,
op straffe van verval, binnen 10 dagen
van de verklaring moet betekend worden
aan de partij tegen wie zij gericht is :
Overwegende dat, bij toepassing van
artikel 420bis van het Wetboek van
strafvordering, h et Hof ge~n acht vermag
te slaan op bescheiclen, andere clan
.alden van afstancl of hervatting van h et
gecling of alden waaruit blijkt dat de
voorziening cloelloos is geworden, die
slechts op 1 'oktober 1973 ter griffie
werden neergelegcl, nadat meer dan
-twee maanclen verstreken waren seclert
12 januari 1973, clag waarop de zaak door
de griffier op de algemene rol wercl
gebracht;
Overwegencle dat derhalve uit de
stukken waarop h et Hof vermag acht te
slaan niet blijkt dat d e voorziening aan
de verweerster betekencl werd ;
Dat zij clienvolgens niet ontvankelijk
is ;
Om die r eclenen, verwerpt de voorzien ing; veroorcleelt eiseres in de kosten .
12 oktober 1973. 1° kam er. Voo1·zitte1·, de H . Gerniers, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
"de H. Versee.- Geliy"lcluidende conclttsie,
de H. Krings, advocaat-generaal.

2e KAlVIER. -

15 oktober 1973.

AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST). - OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN DE FOUT EN DE
SCHADE. - BEGRIP.
.De j eitem·echte1· die e?"Op wijst dat, zonde1·
de aan de ve1·wee1·der ten laste gelegde
]out, de schade, zoals zij zich heeft voo?·gedaan, niet zou- ontstaan zijn, stelt wettel~jlc het oo1·zalcelijlc ve1·band vast waa•rdoo1·
de bu1·ge1"1"echteliy"lce aanspmlcelijlcheicl
·van de dader van deze ]out wo1·dt
ge1·echtvaa1·digcl (1). (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
(1} Cass., 18 juni 1973 (A1"1" . cass., - 1937 ,
hlz. 1015).

(HAZARD , T. COLLIN, · WEDUWE LEJI'IOINE,
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «LA PRESERVATRICE n.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het b estr eden
arrest, op 19 oktober 1972 gewezen door
het Hof van b eroep te Brussel ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :

Over h et middel afgeleid uit d e schending van de artikelen 418, 419, 420 van
het Strafwetboek, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 3, 4 van de wet van
17 april 1878 houdencle de voorafgaancle
titel van h et \iVetboek van strafvorclering
en 97 van de Gro.o.clwet,
do01·dat, claar l;tet vaststaat enerzijcls
clat de getroffene, wijlen Charles L emoine,
tijcl~ns h et bedoelcle ongeval van 14 april
1970, een ribbebreuk h eeft opgelopen
en anclerzijcls clat hij op 3 m ei 1970 in h et
ziekenhuis aan de gevolgen van IT:teningitis purulenta gestorven is, het bestreden
arrest, onder bevestiging van h et beroepen . vonnis, tegen eiser d e telastlegging
van onopzettelijk cloclen b ewezen verklaart, op groncl clat de infectieu ze
complicaties die hebben geleicl tot h et
overlijden van h et slachtoffer, in de hand
werclen gewerkt door het zwakke weerstanclsvermogen van laatstgenoemcle, die
bij zijn opneming in h et ziekenhuis was
aangetast door agranulocytose als gevolg
van verschijnselen van sensibilisatie van
d e patient voor de onmiclclellijk na h et
ongeval toegediencle geneesmicldelen ; dat
er zich alclus tussen h et door het ongeval
veroorzaakte tratm~atisme en h et letsel
een ononderbroken aaneenschakeling van
opeenvolgende complicaties heeft voorgedaan en clat derhalve tussen de aanvankelijke font van eiser en de sch acle
een nooclwendig, rechtstreeks en zeker
oorzakelijk verbancl b estaat, vermits de
agranulocytose moet worden b eschouwd
als een toeval clat, gevoegd bij d e fout
van b eklaagcle, h et overlijdei~ van de
getroffene heeft veroorzaakt,
terwijl, ee1·ste onde1·deel, die r eden geen
passencl antwoord is op eisers conclusie
waarin ten · betoge dat er tussen de
rijfout die hij h eeft b egaan (een verkeersongeval zonder zeer erge verwondingen)
en het overlijden van de getroffene, veroorzaakt door i:tifectieu ze complicaties
als gevolg van een opgelopen agranulocytose, geen noodwendig oorzakelijk verb ancl bestaat, enerzijds wordt aangevoerd
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d at weliswaar vaststaat dat het letsel
veroorzaakt door h et verkeersongeval
uiteraard de dood van · d e getroffene
niet kon ten gevelge hebben, dat ook niet ·
bewezen is dat de agranulocytose die d e
infectieuze complicaties, oorzaak van h et
overlijclen, zeer in de hand h eeft .gewerkt,
noodzak elijk en onbetwistb aar een gevolg
van het ongeval is ; dat immers blijkens
d e verschillende in het debat gebrachte
geneesktm.clige verslagen, agranulocytose evenzeer kan worden veroorzaakt
door een allergische reactie van de patient
op smrunige geneesmiddelen als zich
kan voordoen zonder toecliening van
bekende geneesmidclelen ; dat ten d eze
niet bewezen is clat d e agranulocytose
veroorzaakt werd door de geneesmiddelen
clie d e behandelencle geneesheer had
toegediend (zie het verslag van d e
d eslumdigen Rillaert en Ti xhon) en dat,
zelfs indien dit het . geval was, m en
daaruit niet zou kunnen afl.eiden dat clie
ziekte n oodzakelijk volgt uit h et ongeval
zelf, d aa.r n1en tussen de oorzaken. client
te onderscheiden het verkeersongeval
enerzijds en d e behandeli:ng voorgeschreve:n door de behandelende geneesheer
anderzijds en h et niet v.olstaat dat d e
verschijnselen zich in d e tijd h ebben
opgevolgd om h et mogelijk oorzakelijk
verband ertu ssen noodwenclig tot iets
zekers te maken ; en anderzijds d at
weliswaar de aanwezigheid samen van
toeval en schuld niet voldoend e is om d e
beldaagcle vrijuit te Iaten gaan, omdat
de wet niet vereist d at het gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg d e en ige
oorzaak van h et overlijden is; dat echt er
vereist is d at d e bewezen geachte schuld
zonder enige mogelijke twijfel kan.worden
b eschouwd als een v oorwaarde sine qua
non van h et overlijden ; d at zulks t en
d eze niet h et geval is, vermits enerzijds
het ongeval op zichzelf het overlijden
niet heeft km1nen veroorzaken en anderzijds niet met zekerheicl bewezen is welk e
de oorzaak van de agranulocytose IS
(schencling v an aile in h et middel aangeh aalde wetsbepalingen en inzond erheid
van a rtikel 97 van d e Grondwet) ;
tweede ondenleel, d e vaststelling clat er
' ten cleze tussen het door het ongeval
veroorzaakte tratunatisn1e en het overlijclen van de getr:offene een nooclwenclig
oorzakelijk verband bestaat, niet wettelijk ger echtvaardigd is, daar d e bewermg
dat er een ononderbroken aaneen schakeling van opeenvolgende complicaties is
geweest niet ter zake client, vern1its,
zoals eiser bij conclusie h eeft b etoogd, d e
opeenvolging in de tijcl van verschillende
verschijnselen niet volstaat om t e bewij-

zen dat d e schade, zoals zij zich in
conc1·eto h eeft vo orgedaan (het overlijden
van h et slachtoffer), zond er eisers font
niet zou zijn geb eurcl, en claar m en d e
oorzaak van d e agramtl ocytose niet m et
zekerheid heeft lu mnen aantonen (schencling van de artikelen 1382 en 1383 van
h et Burgerlijk vVetboek en 97 van de
Gronclwet) :
Overwegencle dat eiser werd vervolgd
wegens en schuldig verklaard aan A) h et
onopzettelijk toebrengen van letsel aan
Alphonse Adams en B) onopzettelijk
doclen van Ch arles Lemoine ;
.
Dat wege:p.s beide misclrijven een enkele
straf werd uitgesproken, die wettelijk
gerechtvaardigd blijft op grand van d e
t elastlegging A alleen ;
Dat d e eis tot vernietiging van de
b eslissing op de strafvorclering, welke eis
gegroncl is op een middel d at aileen op
h et misdrijf onopzettelijk d oden betreklring h eeft, niet ontvankelijk is wegens
h et ontbreken van belang ;
En overwegende clat d e substantiele of
op straffe van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat
d e beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zoverre d e voorziening gericht is
tegen d e b eslissing op de civielrechtelijke
vorderingen :
Over het hierboven overgenomen midd el :
·
Betreffencle h et eerste ondercleel :
Overwegende dat in zijn antwoorcl op
eisers conclusie, die in het .micldel is
overgenomen, h et hof van b eroep d e
uiteenzetting van de eerste rechter
omtrent d e opeenvolging van wat er in
m edisch opzicht vanaf d e dag van h et
ongeval tot de clag van h et overlijden
van de getroffene is gebeurd, tot de zijne
h eeft gemaakt ; dat de eerste rechters,
onder b evestiging van d e besluiten v an
d e deslnm.cligen aangewezen door d e
onderzoeksrechter, h ebben beslist ener zijds dat er tussen d e agranulocytose en
h et overlijden een oorzakelijk verband
b estoncl en anderzijds dat d e agranulocytose ten deze werd veroorzaakt door d e
reactie van de getroffene op de t en
gevolge van h et ongeval voorgeschreven
geneesn1iddelen, zonder dat d e b eh a nd elencle geneesheer een fout h eeft b e gaan;
Dat h et hof van b eroep zijnerzijcls erop
wijst clat " uit aile genees!nmclige gegevens n, . waaraan h et herinnert, " blijkt
dat er zich tussen h et door het ongeval
veroorzaakte tratunatis1ne en h et over-
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lijden een ononderbroken aaneenschake2° KAMER. - 15 oktober 1973.
ling van opeenvolgende complicaties
h eeft voorgedaan » ;
Dat het zodoende niet besluit tot een
1o VOORZIENING IN CAS SATIE.
eenvoudi ge opeenvolging van verschijnPERSONEN BEVOEGD OlVI ZICH IN CAS selen in de tijcl, een verkeersongeval
SATIE"TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.enerzijcls, agran{llocytose anclerzijds,
VOORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE TE 1naar tot een « noochrenclig, rechtstreeks
GEN DE BESLISSINGEN OP DE STRAFVORen zeker oorzakelijk verband » tussen
DERING EN BURGERLIJKE RECHTSVOR eisers fout en h et overlijclen, (( claar de '
DERING ~l'EGEN EEN MEDEBEKLAAGDE
agranulocytose wercl veroorzaakt door
INGESTELD. NIET ONTVANKELIJKverschijnselen van sensibilisatie van d e
HEID.
patient voor d e geneesmicldelt1n die
onmiddellijk na h et ongeval werden 2° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS toegediend, en niet wer~l beweerd of
BATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN. b ewezen dat de behandelende geneesh eer
V OORZIENING TEGEN EEN BESLISSING
een fout heeft begaan » ;
GEWEZEN IN EEN ZAAK WAARIN DE
Dat h et hof van beroep alclus passend
ElSER GEEN PARTIJ WAS.- BESLISSING
geantwoord heeft op eisers conclusie ;
DIE GEEN UITSPRAAK DOET TEN OPDat het eerste onderdeel van h et mid ZICHTE VAN DE ElSER.- NIET-ONTVANdel feitelijke grondslag mist ;
KELIJKHEID.
Betreffende h et t weed e. onderdeel :
3° STEDEBOUW. 0PRICHTEN VAN
Overwegend e dat, door vast te stellen
EEN GEBOUW ZONDER VERGUNNING. dat de agranulocytose werd veroorzaakt
HERSTELLEN VAN DE PLAATS IN DE
door verschijnselen van sen sibilisatie van
VORIGE STAAT BEVOLEN AAN DE DADER
de patient voor d e geneesmicldelen die
VAN DE QVERTREDINGEN. VooRonmiddellijk na het ongeval werden
zrENING IN CASSATIE VAN EEN DERDE
toegediend, zonder dat beweerd werd of
TEGEN WIE GEEN VEROORDELING OF
bewezen dat de b ehanclelende geneesheer
MAATREGEL IS UITGESPROKEN.- DEReen font heeft begaan, het hof van beroep
DE, HUURDER VAN HET GEBOUW, DIE
hiernit h eeft knnnen afieiden. d at, zoals
BELANG HEEFT BIJ HET .BEHOUD ERde eerste rechters hebben geoorcleeld, de
VAN.- VOORZIENING N~ET ONTVANKEagrannlocytose, .waardoor de getroffene
LIJK 01\iDAT DE ElSER NIET BEVOEGD IS.
werd aangetast, moest word en beschmnvd
als een toeval, clat, toegevoegd aan de
1° Een belclaagcle is hiet bevoegd om zich in
font van beklaagcle (thans eiser), het
cassatie te voorzien tegen cle beslissingen
overlijden van h et slachtoffer h eeft ver op de tegen een medebelclaagde ingestelde
oorzaakt;
·
stmjvo1·de1·ing ( 1) en op de btw·ge?·lijlce
Dat het arrest aldns vaststelt dat de
?"echtsvO?·dering van een de1·de tegen deze
schacle, zoals zij zich in conc1·eto h eeft
m ede belclaagde (2). (Art. 216 Sv.)
voorg~claan, zonder eisers fout niet zou
·zijn overkomen ;
2° Niet ontvanlcelijlc is de voo1·ziening
Dat h et arrest derhalve wettelijk vasttegen een beslissing gewezen in een zaak
stelt dat er tussen de font en de schade
waa1:in de eise1· geen JJa?·tij was en die te
een oorzakelijk verband bestaat, zodat
z~inen opzichte geen ttitspmalc cloet (3) .
d egene die de fout h eeft b egaan civiel(Art. 216 Sv .)
r echtelijk aansprakelijk is ;
3° 1iVannee1· aan een belclaagde, die ve?·Dat dit onderdeel van h et middel niet
oo?·deeld is wegens de op1·ichting van
kan worden aangenmnen ;
een gebottw zonde1· de ve?'gttn?J,ing van
Om die redenen, verwerpt de voorziehet college van bw·gemeeste1· en scheJJening; veroordeelt eiser in de kosten.
nen, bevolen we1·d de plaats in de vo1·ige

15 oktober 1973. 2e lmmer.
Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
de· H . Trousse . Gelijlchtidende conchtsie, de H. Delange, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H . Simont.

(1) Cass., 25 juni 1973 (A1T. cass ., 1973,
blz. 1042) en 4 september 1973 (twee arresten) ,
SU)J1'Ct , blz. 6.
(2) Cass., 12 maart 1973 (An·. cass., 1973,
blz. 680).
(3) Cass., 19 december 1972 (An·. cass .,
1973, b lz . 411).
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staat te he1·stellen, is een cle1·cle tegen wie
geen ve1:o01·cleling of maat1·egel is uitgeSJJ1'oken, niet bevoegcl om zioh in cassatie
te voo1·zie1~ tegen het beschiklcencle gecleelte waa1·biJ' clat bevolen wenl, zeljs
indien hij de httttnle1' was van het geb,ottw
en belang e1·bij had dat clit behouclen
wenl- (1) en (2). (Art. 64 en 65 wet van
29 maart 1962, gewijzigd bij de wet van
22 december 1970.)
(MONNAYE,
T. GEMEENTE WATERllfAAL-BOSVOORDE.)
ARREST (ve1·t'aling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arr est, op 9 november 1972 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat eiser, b eklaagde, zijn
voorziening heeft beperkt tot de beschiklring van het arrest, waarbij, " zonder
inachtneming van de rechten van derden, be,wlen wordt' de plaats in de
vorige staat te herstellen binnen een
tennijn van drie maanden te rekenen
vanaf de betekening van het arrest, en
zonder te zeggen tegen welke partij de
betekening de voornoemde tennijn van
drie maanden cloet Iopen " ;
Over het middel van niet-ontvankelijkh eid, door verweerster, de gemeente
Watermaal-Bosvoorde, hieruit afgeleicl
dat eiser niet bevoegd is om tegen die
beschiklring cassatieberoep in te stellen :
Overwegende clat eiser, samen met
zijn moeder, vrouw Gtu1s, vervolgd werd
op grand van de wet, van 29 maart 1962
houdencle organisatie van d e ruimtelijke
ordening en van de stedebouw, gewijzigcl
bij de wet van 22 september 1970; clat
hij van rechtsvervolging wercl ontslagen
zonder kosten, terwijl zijn nioecler,
medebeldaagde, wercl veroordeeld ; dat
blijkens de bewoorclingen van het arrest
de herstelling va,n de plaats in de vorige
stag,t aileen tegen de medebeklaagde wercl
bevolen en, bij niet-na,koming hiervan,
het hof van beroep het college va,n
(1) Raadpl. cass ., 9 ciktober 1973, stt1J1'a,
blz. 161. Artikel 65, § 4, van de wet van
29 maart 1&62, gewijzigd bij a r tikel 21 van de
wet van 22 decembeJ' 1970, verleent aan de ko·pers of huurclers bet recht om de vernietiging
door de rechtbank te vorderen van hun titel
van eigendomsverkrijging C'f van hnur, onverminderd bet recbt om scbadeYergoecling te
vragen. Reecls onder d e gelding van de besluit-

burgemeester en schepenen van d e·
gemeente Watermaal-Bosvoorde machtigt ambtshalve de herstelling te Iaten
uitvoeren op kosten van de veroordeelde
en (( zonder clat er grand is mn de rechten
van derden in acht te nemen ";
· Overwegende dat eiser niet bevoegcl is
om cassatieberoep in te stellen tegen
clergelijke beslissing, hetzij in zijn hoedanigheid van beklaagde, omdat de
beslissing is gewezen op de rechtsvordering ingesteld tegen een medebeldaagde,
· hetzij in enige andere hoedanigheid,
omdat het arr est geen enkele veroordeling
tegen hem uitspreekt;
Dat h et middel van l'liet-ontvankelijkheid gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
15 ' oktober 1973. 2 8 kamer.
Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggeve1·,
de H. Trousse. Gelijkltticlencle conclusie, de H . Delange, advocaat-generaal. ·
- Pleite1·s, de HH. Struye en Philips.

2 8 KAMER. 1°

15 oktober 1973.

WETTEN EN BESLUITEN.
KONIN.KLIJK BESLUIT TER UITVOERING
VAN EEN DOOR EEN LATERE WET
OPGEHEVEN WETGEVING. - VROEGERE
WETTELIJKE BEPALINGEN, TER UITVOERING WAARVAN HET KONINRLIJK BESLUIT WAS GENOMEN, IN DE NIEUWE
WET OVERGENOMEN. KONINKLIJK
BESLUIT DAT VAN KRACHT BLIJFT TOT
ZIJN OPHEFFING EN ZIJN VERVANGING
DOOR EEN UITVOERINGSBESLUIT VAN DE
NIEUWE WET.

2° LANDBOUW.- DISTELBESTRIJDING.
- KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 llfEI
1960, TER UITVOERING VAN ARTIKEL 12
VAN HET VELDWETBOEK GENOli'LE;N EN.
wet van 2 december 1946, raadplege men in.
geval van verandering van· eigenaar, cass.,.
20 februari 1067 (A1·r. cass., 1067, blz. 769).
(2) Het volstaat niet belang erbij te bebben.
dat een beslissing t.a.v. een derde vernietigd
wordt om bevoegd te zijn tot bet instellen van.
cassatieberoep of tot tussenkomst in bet
cassatiegeding : raadpl. cass., 11 september ·
1969 (.A?'?·. cass., 1970, biz. 36).
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WAARVAN
DE
OVERTREDINGEN
GESTRAFT WORDEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 88, 1°, VAN DIT WETBOEK. 0PHEFFING VAN DE ARTIKELEN 12
EN 88, 1°, VAN HET VELD,VETBOEK
DOOR DE WET VA,N 2 APRIL 1971
BETREFFENDE DE BESTRIJDING VAN
VOOR PLANTEN EN PLANTAARDIGE PRODUKTEN SCHADELIJKE ORGANISMEN.NIEUWE WET DIE DE VROEGERE WETGEVING
OVERNEEMT
EN
STRENGER
IHAAKT. KONINKLIJK BESLUIT VAN
10 JVIEI 1960 DAT VAN KRACHT IS
GEBLEVEN TOT ZIJN OPHEFFING DOOR
ARTIKEL .95-28 EN ZIJN VERVANGING
DOOR ARTIKEL 43 VAN HET KONINKLIJK
BESLUIT VAN 25 AUGUSTUS 1971.

30 LANDBomv. _: DisTELBEsrmJmNG .
KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 JVIEI
DAT VAN KRACHT IS GEBLEVEN
TOT
ZIJN
OPHEFFING
DOOR
ARTIKEL 95-28 EN ZIJN VERVANGING DOOR
ARTIKEL 43 VAN RET KONINKLIJK
BESLU IT VAN 25 AUGUSTUS 1971. 0 VERTREDINGEN VAN RET KONINKLIJK
BESLUIT VAN 10 JVIEI 1960 BEGAAN NA
DE INWERKINGTREDING VAN DE WET
VAN 2 APRIL 1971 BETREFFENDE DE
BESTRIJDING VAN VOOR PLANTEN EN
PLANTAARDIGE PRODUKTEN SCHADELIJKE ORGANISMEN.- STRAFFEN.
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4o

VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. VRIJSPRAAK HIEROP
GEGROND DAT DE TELASTLEGGING N IET
ONDER DE TOEPASSING VALT VAN DE
OPGEGEVEN WETTELIJKE BEPALING. 0ASSATIE OMDAT DE RECHTER NIET
HEEFT NAGEGAAN OF GEEN ANDERE
WETTELIJKE BEPALING DIT FElT STRAFBAAR STELDE. VERWIJZING.
UITZO N DERING.

5o

VOORZIENING IN CASSATIE.
VORJ\1. 'STRAFZAKEN. VERZOEKSCHRIFT TOT STAVING VAN DE VOORZIENING. VERZOEKSCHRIFT ;rmERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET GERECHT
DAT DE BESTREDEN BESLISSING HEEFT
GEWEZEN. NEERLEGGING NA HET
VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN GESTELD
Bii ARTIKEL 422 VAN HET WETBOEK
VAN STRAFVORDERING. NIET·ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZOEKSCHRIFT.

6°

GERECHTSKOSTEN. STRAFZAKEN. 0ASSATIEGEDING. VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE PROCU ·
R;EUR DES KONINGS. BETEKENING
VAN HET VERZOEKSCHRIFT T'OT STAVING
VAN DE VOORZIENING EN TWEEDE
BETEICENING VAN DE VOORZIENING.

NODELOZE KOSTEN TEN LASTE VAN DE
STAAT GELATEN, ZELFS INDIEN DE
VOORZIENING WORDT AANGENO!VIEN.

1o en 2o Het lconinklijk beslttit van 10 mei

1960 bet1·ejjende de distelbestTijding, te1·
ttitvoe1·ing van. a1·tikel 12 van het Veld wetboek genomen en waa1·van de ovm·t?·edingen gest?·aft wonlen ovm·eenlcomstig
a1·tilcel 88, 1°, van dit wetboek, is van
lcmcht gebleven tot zijn ophefting doo1·
m·tikel 95-28 en zijn ve1·vanging do01·
a1·tikel 43 van het lconinlcl-ijk besluit van
25 au.gttsttts 1971, niettegen.~taande de
opheffing van de m·tilcelen 12 en 88, 1°,
van het V eldwetboek bij a1·tikel 10 van
de wet van 2 ap1·il 19,71 bet1·ejjende de
best1·ijding van voo1· JJlanten en plantaanlige JJTOdttkten schadelijke o?·ganismen, wam·van de bepalingen de v1·oegen
wetgeving ovenwmen en ste1·ke1· maken (1).
3° De ove1·t·r edingen van het !coninklijlc

beslttit van 10 mei 1960 bet1·ejjende de
distelbest?·ijcling, clat van kmcht is
gebleven tot zijn ophetfing doo1· a?·tilcel 95-28 en zijn ve1·van[ting cloo1· a?·tikel 43 van het lconinklijk beslttit van
25 attgttsttts 19 71, die we1·den begaan na
cle inwe1·kingtTeclii~g OJJ 30 ap1·il 1971
van de wet van 2 ap1·il 1971 bet1·ejjende
de best?·iJ'ding van voo1· planten en
JJlantaanlige pTOd·ulcten schaclelijke 01'ganismen, wo1·den gestmft met de co1··
Tectionele stmffen gestelcl b~i a1·tikel 4,
§ 1, 2°, of met de JJolitiestmffen gesteld
bij . a1·tikel 5 van cleze wet, naa1·gelang
cle niet-ve1·nietigi1ig van de clistels al clan
niet we1·cl voo?·afgegaan doq1· een bevel tot
vemietiging (2):
4° Wannee1· een vrijsp1·elcencle beslissing,

hie1·op gegTOnd dat het feit niet onde1· de
toepassing valt van de opgegeven wettelijke bepaling, vemietigd wo1·dt omdat
de 1'echte1· niet heeft nagegaan of geen
ande·re wettelijke beJJaling dit feit stmfbaa?· stel.de, geschiedt de cassatie met
ve7'WiJ.zing, behalve indien het Hof in
staat is vast te stellen clat, in cleze
hypothese, de st?·afvo?·de?·ing op de dag
van cleze beslissing doo1' ve1ja1·ing wa8
veTvallen (3).
(1) Vgl. cass., 24 januari 1966 (Bull. en
1966, I, 664).
(2) Raadpl. cass., 1 oktober 1973 (twee
a rresten), SUJJ?'a, blz. 11 L
(3) Raaclpl. cass., 7 november 1972 (An·.
cass., 1973, biz. 232), alsmecle cass., 3 mei 197'1
(ibicl., 1971, blz. 861).
PASIC.,
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5° Niet ontvctnkel·i jk is het ve1·zoeksch1·ijt
dat tot staving van een voo1·ziening in
st1·ajzalcen te1· g1·ifjie van het ge1·echt, dctt
de best1·eden beslissing heejt gewezen,
is nee1·gelegd na het ve1·st1·ijlcen van de
te1·mijn gesteld b~i mtilcel 422 van het
W etboelc van stm:fvorde?·ing (1).
6° 11Vannee1' in stnifzalcen de ]J1'0Ctt1'ett1'
des Konings, nadat h~i zijn voo1·ziening
in cassatie aan de belclaagde heejt doen
betelcenen, hem het · ve1·zoelcsclw·ijt tot
staving van de vooTziening en, een tweede
maal, de ve1·lcla1·ing van voo1·ziening
heeft doen betelcenen, moeten de lcosten
van deze, nutteloze betelcening te?J lctste
van de Staat blijven, zel:fs indien de
voo1·ziening wonlt aangenomen (2).

(PROOUREUR

DES KONINGS
T. POOHET.)

ARREST

TE

NAli'I:EN,

(Ve1'taling)._

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 februari 1973 in boger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Namen;
Over het micldel an1.btshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 2 van
het Strafwetboek, 4, § 1, 2°, en 5 van de
wet van 2 april 1971 betreffende de
bestrijcling van voor planten en plantaardige produkten schaclelijke organisn1.en, 1, 2 en 6 van het koninklijk besluit
van 10 mei 1960 betreffende de distelbestrij cling :
_ Overwegende dat verweercler vervolgcl
werd on1., als eigenaar, huurder of
gebruiker, in juli 1971 de bloei van
schaclelijk~ distels niet te hebben belet
op cultmu- en braakliggende gronden of
op aile andere gronden, waarop hij in
enigerlei hoedanigheid een eigen recht
uitoefent;
Overwegende . clat hij van de rechtsvervolging zonder kosten werd ontslagen
op groncl clat de tegen hem aangevoercle
telastlegging berustte op artikel 43 van
het koninklijk besluit van 25 augustus
1971 betreffende de bestrijding van voor

' (1) Cass., 23 januari 1973 (A1'?'· cass., 1973,
blz. 530).
(2) Raaclpl. cass ., 4 september 1952 (Bull.
en PASIC., 1953, I, 17) en 5 september 1972
(ib-icl., 1973, I, 8).

planten en: plantaardige proclulden scbadelijke organismen, welk ._artikel niettegenstaande artikel 96 van hetzelfde
koninklijk besluit waarbij het in werking
werd gesteld vanaf 1 juli 1971, geen feit
heeft kunnen straffen, clat werd gepleegd
v66r de bekencb:naking van genoemd ·
koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad van 18 september 1971 ; clat artikel 107 van de Gronclwet immers zich
verzet tegen de toepassing van een
verbrdening die in strijd is met artikel 2
van het Strafwetboek ;
Overwegencle dat, op het ogenblik van
de feiten, deze ondeF toepassing vielen
van het koninklijk besluit van 10 mei
1960 betreffende de distelbestrijding,
krachtens ·hetwelk de eigenaar, hucu·cler
of gebruiker die vaststelde dat op het
door hem gebruikte goed schadelijke
distels voorkwamen, verplicht was met
aile middelen de bloei ervan te beletten
om hun vermenigvulcliging te voorkmnen;
Overwegende dat dit koninklijk besluit
weliswaar ·werd genon1.en luachtens de
artikelen 12 en: 88, 1°, van het Velclwetboek die opgeheven werden bij artikel 10
van de wet van 2 april 1971, maar zelf
niet het voorwerp was geweest van enige
stilzwijgende opheffing en pas bij artikel 95-28 van bet koninklijk besluit van
25 augustus 1971 uitclrukkelijk wercl opgeheven;
Overwegencle clat blijkens de opze~ en
de parlementaire voorbereiding van de
wet van 2 april 1971 het de bedoeling is
geweest te voorzien in de ontoereikendheid van de wetgeving en 111et nmne van
de artikelen 12 en 88, 1°, van het
Veldwetboek, die ten gronclslag liggen
van de bestrijding van voor planten schadelijke organismen, en te zorgen voor een
· strengere regeling die beter aangepast is
aan de ernst van de economise he gevolgen
van de misclrijven ; dat hieruit volgt dat
de voornoemde wet met de ophefi'n1.g van
de artikelen 12 en 88, 1°, van het Veldwetboek n iet wilde afzien van de bestraffing van de overtreding van de
maatregelen die bij de vroegere wetgeving
waren voorgeschreven, 1naar integendeel
deze bepalingen ervan wilde vervangen
doDr teksten waarin de vaste wil van de
wetgever op strenger en systematischer
wijze tot luting kwam;
Overwegende dat hieruit volgt dat bet
koninldijk besluit van 10 mei 1960 van
kracht is geblev€m tot het vervangen
werd door artikel 43 van het koninklijk
besluit van 25 augustus 1971, dat trouwens in gelijkwaardige bewoorclingen is
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gesteld, mr,ar clat sincls 30 aprill971, toen
de wet van 2 april 1971 in werking is getreden, d e claarin omschreven IIJ.isclrijven
·worden gestraft overeenk01nstig laatstgenoen1.de wet, clit is m et de cori·ectionele
straffen hierop gestelcl b ij artikel 4, § 1,
2°, of met de politiestraffen bepaalcl bij
artikel 5, naargelang d e niet-vernietiging
van de clistels al clan niet werd voorafgegaan door een bevel tot distelvernietiging;
Dat a lclus het bestreden vonnis wercl
gewezen m et schencling van de in het
miclclel aangehaalde wetsbepalingen;
Overwegencle clat h et Hof, binnen d e
grenzen van zijn bevoegclheicl en aan de
hand van de stukken waarop het vermag
acht te slaan, niet kan nagaan of op de
datum van het vonnis de strafvorclering
al clan niet was,verjaarcl;
Om die reclenei)., zoncler acht te slaan
op h et verzoekschrift, door eiser op
7 m aart 1973 ingediencl ter gri:ffie van de
rechtbank die de bestreclen beslissing
heeft gewezen, clit is buiten de termijn
voorgeschreven bij artikel 422 van
h et Wetboek van strafvorclering, vernietigt h et bestreden v onnis ; beveelt
dat van clit arrest melclin.g zal worden genmakt op de kant van de vernietigcle beslissing; veroorcleelt verweerder in d e kosten, claarin niet begrepen de kosten van de tweecle betekening
van de voorziening en di e van de betekening van h et verzoekschrift, die ·wegens
d e nutteloosh eicl van di e k ennisgevingen
nodeloze kosten zijn en ten laste van de
Staat blijven ; verwijst d e zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Dinant, zitting houclende in hoger beroep.

ze

15 oktober 1973. kamer.
V oo1·zitte1·, Baron Richard, r aaclsheer
waantemencl voorzitter. - Ve1"slaggeve1·,
de H. Trousse. - Gelijkluidende conclttsie,
de H , Delange, advocaat-generaal.

ze
1°

KAllmR . -

VERZEKERINGSOVEREENKOMST VOOR
HE'l ' ONGEVAL.
GEVOLG OP DE
RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE
BENADEELDE TEGEN DE VERZEKERAAR .

2°

GERECHTSKOSTEN.
STRAF ZAKEN. 0ASSATIEGEDING. VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE VERZE KERAAR VAN DE BEKLAAGDE DOOR DE
BURGERLIJKE PARTIJ IN DE
ZAAK
BETROKKEN . VOORZIENING ENKEL
GERICHT TEGEN DE BURGERLIJKE PARTIJ. BETEKE:t-.TING VAN DE VOORZIE N ING AAN RET OPENBAAR MINISTERIE EN AAN D E BEKLAAGDE. KOSTEN VAN DEZE BETEKENING TEN
LASTE VAN DE VERZEKERAAR GELATEN,
ZELFS INDIEN DE VOORZIENING WORDT
AANGENOlVIEN .

1° H et eigen Techt tegen de ve1·zeke1·aa1·, ten

voo1·dele van de benadeelde ingevoenl
doo1· m·tilcel 6 van de wet van 1 jtt~i 1956
bet1·ejJende cle vm·plichte aansp1·alcelijlc heidsve?'Zelce?·ing inzalce moton·iJ'tuigen,
is afhanlcelijlc van het bestaa,n van een
ve1·zelce?·ing ten tijde van het ongeval;
;,olang a?"tilcel 13 van deze wet niet van
k1·acht is kan de vm·zelce1·aw· aan de benadeelde, die een 1"echtst1·eelcse v01·dm·ing
instelt, de ontbinding of de scho1·sing
van de ove1·eenlcomst van v661· het ongeval
tegentve1'JJei~, indien deze ontbinding
of scho1·sing bliJ'lct hetzij ttit een alclcoonl
met de veTzelcenle hetzij ttit een n;chte1·lijlce beslissing; het alclcoo1'd met de
ve1·zelce?·de lean blijlcen ttit een bepaling
van de ve1·zelce1·ingsove1·eenlcomst ( 1) en
moet niet ' noodzalcelijlc wo·rden vastgestelcl · in een doo1· de ve1·zelcenle onde1·telcend aanhangsel .
·
2° lVannee1· de ve1·zelce1·aa1" van de btt7·ge?·1'echteliJ'ke aanSJJmlcelijlcheicl van de
belclaagde, die dooT de btt1'gedijlce pa1·t~i
· in de zaak is betTolclcen, ve1·1claa1·d heeft
zich in cassatie te vooTzien tegen de
btt1'gm·lijlce JJaTtij alleen en niettemin
zijn voo1·ziening aan het openbaa1·
ministe1·ie en de belclaagde heeft doen
betelcenen, moeten de lcosten van deze
betelcening te ziJ'nen laste bliJ'ven, zelfs
indien de voo1·ziening woTdt aangenomen (2).

15 Oktober 1973.

VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE
MOTORRIJTUIGEN.
EIGEN
RECHT VAN DE BENADEELDE TEGEN
DE VERZEKERAAR.- VOORWAARDE.0 NTB I NDING OF SCHORSING VAN DE

(1) Oass., 10 mei 1972 (A1·r. cass. ,
blz. 874); vgl. cass., 13 april1 973 (ibid.,
blz. 813) .
(2) Raadpl. cass., 11 mei 1971 (A?T.
1971, blz. 904) en 23 oktober 1967 (ibicl.,
blz. 277).

1972,
1973,

cass.,
1968,
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laten of, naar htm mening, d ergelijke
formaliteit lu'achtens de overeenkomst
vereist ·was om de ontbinding te lumnen
tegenwerpen aan de benadeelde derde, in
welk geval zij de bewijskracht van de
ARREST (ve1·taling).
verzekeringsovereenkomst hebben mis k end (schending van de artikelen 97 van
RET HOF ; - Gelet op h et bestreden de Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het
v01mis, op' 2 februari 1973 in hoger beroep Burgerlijk Wetboek), dan wei of de ontgewezen door de Correctionele Rechtbank bindi:ng, hoewel volgens de overee:nkomst
te Namen;
regelmatig, " een !outer eenzijdige handeling " zou zijn, die aan de benadeelde
Over het middel afgeleicl uit de schend01·de :niet kan worden tegengeworpen,
ding van de artikelen ll01, llOS, ll26,
ll34, ll35, 1319, 1320, 1322 van het waardoor zij de verbindende lu'acht van
Burgerlijk Wetboek, 1, 4, 25, '27, 31 van ·de bepalingen van de overeenkomst misde verzekeringswet van ll jtmi 1874, 3, · kennen (schending van de artikelen 97
inzonderheid lid 1, 16, 26 van de wet van van de Grondwet, ll01, llOS, ll26, ll34,
ll35 van het Burgerlijk Wetboek)
1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake n'loBet1;effende het eerste onderdeel :
torrijtuigen en 97 van de Grondwet,
Overwegen~le dat het eigen recht tegen
cloonlat het bestreclen vonnis, gtmstig
beschikkende .o p d e oproepi.:ng in gedwbn- de verzekeraar, ingevoerd ten voordele
gen tussenkomst van eiseres door de van de benadeelde bij artilcel 6 van de
bm'gerlijke partij Moreaux, echtgenote wet van 1 juli 1956, afhankelijk is van bet
CI.osset, eerstgenoeinde als verzekeraar bestaan van een verzek eri.:ng ten tijde van
van de beklaagde Beilens veroord eelt het ongeval; dat, zolang artikel 13 van
tot betali:ri.g sam en met deze, de ene deze wet niet van kracht is, de verzekeraar aan de benadeelde die een rechtechter met uitsluiting van de and ere,
streekse vordering instelt, de ontbind.ing
van de door de bmgerlijke partij gevorderde schadevergoeding, verhoogd met of de schorsing van de overeenkomst van
d e vergoecli.:ngsinterest vanaf de datum v66r het ongeval kan tegenwerpen,
der feiten, de gerechtelijke interest en de indien deze ontbinding 1of deze schorsing
kosten, op grond dat de ontbi.:ncli.ng door blijkt hetzij uit een akkoord met de
eiseres van de verzekeringsovereenkomst verzekerde, hetzij uit een rechterlijke
v66r het bedoelde ongeval bij ontstentenis bestissing; dat het akkoord met de
verzekerd e lean blijken uit een bepaling
van de ondertekening door d e verzekerde,
thans beklaagde, van een 6>ntbi.:ndencl van de verzekeringsovereenk01nst zelf ;
Overi,egende dat het vonnis aanneemt
aanhangsel bij die overee.nkomst, een
dat reeds v66r het ongeval veroorzaakt
eenzijclige daad is, die niet aan verweerdoor de beklaagde Beilens de verzekester kan worden tegengeworpen,
tenvijl, ee1·ste onclenleel, de verzekeraar ringsovereenkomst .w aarbij deze zich
tegen wie de benadeelde een rechtstreekse tegen aansprakelijkheid verzekerde, door
rechtsvordering ii)stelt aan deze kan eiseres werd ontbonden overeenkomstig
artikel 30, 5°, van die overeenkomst en
tegenwerpen dat de overeenkomst, waarop hij zich beroept, v66r h et ongeval als gevolg van een v:orig schadegeval ;
Over:wegende dat, door niettemin eiseontbonden was luachtens de bepalingen
van 'de polis; het bestreden vonnis r es te veroord elen tot d e vergoeding van
·dientengevolge de rechtstreekse rechts- verweerster, op grond dat de overeenvordering van verweerster tegen de komst niet werd ontbonden door een
door de beklaagde Beilens ondertekencl
verzekeringsmaatschappij, thans eiseres,
wettelijk niet kon toewijzen (schending aanhangsel, h et bestreden voi.1nis de i.:n ,
van aile in b et middel aangehaalde wets- h et 1niddel vermelde wetsbep ali.:ngeii
heeft geschonden ;
bepalingen);
Dat dit onderdeel van het middel
tweecle onclenleel, het bestreden vonnis gegrond is;
op zijn minst dubbelzinnig is, wat
Overwegende dat d e voorziening, die
gelijkstaat met niet-motiveri.:ng, daar de werd ingesteld tegen de burgerlijke partij
feitenrechters zich beroepen op de ontaileen, onnoclig werd betekend aan het
stentenis van een voor akkoorclbevinding openbaar ministerie en aan de beklaagde
door de verzekerde behoorlijk onder- Beilens;
·
tekend ontbindend aanhangsel bij de
overeenkomst, zodat zij i.:n het onzekere
Om die redenen, vernietigt het bestre (NAAMLOZE VENNOOTSOHAP (( DE BEL·
GISOHE BIJSTAND , , T. iVIOREAUX, EOHTGENOTE OLOSSET.)
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den v01mis, voor zover h et uitspraak doet
op de rechtsvordering van verweerster
tegen eiseres ; beveelt d at van dit arrest
meldmg zal worden gemaakt op de kant
van de gydeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster in de kosten,
daarin niet begrepen de kosten betreffende de betekening van d e voorziening
aan h et openbaar ministerie en aan
Bellens, welke kosten ten laste van .eiseres
blijven ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Dinant, zitting houdende in hoger beroep.
15 oktobe1' 1973. 2e kamer. V oo1'zit,te1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Closon. - Gelijklttt:dende concl·u.sie,
de H. Delange, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H . Simont.

2°

KAMER.
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15 oktober 1973.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.STRAFZAKEN.- BESCRIKKING VAN DE
RAADKAlVIER WAARBIJ EEN VERDACRTE
NAAR DE CORRECTIONELE RECRTBANK
WORDT VERWEZEN, WEGENS EEN lVIISDAAD, ZONDER OPGAVE VAN VERZACRTENDE 01\'ISTANDIGREDEN, EN WEGENS
EEN W ANBEDRIJF. VONNISGERECRT
DAT ZICR VOOR DE l\USDAAD ONBEVOEGD VERKLAART, VASTSTELT DAT RET
WANBEDRIJF RIERl\'lEE
SAlVillNRANGT
EN DE ZAAK VOOR ONBEPAALDE TIJD
UITSTELT Oll'l OVER DIT WANBEDRIJF
TE BESLISSEN. VERNIETIGING VAN
DE BESCRIKKING EN VAN RET BESCRIKKENDE GEDEELTE VAN RE.T VONNIS
VOLGENS RETWELK OVER RET WANBEDRIJF ZAL BESLIST WORDEN. VERWIJZING NAAR DE KAlVIER VAN INBESCRULDIGINGSTELLING.

W anneei· de 1'aarllcame1· een ve1·dachte naa1·
de co?Tectionele ?'echtbanlc heejt ve1·wezen
wegens een misdaacl, zonde1· opgave van
ve1·zachtencle omstancligheclen, en wegens
een wanbedTijj, cle C01'1'ectionele ?'echtbank zich voo1· de misdaad onbevoegcl
heeft ve1·lclaa?·d, vastgestelcl heejt clat het
wanbecl1'~7f hiennee samenhangt en cle
zrtak voo1· onbepaalde tijcl heeft uitgesteld
om ove1· clit wanbed1·iJ! te beslissen, en
beide beslissing'en in lcmcht van gewijscle
zijn gegaan, ve1·nietigt het Hoj, clat het

?'echtsgebied ?'egelt, de beschilcking van
1de ?'aaclkamm·, alsmede het beschikkende
gedeelte van het vonnis volgens hetwelk
ove1· het wanbed?'iJf zal wo1·den beslist,
en venviJ'st cle gehele. zaalc nam· de kame1·
van inbesclmldigingstelling ( 1).

(PROCUREUR DES KONINGS TE
IN ZAKE DERElVIE.)

ARREST

AARLEN, ,

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied op
' 12 maart 1973 ingediend door de procureur des Konings bij d e Rechtbank van
eerste aanleg te Aarlen ;
Overwegende dat de raadkamer van d e
Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen
bij beschikking van 28 november 1972
Daniel Dereme, hulparbeider, geboren
te Chantemelle op 14 februari 1946,
woonachtig te Chantemelle, Le Faubourg,
nr. 95, naar de correctionele rechtbank
heeft verwezen, om 1° opzettelijk en met
voorbedachten rade aan Francis Bodeux
slagen en verwondingen te hebben toegebracht, die h etzij een blijvende onge schiktheid tot h et verrichten van persoonlijke arbeid, hetzij het volledig
verlies van het gebruik van een orgaan,
hetzij een zware verminking t en gevolge
hebben gehad, 2° verzuimd te hebben
hulp te verlenen o( te ,verschaffen aan
iemancl die in groot gevaar verkeerde,
hetzij hij zelf diens toestancl heeft vastgesteld, hetzij die toestand hem was
besehreven door degenen die zijn hulp
1nrrepen;
0\rerwegende dat, na te hebben vastgesteld dat de feiten die in de eerste
telastlegging zijn overgenon1.en, met crini.inele straffen gestraft worden en dat de
verwijzende beschikking van de raadkamer van 28 november 1972 niet zegt
dat voor die feiten verzachtende omstandigheden aanwezig waren, de .Correctio .nele Rechtbank te Aarlen zich onbevoegd
heeft verklaard om recht te doen op de
vervolging wegens deze telastlegging en
op grond van de bestaande samenhang
beslist dat, met betrekking tot de
telastlegging 2°, de zaak voor onbepaalde
tijd moet worden ingesteld ;

(1) Cass., 26 oktober 1937 (Btdl. en PAsrc.,
lll37, I, 314; Rev. de d1·oil penal et de criminologie, 1938, biz. 82) .
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Overwegende dat het vonnis van de
correctionele rechtbank en de beschikking van de raadkan::ter in k:racht van
gewijsde zijn gegaan en dat nit hun
tegenstrijdigheid een conflict van rechtsmacht is ontstaan dat d,e gang van het
gerecht belemmert ;
Overwegende clat d e feiten die onder
1° t en laste van beldaagde worden gelegd,
b ij artikel 400, lid 2, van het Strafwetboek
gestraft worden met een criminele straf
en dat nit de processtnkken schijnt te
volgen dat die feiten en het feit van de
telastlegging 2° samenhangend zijn;
Dat de beschikking van de raa.clkamer
niet heeft gezegd dat er met betrekking
tot d e feiten van de telastlegging 1° verzachtende omstancligheden aanwezig waren, zodat de correctionele rechtbank
niet bevoegd was om van de zaak kennis
te nem.en ;
·
Overwegende clat de correctionele
rechtbank, wegens de samenhang die zij
tnssen beide telastleggingen vaststelt,
zich onbevoegcl had moeten verldaren
voor de gehele zaak ; dat derhalve het
vonnis van ' de correctionele rechtbank,
voor zover het kennis neemt van de
t elastlegging 2° en de zaak dienaan gaande voor onbepaalde tijd uitstelt,
moet worden teniet gedaan ;
·
Om die redenen, beslissende tot r ega ling van rechtsgebiecl, vernietigt de
beschikkin g van 28 november 1972 van
de raadkame1· van de Rechtbank van
eerste aanleg te Aarlen alsmede het
vonnis van 8 feb1'uari 1973 van de
Correctionele Rechtbank te Aarlen, voor
zover bet de zaak betreffende de telastlegging 2° voor onbepaalde tijd uitstelt;
beveelt d at van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beschjldring en van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis ;' verwijst
de gehele zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
beroep te Luik.
15 . oktober 1973. 2e kamer. Voo?'Zitte?', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Tr<;msse. - Gelijlcltticlencle conclttsie ,
de H. Delange, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

15 oktober 1973.

1° VOORZIENING IN CAS SATIE.
VORM. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE PARTIJ, EISERES. - EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT VAN DE
VERKLARING VAN VOORZIENING NIET
BIJ HET OORSPRONKELIJK EXPLOOT VAN
BETEKENING GEVOEGD. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIEMIDDELEN. -

STRAFZAKEN.- MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT
OP EEN TEN OVERVLOEDE GEGEVEN
REDEN. - NIET ONTVANKELIJK MID- ,
DEL.

3° BEvVlJS.- BEWIJS DOOR GETUIGEN.
- STRAFZAKEN. - GEVAL WAARIN DE
WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL
VOORSCHRIJFT . - RECHTER KAN ZIJN
OVERTUIGING GRONDEN OP GETUIGE. NISSEN TIJDENS HET VOORONDERZOEK
AFGELEGD, OOK AL ZIJN ZIJ TER TE RECHTZITTING NIET ONDER EDE BEVES TIGD.

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE. CONCLUSIE GENOMEN
DOOR EEN BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN
EEN MEDEBEKLAAGDE.
MIDDEL
VOORGEDRAGEN TOT STAVING VAN DE
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE EN
, AFGELEID UIT HET GEBREK AAN ANTWOORD OP DEZE CONCLUSIE, - VOORWAARDE VOOR DE ONTVANKELIJKHEID
VAN HET MIDDEL.
5° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.RECHTER DIE BEPAALDE BEWIJSll'liDDELEN ALS OVERTUIGENDER BESCHOUWT
DAN ANDERE. - GEEN CONCLUSIE; GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER
DEZE BEOORDELING TE il<IOTIVEREN.
6o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - ScHADE VEROORZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN VAN VERSCHILLENDE PERSONEN. ALLEN JEGENS HET SLACHTOFFER GEHOUDEN TOT VOLLEDIGE VERGOEDING
VAN DE SCHADE.

7° CASSATIEMIDDELEN. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
. VOORZIENING VAN DE
DADER VAN EEN ONGEVAL, DIE ALLEEN
AANSPRAKELIJK VERKLAARD EN VEROORDEELD WERD TOT VOLLEDIGE
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SCHADEVERGOEDING. VOORZillNING
TEGEN BET SLACHTOFFER GERICHT . .:._
MIDDEL
DAT
ENIIEL
BETREKKING
HEEFT OP DE BESLISSING BETREFFENDE
DE NIET -AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN
DERDE. MIDDEL VAN BELANG ONTBLOOT. NIET-C>NTVANKELIJKHEID.

ongeval wordt ge1·icht doo1· degene die
aileen. aanspmleelij?c ve1·lelaa1·d en ve1·oo1·deeld is tot volledige schadeve1·goeding
. e1·van, is het micldel dat slechts bet1·elcking heejt
de beslissing dat een de1·de
geen fout heejt begaan die in oo1·zakelijk
ve1·band staat met die schade (7).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)

op

1o Niet ontvankelijlc is de voo1·ziening van

een btt1·gm·l~jlce pa1·tij, wannee1· geen .
eenshtidencl ve1·lclaanl ajsclwijt van de
ve1·lcla1·ing van voo1·zie'ning bij het
oorsp1·onlcelijlc exploot van betelcening
van dit 1·echtsmiddel is gevoegd (1).
(Art. 418 Sv.)

(TCHETCHOULINE,
T.
KUHN,
WEDUWE
DEnURCHE, CARRE EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ELECTROLUX ».)
ARREST

(ve1·taling).

2° Niet ontvanleeliJ'k, wegens het ontbrelcen
van belang, is het middel dat lc?·itiek
oejent op een ten ove1·vloede gegeven ?'eden
van de best1·eden beslissing (2).

HET HOF ; - Gelet op het b~streden
arrest, op ·8 maart 1973 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;

3° W annee1· in st1·ajzaken de wet geen
bijzonde1· bewijsmiddel voo1·sclwijt, lean
de ?'echte1· zijn ove1·tttiging g?·onden op
getttigenissen tijdens het voo1·onde1·zoele
afgelegd, ook al zijn zij te1· te1·echtzitting
niet onde1· ecle bevestigd (3).

A. In zoverre d e voorziening door
eiser, beklaagde, gericht is tegen de
beslissingen op de rechtsvorderingen van
het openbaar ministerie :

4° "J!Vannee1· . een JJa?·tij zich tegen een
medebeklaagde btt1'[fe?'lijlce partij heeft
gesteld, is de ei.%1' tot cassatie, beklaagde,
ontvanleelijle om tot staving van zijn
voo1·ziening een middel voo1· te d1·agen
dat is ajgeleid uit het geb1·ek aan antwoonl op de conclusie van deze bu1·ge1·lijlee partij, in zove1·1·e zij bet?·eleking had
op een geschil waa1·van de oplossing een
tegen hem ingestelde 1·echtsvO?·de1·ing leon
beinvloeden (4).
5° Bij geb1·ek aan een conchtsie is de ?'echte?'
niet ve1·plicht de 1·edenen op te geven
waa?"Om hij bepaalde bewijsmiddelen
als ove1·tttigende1· beschomvt dan andeTe,
oolc al zijn zij tegenst1·ijdig (5). (Art. 97
Grondwet.)
6° W annee1· de schade te WiJ'ten is aan de
1·espectieve jottten van Ve1'Schillende pe1'sonen, is iede1· van hen jegens het
slachtojje1· gehottden tot volledige ve1·goeding van de schade (6). (Artt . 1382
en 1383 B.W .) (Impliciete oplossing.)
7° Van belang ontblo,ot en de?'l~alve niet
ontvanlcelijle tot staving van een voo1·zie ning die tegen het slachtojje1· van een
(1) Cass., 16 april 1973 (A1·r. cass., 1973,
blz. 817).
(2) Cass., 2 oktober 1973, SU1J1'CI, blz. 123.
(3) Cass., 11 mei 1970 (A1'1·. cass., 1970,
b iz. 836).

a) tegen de verweerder Carre, beklaagde, en tegen de verweerster, de
naamloze vennootschap Electrolux, die
voor deze civielrechtelijk aansprakelijk
is :

Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om tegen die beslissingen cassatieberoep
in te stellen ;
b) tegen hem :
l. met betrekking tot de vrljspraak
van de ten laste gelegde bedrieglijke
wegneming en tot de beslissing waarbij
de stra.fvordering wegens de smnenhangende telastleggingen verjaard wordt
verklaai·d :

Overwegende dat de ,~oorziening niet
ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang;
2. met betrekking tot de veroordeling
wegens onopzettelijke verwondingen :
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid . voorgeschreven
rechtsvormen ·warden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de b eslissingen op. de civielrechte(4) Cass., 24 nov ember 1969 (A1'1· . cass.,
1970, blz. 298).
(5) Cass ., 18 januari 1971 (A1'1'. cass., 1971,
biz. 478).
(6) en (7) Cass., 14 d ecember HJ72 (A1'1·.
cass., 1973, biz. 382).
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ingesteld :
Overwegende dat uit de stukken waarop h et Hof verm.ag acht te slaan, niet
blijkt dat een eensl uiclend afschrift van
de verklaring van cassatieberoep bij het
exploot van betekening van het cassatie beroep werd gevoegd; dat h et derhalve
niet ontvankelijk is ;

0. In zoverre de voorziening gericht is
t egen de beslissing op de c~vielrechtelijke
vordering die door de l::nugerlijke partij
Ca,rre tegen eiser, bekl aagde, is i.ngesteld :
Over h et eerste m iddel , afgeleid uit de
schending van de artikelen 30bis van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968
houdende algeme:ri.e regeling op de politic
van h et wegverkeer en 97 van de Grandwet,
doo1·dat het b estreclen arrest overweegt
d at de beklaagde Carre in de agglomeratie
L-uik « met een nonnale snelheid >> reed,
tenvijl zijn snelheid hager was dan
60 km per uur, zoals b lij kt uit h et arrest
zelf :
.Overwegende dat,' door te overwegen
dat de snelheicl van Carre normaal was,
h et · arrest ' op ondubbelzinnige wi.jze
b eslist dat die snelheid de opgelegd e
b eperking niet overschreed ;
D at, indien h et arrest " bovendien >> d e
onderstelling nagaat, volgens welke die
b ep erking zou zijn overschreden, dit een
ten overvloede gegeven overweging is ;
Dat h et middel niet ontvankelijk is
wegens h et ontbreken van belang;
Over het tweede 1niddel , afgeleid uit de
schending , ian de artikelen 154 en
volgende, 198 van h et vVetboek van
strafvordering en 97 van d e Grondwet,
doonlat het arrest, op grand van « de
getuigenissen van Dardenne en .van
Massin >>, uitsluit dat Carre enige rijfout
h eeft b egaan,
·
tenvijl die personen op d e terechtzitting niet als getui gen onder ede werden gehoord :
Overwegende dat de rechter tot zijn
overtuiging kan kom.en op grand van
getuigenverldaringen afgenomen t ijdens
het vooronderzoek ;
Dat h et middel naar r ech t faalt ;
Over h et d erde middel , afgeleid uit de
schencling v an d e artikelen 418, 420 v an
het Strafwetboek en 1382 van h et
Burgerlijk "\Vetboek,
doonlat h et a-rrest over weegt dat de

overdreven snelheid waarn1ee Carre reed,
niet de oorzaak of een der oorzaken van
h et ongeval was,
te1·wijl zonder die rijfout h et ongeval
zich niet zou h ebben voorgedaan of
althans zich niet noodzakelij k zou h ebben
voorgedaan zoals h et in conc1·eto is geb em'd:
Overwegencle dat 'LUt h et antwoord op
h et eerste miclclel blijkt d at de bekritiseerde reden maar een ten overvloede
gegeveu over weging is ; .
D at lwt micldel niet ontvankelijk is
wegens het ontbreken van b elang ;
Over het vierde middel, afgeleid uit d e
schencling v an artikel 97 van de Grandwet,
cloonlat, ee1·ste oncle?·deel, het arrest niet
antwoordt op de conclusie van d e landsbond van n eutrale mutualiteitsverbond en , bm'gerlijke partij , die aan voerde
dat de snelheid van het door Carre
bestum'de voertuig volgens de bekomen
gegevens op zijn minst 80 Inn p er 'LUll' was,
en doonlat, tweede ondenleel, het arrest
zich grondt op d e getuigenverklaringen
van Dardenne en van Massin om te
overwegen dat Carre m eer naar li nks is
uitgeweken,
tenviJ'l de situatieschets, gevoegd bij
het proces -verbaal van de politic, wijst
op r echtlijnige sporen, wat de stelling van
een uitwijkingsmaneuver uitslui t, en het
a rrest niet d e reden opgeeft, waar01n het
dit bewijsmiddel weert :
Betreffende het eerste onclerdeel :
Overwegende dat het antwoord op de
betwisting aangevoerd in d e conclusie
van de landsbond van neutrale mutualiteitsverbonclen, burgerlijke partij, eveneens van b elang is voor h et geschil tussen
eiser en Carre ;
Overwegende dat h et arrest stelt dat
" Carre 1net een normale snelheid reed »
en dat er in elk geval « geen oorzakelijk
verband bestaat tussen het ongeval en d e
snelheid waarmee Carre zijn voertuig
heeft bestuurd >> ;
Dat het arrest aldus d e in h et middel
aangeh aalde conclusie passend beantwoordt;
Dat het eerste onderdeel van dat midd el feitelijk grondslag mist ;
Betreffende het tweed e onderdeel :
Overwegende dat de rech ter bij ontstentenis van een desbetreffende conclusie ni et gehouclen was de r eden op te
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geven waarom hij sommige getuigenissen '
meer overtuigend · heeft geacht dan
andere bewijselementen ;
Dat het tweede onderdeel v.au het
middel niet kan worden aangenomen ;

ming van de maatschappij ingesteld bij
de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Vorst van 21 juni 1973;

D. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering van de burgerlijke partij Kulm,
weduwe Denwrche, tegen eiser :

Overwegende dat de aide v an voorziening vermeldt dat ' eiser verklaard
heeft zich in cassatie 'te voorzien « t egen
de internering in zijn geheel, ontstaa n uit
belastbare 1notieven der commissie en
tegen h et feit dat hij v oor geen enkele
commissie is v oorgekomen sinds 21 juni
1973 )) ;
Overwegende dat clergelijke voorziening, w elke de b eslissing niet vermeldt
waartegen zij is ingest eld, niet ontvanke lijk is;

Overwegende dat de middelen tegen
1J.Ct arrest a ls grief aanvoer en te h ebben
beslist dat Carre generlei aanspra.kelijkheid draagt voor het ongev al ;
Dat, in de onderstelling dat deze
n1.iddelen gegrond zijn, eisers veroordeling wettelijk gerechtvaardigd zou blijven
door het tegen laatstgenoemde bewezen
verklaarde misclrijf;
·
Dat de middelen derhalve niet ontvankelijlc zijn wegens het ontbreken va,n
bela,ng;
, Om die redenen, verwerpt de voorzie. ning; veroordeelt eisyr in de kosten.
15 oktober 1973. 2\, kamer.
V oo1·zitteT, Baron Richard; raadsheer
·waa,rnmuend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Legros. - Gelijlchtidende ·Conclusie,
de H. Dela nge, adv ocaat-generaal.

Wat de ontvankelijld1eid. van de voorziening betreft :

Orn die redenen, verwerpt d e v oorziening.
16 oktober 1973. ze kamer. Voo1·zitte1·, de H. Wauters , raad sh eer
waarnen1end v oorzitter. - Ve1's laggeve1·,
de H. Naulaerts. Gelijlcluidende conclusie, de H. Krings, advocaat -gen eraal.

2e KAllffiR. - ' 16 Oktober 1973.
1 o VERNIELI NG VAN VOORWER-
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VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM. STRAFZAKEN. - BESCRERl\UNG VAN DE :i\'I:AATSCRAPPIJ. - GEEN
VERMELDING VAN DE BESTREDEN BESLISS_ING. - NIET-ONTVANKELIJKREID .

Niet ontvanlcelijlc is de cassatievoo1·ziening
inzalce beschm·rning van de rnaatschappij,
die de best?·eden beslissing niet vm·rneldt (1). (Art. 417 Sv.)
(VANSTEENBERGE .)
ARREST.
HET HOF; - ' Gelet op de bestreden
beslissing van de conunissie tot bescher(1) Raadpl. cass., 18 augustus 1971 (A1'1'.

cass., 1971, biz. 1133).

PEN DIE TOT A L GEME E N NUT
OF TOT OPENBARE VERSIERING
BESTEMD ZIJN. - STRAFWETBOEK,
ARTIKEL 52 6, LID 3. - BEGRIP.

2° VERNIELING VAN VOORvVERPEN DIE TOT ALGEMEEN NUT
OF TOT OPENBARE VERSIERING
BESTEMD ZIJN.
VERNIELING
VAN VOORWERPEN DIE IN KERKEN,
TEMPELS OF ANDERE OPENBARE GEBOUVVEN ZIJN GEPLAATST. STRAl<' ·
WETBOEK, ARTIKEL 526, LID 4. BEGRIP.
OMVANG. - STRAF3° CASSATIE. ZAKEN. - CASSATIEVOORZIENING VAN
RET OPENBAAR MINISTERIE. ·0ASSATIEVOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE
TEGEN DE BESLISSING OP DE R-ECRTSVORDERING ' VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ. - CASSATIE, OP DE VOORZIENING VAN RET OPENBAAR :i\UNISTERIE,
VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. - BESLISSING OP DE BURGER·
LIJKE RECRTSVORDERING OP DEZELFDE
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ONWETTIGE REDEN GEGROND. 0ASSATIE DIE ZICH UITSTREKT TOT DEZE
BESLISSING.

1° Dcta1· m·tilcel 526, lid 3, van het Stmfwetboelc in algemene bewoonlingen is
gesteld en geen onde1·scheid maalct ( 1),
a.m. naa1· de plaats, binnen of bttiten
gebottwen, wam· zich mon·mnenten, standbeelden of ande1·e daa1·in bedoelde .voo?'we?'pen bevinden, is schttldig aan een
bij deze wettelipce beJxtling omsclw·even
misd?·~jf,
hiJ. die tot algemeen nut
bestemde voo?'We?']Jen die doo1· de gemeenteove?·heid in de openba1·e lolcalen van
haa1· besttttt?' geplaatst zijn, ve1·nielt,
nee1·haalt, venninlct of beschadigt (2).

2° A1·tilcel 526, lid 4, van het Stntfwetboelc
st1·ajt degene die monttmenten, standbeelden, schilde1·ijen of wellce lctmstvoo?'we?'JJen oolc die in lcm·lcen of ande1·e
openbm·e gebomven zijn geplaatst, zelfs
indien z~i aan pa1·timtlie1·en toebehoten,
ven~ielt, nee1·haalt, venninlct of beschadigt (3).

arrest, op 14 mei 1973 door het Hof van
beroep te · Brussel gewezen ;
Overwegende dat nit: het arrest blijkt
dat de beklaagde aanvankelijk vervolgd
werd wegens het wanbedrijf bepaald bij
artikel 526, lid 3, van het Strafwetboek;
dat de telastlegging reeds voor de eerste
rechter werd aangevuld door de feiten
subsicliair te omscheijven als het wanbedrijf bepaald door lid 4 van hetzelfde
artikel, en in nog meer ondergeschikte
orde als de overtreding bepaald bij
artikel 559, 1°, van het Strafwetboek';
Overwegende dat het arrest beklaagde
vrijspreekt van de. beide wanbeclrijven,
de overtreding op strafgebied verjaard
verklaart, terwijl het met betrekking tot
de civielrechtelijke vordering laatstbe doelcl feit bewezen verklaart en: aan de
burgerlijke partij een schadeloosstelling
van een frank toekent;

I. Wat de voorziening van het openbaar ministerie betreft :

Over het midclel afgeleid uit de schending van artikel 526 van het Strafwet3° J!Vannee1· de beslissing op de stmfvO?·deboek,
?'ing en de beslissing op de ?'echtsvonle1'ing van de bttTge?'lipce pa1·tij op
doonlat het arrest de beklaagde van de
dezelfde onwettige 1·eden zijn geg1·ond,
op dit artikel gestetmde telastleggingen
b1·engt de ven~ietiging, op de cassatie,
vrijspreekt om de reden dat « de vergelijvoo1·ziening van het openbaa1· ministe1·ie, · king tussen alinea's 3 en 4 van artikel 526
van de ee1·ste beslissing de ven~ietiging van het Strafwetboek duidelijk aan~oont
mede van de tweede wam·tegen de beclat de wetgever een onderscheid heeft
lclaagde zich 1·egelmatig in cassatie heeft gemaakt in het beveiligen van voorwervootzien (4 )'.
·
pen die zich op straat of in openbare
plaatsen bevinden (alinea 3) en die welke
in gebouwen worden geplaatst ; hieruit
(PROCUREUR-GENERAAL TE BRUSSEL, T.
voortvloeit dat, binnen kerken, tempels
GRAllil\'IENS ; GRAlliMENS, T. GEli'IEENTE
of- zoals in casu- openbare gebouwen,
SCHAARBEEK.)
artikel 526 slechts van toepassing is
ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Cass.,. 15 april 1929, reclenen, (Bull. en
PASIC., 1929, I, 158), cont?·a : NYPELS en
SERVAIS, Code penal belge inte1·)n·ete, cl. IV,
nr. 7, blz. 268; raaclpl. evenwel nr. 4, blz. 265.
(2) Raaclpl. cass., .8 maart 1938 (Bull. en
PASIC., 1938, J, 80).
(3) Raaclpl. cle verklaring voor de Kamer
van Volksvertegenwoorcligers afgelegd door cle
Heer Pirmez, rapporteur over het wetsontwerp, in NYPELS en SERVAIS, Legislation
·c1·iminelle de la. Belg·iqtt.e, cl. III,. tweede d.,
titel IX, nr. 47, blz. 609. Raadpl. oak ibid.,
nr. 77, blz. 562, nr. 45, blz. 699, en nr. 42,
b lz. 724; NYPELS en SERVAIS, Code p(mal
interpdote, cl. IV, m·. 7, blz. 268, en J. CoN-

STANT, llianttel de clJ·oit penal, 2e d., nr. 1639,
blz. 512 en 513.
(4) Raaclpl. onder meer cass., 27 november
1972 (A1'?'. cass., 1973, blz. 309) : op het
cassatieberoep van het openbaar ministerie
alleen str ekt de vernietiging van de beslissing
op cle strafvorclering zich niet nit tot h et
beschikkende gedeelte, waarbij beslist worclt
over de grondslag van de burgerlijke rechtsvordering. Raadpl. onder meer cass., 2 oktober
1973, sup1·a, blz. 115 : cle vernietiging, op bet
cassatieberoep van cle beklaagcle, van de
beslissing op de strafvorclering brengt de
vernietiging mecle van cle beslissing op cle
burgerlijke rechtsvorclering waartegen · cleze
beklaagde zich ook in cassatie hacl vom·zien,
zelfs inclien cle vernietiging is uitgesprokeri
over een miclclel clat ambtshalve wercl opgeV\70rpen.
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vvaar monmnenten, stanclbeelclen, schilderij en of kunstvoorwerpen vernielcl,
n eergehaalcl, verrninkt of b eschacligd
worden ; d at de k westieuze inlichtingsborden , d e zich hoven d e loketten in h et
gemeentehuis van Schaarbeek b evinden,
in d e vennelde ops01nming niet vallen "'
tenvijl het aldus gem aakte oncler scheid
op een onjuiste interpretatie van de
aangeh aalde wetsbepaling berust :
Overwegende clat uit de samenlezing
van d e mot ieven van het a rrest blijkt dat
d e beklaagde werd v rijgesproken van h et
bij a rtikel 526, lid 3, van het Strafwetboek bepaald wanbedrijf om d e enkele
r ed en dat de beschreven beschadigde
voorwerpen zich n iet bev onden op straat
of in een openbare plaats, d eze laatste
hier verstaan in de zin van een openbaar
plein;
Overwegende dat artikel 526, lid 3, in
algemene b ewoordingen is gesteld, die
zoncler onder sch eid aile tot algemeen nut
of tot openbare versiering bestemde
voorwerpen omvatten ; dat h et geen
ondersch eid maakt naar de plaats waar
b edo elde voorwerp en zich b evinden ;
Over wegende dat h et onderscheid tussen h et d erde en h et vierde lid van
artikel 526 niet gelegen is in de p laats
waar de r esp ectievelijk opgesomde voorwerpen zich b evinden, m aar wei in de
omstandigh eid d at de in h et clerde lid
b edoelde voor werpen door de bevoegde
overheid of m et h aar machtiging " opgericht zij n "' t erwijl het vierde lid het enkel
h eeft over voorwerpen die aan particulieren toebehoren ;
Overwegende dat h et arrest al dus artikel 526, lid 3, h eeft geschonden en h et
micldel gegrond is ;
II. Wat de voorziening van beklaagde
b ~treft:

Overwegende dat het arrest beslist, om
d e redenen vermeld in h et antwoord op
de voor ziening van het openbaar minist erie, clat eiser zich niet schuldig gemaakt
h eeft aan het h em ten laste gelegde feit
zoals h et door artikel 526 van het Strafwetboek omschreven is, en dat becloeld
feit clerhalve de overtreding uitmaakt
die door artikel 559, 1°, van dit wetboek
wordt b epaald ; dat, vaststellende dat d e
verjaring van de strafvordering in verband m et deze overtreding ingetreden is,
maar niet de verj a ring van de op deze
overtrading gesteunde civielrechtelijke
vordering, h et a rrest eiser veroordeelt
aan de burgerlijke partij de som van een
frank te b et alen ;

Overwegende dat, nu de vo orziening
van eiser gericht is tegen de rechtsgrond
waarop ook de beslissing over de strafvordering berust, de verni etiging van dit
dispositief op de voorziening van h et
openbaar ministerie de vernietiging m ecle bren gt van de beslissing op de civielr echtelijke vordering ;
Om die r eclenen, en zonder dat er
aa.nleiding toe bestaat h et andere middel
aangevoerd door het openbaar ministerie,
noch de middelen aangevoerd door de
b eklaagde t e onderzoeken, rnidclelen
welke niet tot cassatie zonder verwijzing
lnmnen leiden, verni etigt h et bestr eden
arrest ; beveelt dat van clit arrest m elding
zal worden gemaakt op de k ant van de
vernietigde b eslissing; veroordeelt de
b eklaagcle en de burgedij ke partij ieder
in de h elft van de kosten ; verwijst de
zaak naar het Hof v an b eroep te Gent.
16 oktober 1973. 2e kamer. Voo?·zitte?', d e H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?',
de H. Versee. - Gelijlcluidende conclusie,
de H. Dumon, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Houtekier.

2e
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CASSATIEMIDDELEN.
STRAFZAKEN . HOGER BEROEP VAN HET
OPE N BAAR MINI STERIE EN VAN DE
BEKLAAGDE. _: BESLI SSING I N HOGER
BEROEP DIE HET HOGER BEROEP VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE NIET ONTVANKELIJK VERKLAART EN DE BECASSA KLAAGD E
VRIJSPREEKT.
TIEBEROEP VAN HET
OPENBAAR
l\HNISTERIE. MIDDEL TEN BETOGE
DAT HET HOGER BEROEP VAN HET
OPENBAAR l\IIIN I STERIE ONTVANKELIJK
W AS . MIDDEL VAN BELANG O NT BLO OT.

Van belang ontbloot en de?'ltalve niet
ontvanlcelijlc is het middel do01· het
openbaa1· ministe1·ie hientit ajgeleid dat
het het doo1· hem ingestelde hoge1· be1·oep
tegen een vonnis van de politie?"echtbanlc
do01· de co?'?'ectionele ?'echtbanlc onwette lijlc niet ontvanlcelijlc is ve1·lclaa?·d,
wannee1· het best?"eden vonnis, ?"echt-
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doencle oi het hoge1· be1·oep van de
beklaagde, deze v1·ijgespmlcen heeft (1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUGGE,
T. SAENEN; DECEULAER, •T. SAENEN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 8 Tnaart 1973 in boger beroep
gewezen door de Correctionele Recbtbank
te Brugge;
'

A. N opens de voorziening van
procureur des Konings te Brugge :

de

Over bet middel afgeleid uit ,de scbencling van artikel 644 van bet W etboek
van strafvordering,
do01·dat het vonnis de betekening aan
verweerder op 18 februari 1973 gedaan
van het boger beroep van eiser tegen bet
vonnis van de politierecbtbank van
2 februari 1973 niet ontvankelijk heeft
verklaard, omdat ze te laat gedaan is,
te1·w~jl, vvanneer de termijn om een
procesbandeling in strafzaken te verrichten, eincligt op een zaterdag, op een
zondag of op een andere wettelijke feestdag, hij verlengd wordt tot de eerstvolgende werkdag, zodat, nu ter zake de
wettelijke termijn op zaterdag 17 februari
1973 eindigde, de op 18 februari 1973
, gedane betekening van het hoger beroep
van eiser aan verweerder tijc'lig was en
bet vonnis artikel 644, lid 1, van bet
vVetboek van strafvordering heeft geschonden:
Overwegende dat bet beroepen vonnis
verweerder wegens een verkeersovertreding had ,feroordeeld ;
Overwegende dat ten gevolge.van cliens
hoger beroep en na het openbaar ministerie te hebben gehoord, bet bestreden
vonnis die beslissing verandert en de
telastlegging n iet-bewezen verklaart;
Overwegende dat dientengevolge, zelfs
inclien eisers hoger beroep ontvankelijk
was verklaard, het zonder gevolg zou zijn
gebleven, daar de vrijspraak de toepassing van enige straf belette ;
Dat bet m.iddel dus niet ontvankelijk is
wegens het ontbreken van belang;
En overwegende, met betrekking tot

(1) Cass., 9 september 1968 (A1"1', cass.,
1969, biz. 20),

de voornoemde vrijspraak, dat de substantiele en op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden na-.
geleefd en dat het vonnis niet aangetast
is door enige onwettelijkheid die vernietiging kan medebrengen ;

B. Nopens de voorziening van Deceulaer:
L In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering·
tegen verweercler ingesteld :
Overwegencle dat eiser, bm·gerlijke
partij, die niet in kosten van de straf·vordering werd veroordeeld, niet ont vankelijk is om zich tegen het openbaar
ministerie in cassatie te voorzien ;
2. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering door eiser tegen verweercler
ingesteld :
Overwegende dat uit de stukken
waarop bet Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat de voorziening betekend werd
aan de partij tegen wie ze gericht is ;
Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroord eelt eiser Deceulaer in de
belft van de kosten en laat de andere belft
ten laste van de Staat.
16 oktober 1973. 2• kamer. Voo?·zitte1·, de H. vVauters, raadsbeer
waarnemend voorzitter. - TTm·slaggeve?',
de H. Versee.- Gelijkluiclencle conclttsie,
de H. Dmnon, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HR. Van Ryn en Devv1.1lf
(cleze laatste van de balie te Brugge).

2• KAMER. -

16 oktober 1973.

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN. - VERVALSING
VAN DE CHASSISNU!VIMERS · vAN EEN
MOTORRI.JTUIG. - GEEN VALSHEID IN
GESCHRIFTEN.
2°

CASSATIE.
STRAFZAKEN.
VOQRZIENING DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL TER TERECHTZITTING INGESTELD. - 0ASSATIE BEPERKT TOT RET
BELANG VAN DE WET EN ZONDER VERWI.JZING.
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1o De ve1·andm·ing van de numme1·s die op
het chassis van een moton·ijtt~ig aange bmcht zijn met het oog op de identiflcatie
e1·van lean de aanwijzing ziJ'n van
valsheid in gesclwiften of van het
geb1·uik hie1·van in au thentieke en openbm·e, handels- of bankgesclwift en of in
p1·ive-gesch1·iften, stmfbaa1· gesteld b~j
de a1·tikelen 193 tot 197 van het Stmf- ·
wetboelc, doch is op zichzelf geen feit bid
deze wettelijlce bepalingen stmfbaa?'
gesteld ( 1).

2o D e cassa.tie, op cle voo1·ziening doo1· .de
P?·octwetw:genemal te1' te1·echtzittin g van
het H of ingestelcl, van een beslissing in
stmfzalcen wo1·dt enlcel t~itgesJJ1'0lcen in
het belang van de wet en geschiedt zonde1·
venvijzing (2). (Art. 442 Sv.)

(REYNDERS, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ DE BELGISOHE BIJSTAND » E N i\'IIOHIELS.)
ARREST.

• ; - Gelet op h et b estr eden
RET HOF
arrest, op 18 jtmi 1973 door h et Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
A. W at de voorziening van R eynders
'
b etreft :
I. In zoverre de voorziening gericht is
-tegen d e beslissing O\cer de strafvordering
tegen eiser ingesteld :
·

. O;verwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
r echtsvormen werde1i nageleefd en dat
in de beslissing geen enkele onwettelijkh eid voorkomt waar op kan ·worden
gewezeil op de voorziening a ileen van de
v eroordeelcle ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de civ ielrechtelijke vorder ingen :
Overwegende dat eiser geen middel
aanv oert;

B. W at de v oorziening b etreft die, ter
(1) Cass., 22 oktober 1968 (A?'?'. cass., 1969,
biz. 220) ; raaclpl. cass ., 22 juli Hl70 (ibid.,
1970, biz. 1032); 1 december 1970 (ib id., 1971 ,
biz. 3 19) en 25 september . 1972 (ibid ., 1973,
b iz. 97).
(2) Cass., 7 november 1972 (A1~·. cass., 1973,
biz. 230).
CASSATIE,

1974. -
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t erechtzitting, door de Procureur-gener aal ingesteld is overeenkomstig artik el 442 van h et W etboek van strafvorder in g :
Over h et mid~lel afgeleid uit de schencllilg van de artikelen 193, 196 en 197 van
het Strafwetboek :
Overwegende dat b eklaagde R eynders
onder 1neer v ervolgd werd onder d e
telastlegging B-1 . wegens valsh eid in
geschriften en gebruik van valse geschriften om op een gestolen wagen h et
chassisnummer 118.1 06R7 van een verongelukte wagen te hebben verm eld, of
doen vermelden, wanneer h et werkehjke
nummer 11.800. 140 was;
Overwegende dat het arrest, om eiser
aan d it misdrijf schuldig te verklaren,
z ich er toe beperkt vast te stellen dat het
feit van cleze telastlegging bewezen is
gebleven door h et onderzoek voor h et hof
gedaan;
Over·wegende dat de verandering van
de cijfers die op een voertuig voorkom en
met h et oog op de identificatie ervan,
weliswaar de aanwijzing kan zijn van een
van de valsheden in geschriften str af baar
gesteld bij artikel 196 van h et Strafwetboek, maar dat zij op zichzelf het aldus
gestrafte feit niet uitmaakt ;
Dat, door de beklaagcle wegens voornoemde telastlegg.ing te veroordelen zonder de aanwezigheicl van aile bestanddelen van het misclrijf t e vermelden, h et
arrest artikel 196 van h et Strafwetboek
heeft geschonden ;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening :van Reynders; veroordeelt Reynders in d e kosten van zijn voorziening ;
en, r echtdoende op de vordering van de
Procureur-generaal , vern ietigt, doch
·slechts in het belang van de wet, h et
bestreden arr est in zoverre het beklaagde
Reynders veroordeelt wegens d e onder
B -1 vermelde telastlegging van valsheid
in geschriften m et betrekking tot het
vermelden van een ander chassisntnmner
op een gestolen wagen ; beveelt dat van
clit arrest melcling zal worden gemaakt
op de k ant van de gecleeltelijk vernietigde
beslissing ; zegt d at er geen grond is tot
verwijzing.
16 oktober 1973. 2e kamer. T1 oo?·zitte?· en T1 m:slaggevm·, de H . \Vaut ers,
raadsheer waarn emend voorzitter.
Gelijklt~idende conclusie, de H . Dumon,
a clvocaat-generaal .

2e
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AFSLUITING.
VERNIELING.
STRAFWETBOEK, ARTIKEL 545. MOREEL BESTANDDEEL VAN HET MISDRIJF.

20 RECHTBANKEN. -

STRAFZAKEN. 0VERTREDING VAN ARTIKEL 545 VAN
HET STRAFWETBOEK. VEROORDELING. FElTEN 01\'ISOHREVEN VOLGENS
DE BEWOORDINGEN VAN DE WET. REOHTER DIE
AAN EEN VAN
DE
BEWOORDINGEN VAN DE OMSOHRIJVING
EEN VERKEERDE BETEKENIS EN DRAAGWIJDTE GEEFT EN EEN ANDERE IN DE
PLAATS STELT, HOEWEL IDJ ER EEN
MET DE WET OVEREENKOlVISTIGE BETE KENIS EN DRAAGWIJDTE AAN TOEKENT.

1° A1·tilcel 545 van het S tmfwetboelc 8JJ1'eelct
van gehele of gedeeltelijlce ve1·nieling van
een stedeliy'lce of la.ndeliy'lce afslttiting
van zoclm het f eit opzettelijlc is gepleegcl
en ongeacht de beweeg1·eden van de
ven~iele1· (1) .

2° Geen ancle1·e f eiten wm·clen in de JJlaats
gestelcl van die waa?'OJJ cle vm·volging •is
gegmncl en geen onwettelijlce wijziging
in cle omsch1·ijving van cleze f eiten w onlt
geb1·acht doo1· het an·est tot ve1·oo1·deling
wegens ove1't1·ecling van m·tilcel 545 van
het Stntfwetboelc clat, nadat het ve?·lcee?'clel~ilc e1·op gewezen heeft clat, doo1· cle
belclaagde te ve1·volgen wegens opzettelijlce (2) ve1·nieling van afslttiting, het
openbaa1· ministe1·ie ten on1·echte beschottwcl hacl dat clit rniscb·iJf bijzoncle1·
OJJZet, namel~ik becl1·ieglijlc OJJZet, vm·eiste, niettemin beslist clat het miscl?·iJf
bewezen is, aan gezien de belclaagcle een
(1) Cass., 28 januari 1889 (Bull. en PAsrc.,
1889, I, 99); 27 april191 4 (i,bid ., 1914, I, 203)
en 16 oktober 1022 (ibi d., 1923, I, 15). R a adpl.
NYPELS en SERVAIS. L e Code 1Jenal belge inte1'p1•ete, d. IV, a l't. 545, nr. 2, biz. 333 tot 335 ;
J. CoNSTANT, llfanttel de cl·roit penal, 2de dee!,
d. II, nr. 1705, blz. 557 en 558 .
. (2) De f'ranse woorden « volontaire " of'
« volonta irem ent " van h et Strafwetboek zijn
door h et koninklij k besluit van 14 november
1926 vertaald door « vrijl'rillig "· D e wet van
10 juli 1964 tot vaststclling van de Nederlandse te1<st van clit w etboek ver vang t dit
woorcl door « opz ettelijk ».
Het hof' van beroep had in h et h estreden
arrest kennelijk d eze w ij ziging uit het oog
verloren en derha lve verkeerde!ijk gemeend
dat het p arket, door te vervolgen wcgens

afslttiting
nield (3).

NAAMLOZE

v1·ijwillig

(2)

heeft

ve?'-

(MAES, KEPPENS EN
VENNOOTSOHAP « SEOONIM »,
T. FERBUS.)
ARREST.

RET HOF ; Gelet op het b estreden
arrest, op 2 1 jtmi 1972 door het Hof van
b eroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de eisers v erklaard
h ebben zich in cassatie te voorzien tegen
alle beschikkingen van het arrest ;

I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing waarbij een m ede beklaagde wordt vrijgesproken :
Overwegende dat de eisers niet b evoegcl'
zijn om zich hierte.gen in cassatie te
VOOrz1e11;
II. In zoverre de voorzieningen gericht zijn t egen de b eslissingen waarbij
eerste en tweede eiser worden ,.rij gesproken van d e telastleggi:ng B, zij:nde
onopzettelijke slagen of verwoncli:ngen :
Overwegende dat de voorzieni:ngen in
die mate niet ontvankelijk zijn wegens
h et ontbreken van b elang ;
III. In zoverre d e voorzieninge:n gericht zijn tege:n de besli ssingen op de
strafvordering hoofdens de telastlegging A t egen de eisers ingeste~d en op de
civ ielrechtelijke vordering :
l. ,;vat de strafvordering betreft : .

Over h et middel afgeleid uit d e schen-

« opzettelijke verni eling van afsluitingen " en
niet wegens « Vl'ijwillige vernieling van
afs!uitingen "• in cle omschdjving h et v eL·eis te
van bijzonder opzet had ingevoerd, h etgeen
cle wet niet hepaalt.
Hoew el het niet te b etwijfelen valt dat de in
artikel 545 van h et Str afwetbo ek omschreven
misddj:ven slechts h cstaan als de feiten
opzettelijk zijn gepleegd (raaclpl. de arr esten
van noot 1}, is h et woord " vrijwillig », dat in
het antwerp voorkomt, door cle K amer van
Volksvertegen woordigers zondel' commentaar
opgeh even (raaclpl. NYPELS en SERVAIS,
Le Cocle 1Jenal belge intm·p1·ete, d. IV, al't. 545,
m. 2, biz. 333 en 334).
(3) Raaclpl. cass., 31 oktoher 1960 (Bttll. en
P ABIC., 1961, I, 223) en 22 juni 1971 (ibicl.,
1971, biz. 1070).

T
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ding van artikel 97 van de Grondwet en
van d e rechten van de verdediging,
doo1·dat, op de vervolging ingesteld
tegen de eisers Maes en Keppens ter zake
van : " 1° opzettelijk landelijke of steele- .
lijke afsluitingen, uit welke materialen
ook gemaakt, geheel of ten dele vernield
te h ebben , ten d eze een afsluiting in
betonpalen en draad die aan F erbus
Gerard toebehoorde; 2° grenspalen, hoekbomen of andere bomen die geplarit of
erkend waren om de grenzen tussen de
erven '\Can F erbus Gerard en d e naamloze
vennootschap " Seconim n t e bepalen,
opzettelijk verplaatst of verwijderd teh ebben, (telastlegging A), het arrest
zegt d at " de feiten sub A ten laste van
eerste en tweede beklaagd e (Maes en
K eppens) bewezen zijn n, h en uit chen
hoofde strafrechtelijk veroordeelt en
eisers in solidttm verwijst om (wijlen)
F erbus schadeloos t e stellen, deze b eslissing, in antwoord op de conclusie waardoor eisers betwistten dat de feiten
opzettelijk waren begaan, steunende
hierop, " dat artikel 545 van het Strafwetboek geen opzet voorziet, zoals verkeerdelijk opgenomen werd in de oorspronkelijke omschrijving van de feiten A ; dat
het vernielen van een landelijke of
stedelijke afsluiting inderdaad strafbaar
is van zohaast zij vrijwillig is en d erden ·
schacle berokkent ... ,,
te1·wijl, ee1·ste oncle?·de!)l, het a rrest, door
alclus te beslissen, zich tegenspreekt
want h et verklaa rt tegelijkertijd in zijn
motieven clat de feiten van d e telastlegg ing A niet opzettelijk behoeven t e
·worden begaan, en in zij n dispositief dat
d e feiten "sub A n, dit wil zeggen de
feiten door de t elastlegging beschreven
a ls " opzettelijk n begaan, bewezen zijn,
wat onverenigbaar is (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
en, tweecle oncle1'Cleel, d e rechter in hoger
beroep · niet zonder d e b eklaagcle te
hebben gewaarschuwcl de kwalificatie
van het feit, gegeven in de aide van
aanhangigmaking bij de eerste rechter en
in dezes b eslissing, rnag vervangen door
een andere kwalificatie waartegen . de
verweerder geen verdediging heeft voorgedragen, hetgeen t er zake het geval is
(sch encling van de rechten van de vordediging) :
Wat het tweede onderdeel betreft :
.Overwegende dat d e feiten die door
artikel 545 van h et Strafwetboek bedoeld
worden aileen clan strafbaar zijn wanneer
zij opzettelijk worden begaan, dit wil
zeggen met het opzet te doen wat door

dit artikel verboden wordt, en niet
wauneer zij het gevolg van een onachtzaamhei.d of van een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg zijn ;
Overwegende, derhalve, dat het openbaar ministerie hetwelk feiten, in dit
artikel bedoeld, t en laste van de eisers
legde die t erecht als volgt heeft gekwalificeerd. : 1° " OI:Jzettelijk, landelijke of
stedehJke afslmtmgen, uit welke materialen ook gemaakt, geheel of ten dele
vernielcl te hebben, in casu een .. . , ;
2° " grenspalen, hoekbomen of andere
bomen die geplant of erkend waren om
de grenzen tussen verschillende erven te
bepalen, opzettelijk verplaatst of verwijclerd te h ebben , ;
·
Overwegende dat d e eisers in hun
conclusie hadden getoogd dat zij niet
strafbaar wareil omdat " tot h et plegen
V?-n deze mrsdrrJven het speciale b eclrieghJk opzet noodzakehjk IS .e n dat clit opzet
in hoofde noch van de ene noch van de
andere betichte bewezen is n ;
Ove~wegende dat het arrest hierop
wettehjk antwoordt " dat het vernielen
van een lanclelijke of stedelijke afsluiting
strafbaar rs van zohaast zij " vrijwillig ,
is en derden schade berokkent n ;
Overwegende dat h et arrest er weliswaar aan toevoegt dat artikel 545 van
h et Strafwetboek " geen opzet voorziet,
zoals verkeerclelijk opgenomen werd in
de oorspronkelijke omschrijving n ; dat
het nochtans duidelijk is dat het hof van
beroep aldus enerzijds te k em1en geeft
dat het door d e eisers bedoelcl " bedrieglijk n op'zet niet vereist is, m aar anderzijcls
urt h et oog verhest clat, zoals blijkt uit
de Nederlandse tekst van het Strafwetboek vastgesteld bij de wet van 10 juli
19,64, het franse woord" volontairement ·n
slechts in het Nederlancls overeenstemt
met het woorcl " vrijwillig , wanneer h et
de betekenis h eeft van " zonder ertoe
gedwongen te zijn , , en met het woord
" opzettelijk n overeenstemt wanneer h ot,
zoals ten deze, becluidt " m et h et opzet
te cloen wat door de ·wet verboden
wordt,;
,
Overwegende dat de in h et onclerdeel
aangeklaagcle wijziging van de· telastlegging in werkelijkheid slechts ingegeven is
door een onaangepaste woordkeuze van
de r echter; dat de eisers bijgevolg veroordeeld werclen op grond van de feiten die
hun worden ten laste gelegd zonder wijziging van de omschrijvingen en het tweede
onderdeel feitelijke grondslag mist ;
W a t het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoorcl op
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het tweede onderdeel blijkt dat het
arrest zich geenszins tegengesproken
heeft, zodat het eerste ·onderdeel insgelijks feit elijke grondslag mist ;
2. Wat de civielrechtelijke vordering
betreft:
·
Overwegende dat h et arrest d efinitief
uitspraak doet over be~)aalde elementen
van de door de burgerhJke part1J aangevoerde schade, terwijl het voor andere
bestanddelen van deze schade zich ertoe
beperkt een onderzoeksmaatregel te bevelen; clat bijgevolg de beslissing van het
hof van beroep over de civielrecht elijke
vordering geen eindbeslissing uitmaakt
in de zin van artikel41G van het Wetboek
van strafvordering ; dat h et arrest ook
geen uitspra,ak doe t inzake bevoegcU1eid ;
dat de voorzwnmg clienvolgens nwt
ontvankelijk is ;
Om clie redenen, verwerpt de voorzie ningen; veroordeelt de eisers in d e kosten.
16 oktober 1973. 2° kamer. V oorzitte?', de H. Wauters, r aadsheer
waarnemend voorzitter. - Venlaggever,
de H. Versee. - Gelijlcluiclende conclusie ,
de H. Dumon, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Fally.

DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING. BESLISSING DIE
WETTELIJK GEREOHTVAARDIGD BLIJFT
ZELFS .INDIEN HET 1\UDDEL GEGROND IS.
NIET-O:l)TVANK]j;LIJKHEID.

1o In geval vctn aanneming van het middel
dat him·ttit is ajgeleid dat niet is geantwoO?·d OJJ de conclusie van de eise?' over
de telastlegging te hebben gebottwd
zonde1· voomjgaande, sch1·ijtelijlce en
ttitdntlclcelijlce ve?'gttnning van het college
van bw·gemeeste?' en schepenen, wellc
miscl?-ijj is omsclweven bij de a1·tilcelen 44
en 64 van de wet houdende o1·ganisatif,
van de ?'ttimtelijlce onlening en van de
stedebottw, en een enlcele stmf, nl.
een geldboete, is ttitgesp1·olcen wegens dit
"'.Vanbed?·~if en een mule1· misd1·~jj, en
·cleze stmj wettelijlc ge1·echtvaanligd bliJft
doo1· dit laatste miscb·iJJ, zijn de cassatie
en de ve1·w~jzing bepe1·lct tot het beschilclcende gedeelte waa1·bij, wegens dit
wanbed1·ij.f, wenl besUst dat de plaats in
de vorige staat moet wo1·den he1·steld (1).

2° Niet ontvanlcelijlc is het middel dat
ge1·icht is tegen de beslissing op de
btt?'ge?'lijlce ?'echtsvonle1·ing, wannee?' de
vm·oonleling op deze · ?'echtsvonle1·ing
wettelijlc ge1·echtvaardigd blijjt, zeljs
indien het middel geg1·ond was (2).
(PEETERS EN VAN NUFFEL , T. FLAMANT. )
ARREST.

2e
1°
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CASSATIE. Oll'lVANG . STRAFZAKEN. BOUWEN ZONDER VOORAFGAANDE, SOHRIFTELIJKE EN UITDRUKKELIJKE VERGUNNING VAN HET COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN SOHEPENEN. EEN ENKELE STRAF, NL. EEN GELDBOETE, "WEGENS DIT l\USDRIJF EN EEN
ANDER 1\USDRIJF. STRAF WETTELIJK
GEREOHTVAARDIGD DOOR DIT ANDER
1\USDRIJF.
BESLISSING
WAARBIJ
BOVENDIEN "WEGENS HET EERSTE 1\USDRIJF WORDT BEVOLEN DAT DE PLAATS
IN DE VORIGE STAAT WORDT HERSTELD.
GEEN ANTWOORD OP DE OONOLUSIE
OVER DIT EERSTE 1\USDRIJF. CASBATIE EN VERWIJZING BEPERKT TOT
HET BESOHIKKENDE GEDEELTE WAARBIJ WORDT BEVOLEN DE PLAATS IN DE
VORIGE STAAT TE HERSTELLEN.
CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MIDDEL GERIOHT TEGEN

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden
arrest, op 1 maart 1973 door het Hof van
beroep t e Gent gewezen ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 45, § 2, 52 en 64
van de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening
en van de stedebouw, zoals gewijzigd
door de wet van 22 december 1970,
97 en 107 van de Grondwet,
(1) Raadpl. cass., 17 oktober 1966 (.A1'1'.
cass., 1967, blz. 225), 11 december 1967
(ibid., 1968, blz. 522) en 11 m ei 1971 (ibid.,
1971, blz. 900).
(2) Cass., 20 november 1971 (.A1'1·. cass.,
19.7 2, blz. 74) en 4 decemb er 1973 (ibid., 1973,
blz. 323).

- - - · .,.,
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doo1'dat h et bestreden arrest ten laste (schending van de artikelen 45,
§ 2,
van de eisers de telastlegging A bewezen
52 en 64 van de wet van 29 maart 1962
verklaart en tevens de afbraak van d e en 107 van ~le Grondwet) ;
scheidingsmuur b eveelt om de r eden dat
2° de eisers in htm conclusie staande
" P eeters Vincent belnvam een bouwverg'unning die voor·zag : ' de m.aximum.- hielclen dat " indien h et plan Flamant in
hoogte op de p erceelgrens is te beperken aanmerking moest genomen worden wetot 3 meter, hoogstens 3,50 meter gens de aangrenzing, d i.t materieel onmo(aansluitend bij h et bouwontwerp P. F la- gelij k werd, vermits het gebouw b edoeld
mant) '· Omtrent dit bouwontwerp Fla- werd welk Flamant zinnens was op te
mant vinden we n1.eer in stuk 85 van richten op een 25 tal m eters verwijderd
·het strafdossier. De beslissing van het van de scheidingsmuur en geen sprake is
College van Burgemeester en Schepenen van ' aangrenzing ' ; Inclien Stedebouw
daaromtrent vermeldde : ' Het antwerp wil b edoelen op dezelfde hoogte bouwen
kan gtmstig worden geadviseerd indien als het gebouw Flamant, welk drie meter
de hoogte van h et gebouw op de sch ei- hoog mocht zijn, zou zulks b etekenen
dingso-rens wordt beperkt tot dne m eter. dat vermits door d e helling van het
Op e~n afstand van clri.e n;et:r van de eigendom Flamant welk een niveauverperceelgrens kan een hchtehJk grotere schil vertoont van 0, 50 n).eter terwijl het
bouwhoogte worden aangenomen (maxi- eigendom Peeters een niveauverschil
mum 3,50 m eter) '. Dit antwerp zelf heeft van maaivelcl van 1,03 meter dan
werd opgemaakt door tweede beklaagde zou het gebouw Peeters slechts 1,57 meter
die het dus goed moet k ennen. Het hoogte mogen h ebben n en h et arrest op
feit dat dit bouwontwerp met doorgmg cleze conclusie niet ten genoege van recht
neemt niet weg dat h et bestaat en als geantwoord h eeft (sch encling van artibasis voor de bomvvergm1nmg Peeters kel 97 van de Grondwet) :
ka'n dienen. De l~oogtebeperking van
Wai het tweede onderdeel betreft :
' 3 m eter, hoogstens 3,50 111eter ' voor
h et bouwontwerp Peeters betreft de muur
Overwegende dat door de enkele
die de grens vormt tussen de percelen .
redenen dat de hoogtebeperking van
Gans de verdediging van beklaagclen
wijst erop dat, in strijd met de dmdehJke " 3 meter hoogstens 3,50 meter n voor het
bouwontwerp Peeters de muur betreft
geo·evens van de bouwvergtmnmg, de
die. de grens vormt tussen d e percelen,
ho~gte van d e muur op de perceelgrens dat
het nog steeds h et huidig maaiveld
werd gemeten vanaf d e e1gendom van
F lamant is dat als basis moet dienen en
P eeters en niet vanaf het lager gelegen wei het hoogste punt ervan -en dat de
maaiveld van h et aangrenzend p erceel
Flamant waarop het antwerp van deze gegevens van het strafdossier erop wijzen
laatste zou ui tgevoerd worden. Geen dat de muur op de p erceelgrens zeker
meer dan 3,50 meter hoven dit ptmt
enkel gegeven wijst erop dat het ont~verp
komt, het arrest geen passend antwoord
F lamant een v erhoging van het mamveld . verstrekt op de conclusie van de ·eisers
waarop zou gebouwd worden voorzag,
zodat h et nog st eeds het huidig m aaiveld volgens welke, indien m en zodanige
b erekening aanneemt, het gebouw van
is dat als basis moet dienen. Daar a ile eiser slechts 1,57 meter hoogte zou mogen
twijfel in h et voordeel van beklaagd en
h ebben, hoewel de vergtmning een hoogte
client uitgelegd, moet m en a ls bas1s n em en van
3 meter tot 3,50 m eter toelaat;
het hoogste punt van het mamveld
Flamant waarop h et bouwontwerp voorDat het onderdeel gegrond is ;
zien was . · De gegevens van het strafOverwegende evenwel dat, nu de eisers
dossier wijzen erop dat d e muur op de
slechts
tot een enkele geldboete veroorperceelgrens zeker 1neer dan 3.50 m eter
d eeld werden wegens de t elastleggingen A
boven dit ptmt komt n,
en B en de uitgesproken geldboete
tenvijl l a . de bouwvergtmnmg, die wettelijk gerechtvaardigd blijft wat de
door F lamant bekomen werd, vervallen telastlegging B betreft (gebouwd te hebwas daar deze de toegelaten werken met ben zonder voorafgaandelijke schriftelijke
binnen het jaar had aangevat en de en uitdrukkelijke vergunning van h et
eisers in htm conclusie nog staande college van burgemeester en schepenen),
hielden dat deze vergunning onregelmat1g de vernietiging slechts client uitgesproken
was ; derhe.Jve · h et a.rrest . g~heel ten te worden van het bevel tot afbraak van
onrechte dit vervallen en rnettg beshut de scheidingsmuur tot de maximum
ten opzichte van de eisers toegepast h eeft toegelaten hoogte van 3,50 meter;
en daarop steunt om ze te veroordelen
En overwegende, voor het overige, dat
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de substantiele of op straffe van · nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werd en nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat de veroordeling van
eerste eiser tot beta ling van 1 frank
materiele en 1 frank morele schadevergoeding wettelijk gerechtvaaJ;cligd blijft
door · de bewezen verklaarde telastl eggingB;
Overwegende dat de gedeeltelijke vernietiging van de beslissing over de
strafvorderin g zich <;lerhalve enkel uitstrekt tot de beslissing waarbij verweerder gemachtigd wordt de scheiclingsm.uur
af te breken ingeval eerste eiser in gebreke
zou blijven zulks te doen _;
Om die reclenen, en zonder acht te
slaan op de stukken welke ter griffie
werden neergelegd op 8 jtmi en 21 september 1973, buiten de bij artikel 420bis
van het W etboek van strafvordering
bepaalde termijn, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de afbraak van
de scheidingsmum· tot d e n1.aximum
toegelaten hoogte van 3,50 meter voor
1 oktober 1973 beveelt, verweerder
machtigt om de zich opdringende werken
uit te voeren, wat bedoelde muur betreft,
ingeval eerste eiser in gebreke zou bli.j ven
hieraim te voldoen binnen de bepaalde
termijn, en de kosten ervan uitvoerbaar
verklaart overeenkomstig artikel 65 van.
de wet van 29 maart 1962; verwerpt de
voorzieni.ngen voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigcle beslisRing; veroordeelt de
eisers in de helft van de kosten ; laat het
overige ten laste van de Staat ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
16 oktober 1973. -

2e kamer. -

2e KAMER. -

16 oktober 1973.

1° WEGVERKEER. - WEIGERING DE
ADEMTEST TE LATEN VERRICHTEN. WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER
HET WEGVERKEER, ARTIKEL 34-3°,
36 EN 59,§ l . - HERHALING. - STRAF.

2° BLOEDPROEF. -

WEIGERING ZONDER WETTIGE REDEN EEN BLOED·
JVIONSTER TE LATEN NEMEN. - WET
BETREFFENDE DE ;E'OLITIE OVER HET
WEGVERKEER, ARTIKEL 34-3°, 36 EN 63_
- HERHALING.- STRAF.

3° WEGVERKEER. - WEIGERING DE:
ADEMTEST TE LATEN VERRICHTEN. - .
WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER.
HET WEGVERKEER, ARTIKEL 34-3, 36
EN 59,§ l. - HERHALING. - BEGRIP ..
4° BLOEDPROEF.- WEIGERING ZONDER WETTIGE REDEN EEN BLOED·
MONSTER TE LATEN NE111EN. - VVET
BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER, ARTIKEL 34-3°, 36 EN 63 ..
- HERHALING.- BEGRIP.

1° en 2° De geldboete OJJgelegd aan hem
die, met de ve1·zww·encle omstancligheid.
van hm·haling, geweigenl heeft de ademtest te l'aten ven·ichten of zonde?' wettige.
1·eden ee?t bloedmonste?' te laten nemen,
mag niet minde1·
becl1·agen clan
200 fmnlc (1). (Art. 34-3° en 36 wet
betreffende de politie over het wegver-.
keer,)
3° en 4° Hij clie, binnen cl?·ie jaw· na een.

ve?·oo?·deling wegens het besttwen van.
een voe1·tuig of het geleiden van een ?'ijdie?· op een openba?'e plaats tenvijl hij in
staat van cl?·onkenschap of in een
soo1·tgelijlce staat ve1·lceenle, geweige?·d heeft hetziJ. de ademtest te laten.
ve?Tichten, hetziJ. zonde1· wettige ?'eden
een bloedmonste1· te lctten nemen, bevindt zich in staat van he1·haling, als·
becloelcl biJ. w·tilcel 36 van cle wet bet?·e.f.fencle de politie ove1· het wegve?·lcee?· ..

Vom·zitte1', de H . Wauters, raa.dsheer ·
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUGGE,.
de H. Naulaerts. GeliJ'khtidende conT. KESTELOOT.)
chtsie, de H. Dmnon, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. Houtekier.
ARREST.
RET HOF ; -

Gelet op h et bestreclen.

(1) Cass., 22 december 1969 (A?'1'. cass., J.070,.
biz. 389); raadpl. cass., 19 september 1!172.
(ibicl., 1!173, biz. 71).
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vonnis, op 21 december 1972 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brugge ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artik'el 36 van de verkeerswet,
do01·dat bet bestreden vonnis verweerder voor ieder van de telastleggingen D
en E tot een geldboete van 100 frank
ver oorcleel t,
te1·wijl, nu uit de stukken van de
rechtspleging b lijkt dat ver weerder zich
in staat van h erhaling bevindt, het minimum van de gelclboete 200 frank bedraagt en clit minimmn niet kan verminderd worden door aanneming van verzachtencle omstan digh eclen :
Overwegencle dat het bestreclen vonnis
de t elastleggingen D en E tegen verweerder b ewezen verklaart, clit is, te
Torhout, op 7 februari 1972, als bestuurder van een personenwagen, op de
openbare weg, bij inbreuk op artikel 34
v an de verkeerswet, D) geweigercl t e
hebben een aclemtest te hiten verrichten,
en E) geweigercl te hebben, zonder wettige reden, een bloedmonster te laten
· nemen ; dat h et voor iecle!' van cleze te1astleggingen een geldboete van 100 frank
11itspreekt ;
Overwegende dat bij hetzelfde vonnis
·de b eklaagde ook veroordeeld wordt om,
insgelijks te Torhout op 7 februari 1972,
bij inbreuk op artikel 35 van de wegverkeerswet, op een openbare plaats een
personenwagen t e hebben b estuurcl in
·staat van clronkenschap, en de rechter
vaststelt dat clit feit " were! gepleegd in
staat van herhaling mi:l bi1men de drie
jaar na een veroorcleling van de Correc tionele Rechtbank te D endermonde, in
.datum van 14 oktober 1969, ' ' onnis dat
in kracht van gewijscle getreden is, een·zelfde m.isclrijf te hebben gepleegd » ;
Overwegencle clat uit d ie vaststelling
blijkt dat verweercler zich insgelijks aan
de feiten b ecloelcl door de telastleggingen
D en E, in staat van herhaling zoals
voorzien .door artikel 36 van de verkeerswet, had schulclig gemaakt en dat d er ]1alve d e uitgesproken gelclboeten van
100 frank onwettelijk zijn;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, verniebigt het bestre ·den vonnis in zoverre het uitspraak doet
over de telastleggingen D en E en over de
kosten van de strafvordering ; beveelt dat
van dit arrest m eld in g zal ·worden ge.maakt op de kant van de gecleeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten ; verwijst de aldus
'beperkte zaak naar de Correctionele

Rechtbank te Kortrijk, zitting hou dende
in h oger beroep.
16 oktober 1973. 2 8 kamer. Vo01·zitte1·, de H . Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Versee.- Gelijklttidende conclttsie ,
de H. D umon, advocaat-generaal.

3 8 ~IER. ~ 17 oktober 1973.

1°

RECHT B,f.NKEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. DE RECHTER l)1AG GEEN
BET\VISTING OP'WERPEN WAARVAN RET
BESTAAN DOOR DE CONCLUSIES YAN
DE PARTIJEN WORDT UITGESLOTEN. BEGRIP.

2°

HUUR VAN 'ViTERK. ARBEIDS OVEREENKOMST. ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR 'WERKLIEDEN. 0PZEG GING WEGENS DRINGENDE REDEN. AAN'GEVOERD FElT VAN NA DE OPZEGGING. OJ\iSTANDIGHEDEN WAARI N
DE RECHTER lVIET DAT FElT REKENIN;G
MAG HOUDEN.

3°

CASSATIEl\UDDELEN. BURGERLIJKE ZAKEN. MID DEL DAT OP
EEN VERKEERDE IDTLEGGING VAN HE'l'
BESTREDEN ARREST BERUST. - MID DEL
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

,

1° De 1·echte1· we1·pt geen betwisting op
waa1·van het bestaan doo1· de conclusies
van de pa1·tiJ'en wonlt uitgesloten, cloch
hiJ. bepe1·kt zich e'l'toe na te gaan, zoals
het zijn plicht. is, of een cloo1· een pa1·t~j
aangevoenl m~cldel naa1· 1·echt is geg'l'ond,
wannem· hij dit micldel ve1·we1·pt om een
ancle1·e 1·eclen clan die wellce de pa1·tijen
aanvom·en ( 1).

2° TiJTannee1· een we1·lcgeve1· een wm·kman
zondm· opzegging ontslagen heeft clo01'
als cl'l'ingende 1·eclen aan te voe1·en dat
deze wm·kman, de ·dag zelf, licht en
gezond wm·k geweige1·d had met de ve1· kla1·ing dat hij het nodige zott doen om
als ziek te wonlen beschottwd, lean de
jeitem·echte1·, om het cl1·ingencl lcamlcte1·
van de aangevoe1·de 1·eden te beoo1·delen,
1·elcening houden m et het feit clat de ont(1) Cass., 18 juni 1970 (A1T. cass., 1970,
b1z . 981) ; raaclpl. ca.ss., 7 september 1972
(ibid. , 1973, blz. 24).
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slagen we1·kneme1· de clag na zijn ontslag
·aan zijn we1·kgeve1· een meclisch attest
heejt gezonclen volgens hetwellc hij
.a1·beiclsongeschikt was, zoncle1· te p1·ecism·en, zoals hij naclien geclaan heejt, clat
de clam· de geneeshee1· vm·melcle ongeschilctheicl enlcel bet1·elclcing had op een
ongezoncl geacht we1·lc (l). · (Wet van
10 maart 1900 op h et arbeidscontract.)

3° Feitelijlce g1·onclslag mist het miclclel clat
op een onjuiste ttitlegging van de
best1·eclen beslissing bentst (2).
(PIN DEVILLE, T.
NAAMLOZE VENNOOT SCHAP « CARRrnRES E1' FOURS A CHAUX
MOREAU ET FILS ll.}
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; --:- Gelet op h et bestreden
arrest, op 18 april 1972 gewezen door het
Arb eidshof t e Luik ;
Over bet eerste middel , afgeleid uit de
schending v an de artikelen 1319, 1320
en 1322 van h et Burgerlijk vVetboek,
cloo1·clat het arrest voor recht zegt dat
d e r eden die in de op 28 februari 1968
aan eiser gezonden brief wercl aangevoerd
t er rechtvaardiging van de onmiclclellijke
b eein.aiging van d e overeenkomst b ewezen is en voldoende dringend om d e
getroffen maatregel t e r echtvaarcligen, en
b eslist dat eise_r geen recht h eeft qp enige
vergoecling,
tenuijl verweerster in haa1; conclusie
voor het arbeiclshof deed gelclen clat, in
de brief die op 28 februari 1968 aan eiser
werd gezonclen en waarvan d e tekst in
de sententie van 14 november 1969 is
overgen omen, d e werkgever van eiser
duiclelijk de wil had t e kennen gegeven
eiser verantwoordelijk t e stellen door
erop te wijzen dat hijzelf de over eenkomst h a d b eeindigd, en dat op h et einde
van di e brief d e werkgever a ileen tot
doe! h a d de door e iser gewilde b eeindi ging
van de overeenkorn.st t e sanctioneren ;
verweerst er in clie conclusie aan h et
arbeidshof v roeg voor recht te zeggen
dat eiser zelf d e arbeidsovereenkomst h a d
beeindigd en dat de werkgever in zijn
brief van 28 februari 1968 d eze b eeindiging . alleen h ad gesanction eerd, waaruit
(1) R aadpl. cass., 16 juni 1971 (A1'1'. cass .,
1971, biz. 1046).
(2) Oass. , 6 april 1973 (A1~·. cass., 1973,
biz. 784).

volgt dat het arr est, om h et verweer
van verweerster te aanvaarden, ambts halve een mid del heeft opgeworpen dat
niet van openbare orde is en dat in strijd
is met de door verweerster voor h et
arbeidshof genomen conclusie, wat neerkomt op de miskenning van de bevvijsln·acht die luachtens bovenvermelde
a rtikelen van h et Burgerlijk ,;yetboek
aan deze conclusie is geh echt :
Overwegende dat de rechtsvordering
van eiser ertoe strekte de vergoedingen
t e verlu·ij gen di e bij de wet van 10 juni
1952 betreffende ule gezoncU1eid en de
veiligheid v an de arbeiders alsmede de
salubriteit van h et werk en van d e werk plaatsen zijn vastgesteld bij ongerecht vaarcligd ontsla.g van een werlrnemer die
de bij d eze wet ingevoerde bijzondere
bescherming geniet ; da.t eiser , tot st aving
van deze r echtsvorderin g, zowel in de
inleidende dagvaarding als in zijn con clusie ·van h oger b eroep b etoogde d at
h ij was ontslagen om een r eden die geen
dringende reden was in de zin van
artikel Ibis, § 2, van genoemde wet;
Overwegencle dat verweerster in h aarconclusie v an hoger beroep deed gelden
dat eiser zelf een eincle h ad gem aakt.
aan de arbeidsovereenkomst door zijn
werkweigerin g, op 28 februari 1968, en
dat zij bij haar b1·ief van dezelfde dat mn
a ileen de beeindiging van de overeenkomst door eiser had vastgesteld;
Overwegende dat h et arrest, n a te
hebben aan genom en dat deze b rief van
verweerster tegelijkertijd d e vaststelling
van de aan eisor toegeschreven feitelijke
b eeindigin g en de k ennisgeving van een
beeindiging om dringende redenen bevatte, beslist, ener zijds, dat eiser d e
arb eidsovereenkomst niet h eeft b eeindi gd en, and erzijds, dat de r eden waarvan_
ver weerster bij haar brief van 28 februari
1968 aan eiser kennis heeft gegeven in
de zin van de wet van 10 juni 1952 een
dringende reden is waard oor het ontslag
van eiser w ordt ger echtvaarcligd ;
Overwegende dat de rechter , door . op
die wijze u itspraa k te do.en, niet ambtsh alve een middel· h eeft opgeworp en dat
niet van openbare orde i!l, doch zich ertoeb eperkt h eeft na t e gaan , zoals hij
trouwens verplicht was, of h et middel
d at eiser zelf tot staving van zijn rechts•
vordering had aangevoerd, gegroncl was ;
Dat het m iddel niet kan worden aangen<imen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Gron dwet, 20 van de wet van 10 maart.
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I900 op de arbeidsovereenkomst, aangevuld bij J'l,rtikel 5 van de wet van
IO december I962, en Ibis, § 2, van de
wet van IO juni I952 b etreffend e de
gezondl1eid en de veiligheid van de
arbeiders alsmede de salubriteit van het
werk en van de werkplaatsen, in deze wet
ingevoegd bij artikel . 5 van de wet van
I6 januari I967,
cloo1'clat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de gevolmachtigde van de
werkgever van eiser op 28 februa ri I968
aan deze laatste d e volgende brief
schreef : " h et spijt ons u te n1.oeten
mecledelen dat ingevolge uw uitgesproken
werkweigering van d eze morgen, u de
overeenkomst hebt b eeindigd, des te
n1.eer daar u niet a ileen kennis hebt
gegeven van uw werkweigering, , doch
voor getuigen ook verklaard hebt dat u
op staande voet naar_ huis ging en het
nodi ge ging doen on'i. als ziek te worden
b eschouwd. Daarom brengen wij u t er
kennis dat u zich vanaf deze dag niet
1neer als lid van h et personeel moet
beschouwen n, en dat eiser op 29 'februari
aan zijn werkgever een getuigschrift deed
toekomen waaruit bleek dat ,hij voor een
vermoedelijke dum· van 30 dagen vanaf
28 februari volkomen arbeidsongeschikt
was, en na t e hebben beslist dat eiser,
door dit geneeslnmdig getuigschrift op te
sturen zonder te preciseren clat hij elk
Ii cht en gezond werk aannam en clat
d e door de gen eesheer vermelde onge schikthe id enkel betrekking had op een
ongezond geacht werk, clit getuigschrift
op oneerlijke wijze had gebruikt, claarna,
dientengevolge, b eslist dat de werkgever
van eiser . terecht op 28 februari 1968
k ennis had gegeven van de beeindiging
om dringende redenen t en laste van
eiser en dat eiser geen reuht had op eni ge
vergoeding,
·
te1·w·~il het tegenstrijdig is a ls clringende
r eden, waarcloor een beeincliging van de
overeenkomst wordt gerechtvaarcligd,
die op 28 februari 1968 door de werkgever
ter kennis is gebracht, een feit in aanmerking te nemen dat zich eerst de
volgende clag heeft voorgedaan, en deze
tegenstrijcligheid in d e gronden van h et
arrest gelij kstaat met het ontbreken van
de bij artikel 97 van de Grondwet vereiste
1notivering,

en tenviy'l artikel 20 van voormelde ·,.y et
van IO maart I900 en artikel Ibis, § 2,
van voormelcle wet van 10 jtmi 1952 het
niet mogelijk maken als dringencle reden
ter r echtvaarcliging van h et ontslag op
staande voet feiten in aanmerking te

nemen die zich na de verzending van de
ontslagbrief zouden voorge,daan hebben :
Overwegende dat uit h et geheel van de
beschouwingen van h et arrest blijkt dat
het arbeidshof heeft geoordeeld dat de
door verweerster genotificeerde dringende
reden bestond in de ongerechtvaarcligde
werkweigering, op 28 februari 1968, die
gepaaTd ging met d e verklaring van eiser
clat hij ging " het nodige doen om als ziek
te worden b eschouwd » ;
Overwegende dat het arbeidshof in
feite en derhalve soeverein vaststelt dat
eiser, op 28 februari 1968, geschikt was
·voor Iicht en gezond wyrk, zoals het werk
dat hij sinds twee jaar uitvoerde; dat
het a ldus doet blijken dat de wm:kweigering niet gerechtvaardigd was;
Overwegende dat het arrest er vervolgens op wij st dat eiser, op 29 februari
1968, aa11 verweerster een geneeskundjg
getuigschrift h eeft doen toekomen valgens hetwelk hij sinds 28 februari 1968
volkomen arbeiclsongeschikt was, en
oordeelt dat eiser dit getuigschrift op
oneerlijke w ij ze heeft gebruikt door h et
op te stm·en zonder t e preciseren dat hij
elk Iicht en gezond werk aannam en dat
·de door de geneesheer vermelde ongeschiktheid enkel betrekking had op een
ongezond geacht werk ;
.
Overwegende dat h et m'b eidshof door
die overwegingen heeft willen wijzen op
het ongerechtvaardigd Iim·alder van de
werkweigering die gepaard ging met de
verklaring van eiser dat hij zich ziek ging
Iaten verklar en, en nie:t a ls een dringende
reden een feit in aanmerking nemen dat.
zich eerst h eeft voorgedaan de dag na de
k ennisgeving van de reden van het
ontslag;
Dat immers het arbeidshof, tloor te
zeggen dat " de vennootsch ap , eiseres in
hoger beroep (thans verweerster), terecht
op 28 februari I968 kennis heeft gegeven
van de beeindigiDg om dringende redenen
ten laste van gedaagde in hoger beroep
(thans eiser) "• cloet blij ken dat het als
clringende redenen enkel d e fe iten in
aanmerking n ee11.1.t die zich op 28 februan
1968 hebben voorgedaan;
· Dat het arrest derhalve niet door
tegenstrijcligheicl is aangetast en dat het
zijn beslissing wettelijk rechtvaar ch gt ;
Dat het middel niet kan worden aan genonl.en;
Over het de1·de micldel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 20 van de wet
van 10 maart 1900 op de arbeiclsovereenkomst, aangevulcl bij artikel .5 van de wet
van 10 december 1962, en Ibis, §§ 2 en 4,

-202van de wet van IO juni I952 betreffende
de gezondheid en veiligheid van de
arbeiders alsmede 'de salubriteit van het
werk en van de werkplaatsen, in deze
wet ingevoegd bij artikel 5 van de wet
van I6 januari I967,
doo1·dat het arrest voor recht zegt dat
de aangevoerde reden ter r echtvaardiging
van de onmiddellijke beeindiging bewe zen is en voldoende dringend om de
getroffen maatregel te rechtvaardigen
en dat eiser geen recht heeft op enige
vergoeding, en deze beslissing grondt op
de overweging dat onder ch-ingende reden
moet worden verstaan de reden die het
niet mogelijk maakt de dienstbetrekkingen, zelfs gedurende de opzeggingstermijn, voort te zetten, dat ten d eze
eiser, die geplaatst was op een lij st van
kandidaten voor het comite voor gezondh eicl, veiligheid en verfraaiing der werkplaatsen van de onderneming van
verweerster, bij de wet van IO juni 1952
beschermd was, dat hem geen opzegging
kon worden gegeven en dat dan ook de
dringende reden werd de reden die h et
niet mogelijk maakt de dienstbetrekkingen tijdens de dum· van de bescherming voort te zetten,
te1·wijl deze overweging van h et arrest
tot de gevolgtrekking leidt dat de
dringende reden die het ontslag rechtvaarcligt van een bij voormelde bepalingen van de wet van IO jmu I952 beschermde werlrman minder erg mag zijn
dan de reden die, overeenkomstig artikel 20 van voormelde wet van 10 maart
I900, het ontslag op staande voet van
een niet beschermd werlnnan rechtvaar digt, wat onverenigbaar is met h et
begrip " dringende reclen " als bedoelcl in
artikel Ibis, § 2, van voormelcle wet van
'IO jtmi I952 :
Overwegende dat, zo het arrest, bij de
in het middel overgenomen overweg.ingen, de verschillende omstandigheden
onderscheidt waaronder een ontslag op
sta[mde voet Olfl een dringende reden
kan p1aatshebben, h et niet wil verklaren
dat het begrip " dringende reden " in elk
van die omstandigheden verschillend is ;
Dat het nJ.iddel, dat op een onjuiste
uitlegging van h et arrest berust, feitelijke
grondslag mist ;

\

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

I e KA.MER. -

18 oktober 1973.

I 0 HUUR VAN WERK. -

HuuR VAN
DIENSTEN. AANNElVIINGSCONTRACT.
0PRICHTING VAN EEN GEBOUW. TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN
DE ARCHITECT EN DE AANNEl\1ER.
" GROTE vVERKEN "· BEGRIP.

2°

HUUR VAN WERK. HUUR VAN
DIENSTEN. AANNEMINGSCONTRACT.
0PRICHTING VAN EEN GEBOUW. GEBREK IN DE BOUW. GEBREK IN
DE BOUW WAARVOOR DE ARCHITECT
EN DE AANNElVillR GEDURENDE TIEN
JAREN AANSPRAKELIJK ZIJN. - BEGRIP.

3°

HUUR VAN WERK. HuUR VAN
DIENSTEN. CONSTRUCTIE VAN EEN
GEBOUW. DE ARCHITECT EN DE
AANNEl\iER ZIJN GEDURENDE TIEN JAREN AANSPRAKELIJK VOOR DE « GROTE
'VERKEN " · AANVAARDING. DE
ARCHITECT EN DE AANNEMER WORDEN
DOOR DE AANVAARDING NIET ONTLAST
VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE
VERBORGEN GEBREKEN IN DE BOUW.
constntctiejo~tt in
een gebmtw het 1·egenwate1· cloo1· de nolc
van het gebouw in een van de ??nt?'en is
cloo?·gesiJ'pelcl, dit 1·egenwate1· · geleidel~ilc
is gezalct ten gevolge van het opeenvolgend bm·sten van mo1·tel en van de
balcsteen binnen in de m·ww· en deze
mutt?' boutuvallig ' cl?·eigt te woTden,
beantwoonlt cleze toestand aan het be g1·ip
" g1·ote we1-lcen " in de zin van m·tilcel 2270

I 0 W annee1· we gens elf!

B.HT. (I).

2° Het geb1·elc in de bomu wam·voo1· de
m·chitect en de aanneme1· ged·w·ende
tien ja1·en aansp1·alcelijlc zijn, is het
geb1·elc waanloo1· de stevigheid van een
aanzienlijlc cleel van het gebottw wm·dt
aangetast (2). (Artt. 1792 en 2270
B.W.)

3° De m·chitect en de aannemm· wonlen

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
I7 oktober I973. 3e kam.er.
Voo1·zitte1', de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve?'slaggeve?' de
H. Mee~1s. Gelijlcluiclencle conclttsie,

(1) en (2) Hoewel cle eiser, in verbancl
met de ·aansprakelijkheicl van cle architect en
de aannemer, zich slechts b eroept 'op de schencling van cle artikelen 1790, 1792 en 2270 B.W.,
heeft hij vom· bet Hof een midclel voorg;o-

-203doo1· de aanvaa1'ding niet ontlast van de
aanspmkelijkheid voo1· de ve1·b01·gen
geb1'eken van de « g1'ote we1·ken " (3).
(Artt. 1792 en 2270 B.W.)
dragen waarin hij ook, door een enkele doch
complexe redenering, verwees naar de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid van de architect

(WELLENS, T . GASPARD EN DORSELAER . )
ARREST

(vm·taling).

HET HOF ; - .Gelet op het bestreden
arrest, op 28 maart 1972 ,d oor het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

en de aannemer. In1n1.ers, na eraan herinnerd
In zijn arrest van 18 mei 1961 (Bttll . en
te hebben dat « de architect en de aannemer
PASIG., 1961, I, 1006) heeft het Hof ver.wezen
gedurende tien .jaar na de aanvaarding aileen
naar · de aanvaarding van de werken door de
aansprakelijk zijn vOOl' de gebr~ken die de
opdrachtgever. Het heeft hierbij beslist dat
solicliteit van bet gebouw ernstig aantasten ,,
deze aanvaarding de aannemer ontslaat van
betoogt hij verder dat « de aanvaai·ding
aile aansprakelijkheid. Het Hof vond echter
bijgevolg d efinitief de accessoire v erborgen
weinig steun in dit arrest voor de r edenering
g ebreken dekt clie het w erk niet in gevaa1·
i.e. V17eliswaar had het Hof in 1961 een voorb1·engen "·
behoud gemaakt voor de verborgen gebreken,
Men kan zich afvragen of iu een dergelijke
zoniet deze zelfs niet in aanmerking Iaten
redenering de conclusie logisch uit de premiskomen voor de gevolgen van de aanvaarcling,
sen kan afgeleid worden. Voorzeker, voor de
doch de vraag die in het cassatieberoep toen
" gebrekEn die ernstig de solicliteit van 'b et gegerezen was betl·of de aan denlen toegebrachte
bouw aanta.sten , , bestaat er een termijn voor
schacle en vooral de aansprakelijkheid wegens
de contractuele a ansprakelijkheid van de archi- · gebreken van andere werken clan zware.
teet en d e aannemer. Doch waarom client claarHet Hof had immers gezegd dat « Zo, in
uit noodzakelijk te ~arden afgeleid dat de
geval van een contract van aanneming tot h et
vm·bo?·gen gebreken, die de eiser bijkomende
bouwen van een gebouw, de aanvaarding van
gebreken heet, nl. die welke het gebouw niet
de werken door de besteller van' het werk tot
in gevaar brengen, door de aanvaarding
gevolg heeft de aannemer, onder voorbehoud
,definitief gedekt zijn? Het gaat bier blijkbaar
van de verborgen gehreken en van artikel 1792
aileen om een bewering en niet om een
van het Burgerlijk W ethoek, te ontheffen
logische gevolgtrekkifi!~.
van iedere verantwoordelij kheid j egens de
Wat er ook van zij, zoals die vraag gesteld is,
besteiler van het werk wat _hetreft de in
kan men niet bliiven stilstaan bij de opmergezegd gebouw gemaakte bouwfouten, zij hem
kingen over de draagwijdte van de artikeniet ontheft van zijn verantwoordelijkheid,
len 1792 en 2270 B. W., waarin het slechts gaat
zelfs jegens de besteiler van het werk, ten
om een regel inzake de verjaring va.n de vrijaanzien van de beschadigingen welke hij, in
waJ•ing voor grote werken. Dit doet niets af
de uitvoering van de werken aan eigendommen
aan de vraag of het juist is, zoals de eiser
die aan clerden toebehoren, heeft kunnen
b etoogde, dat de aanvaarding de . ve?'bo?·gen
veroorzaken }).
gebreken dekt, die het werk niet in gevaa?'
1\'[en ziet dat de omstancligheden verschilb1·engen, nl. die w elke door de rechtsleer
lencl waren van die waarmee de rechter in het
« kleine werken » worden genoemd, in tegenbestreden arrest rekening moest houclen.
stelling met «grate werken », waarnaar artiDoch men mag, m.i., hierbij niet vergeten dat
kel 2270 B. \V, verwijst.
het Hof in het arrest de vm·b01·gen.gebreken nit
de gevolgen van de aanvaarding heeft uitge* * *
sloten.
Voor de feitenrechter waren in geschil
Hoewel professor Claude Renard het in de
eensdeels de opdrachtgever, eerste verweerhuiclige stand van het positieve recht niet eens
der vcor het Hof, en anderdeels de aannemer
is met de stelling van het arrest van 18 mei
en de architect, respectievelijk eiser en
Hi61, voert hij niettemil). argumenten voor het
tweede verweerder. De opclrachtgever eiste
stelsel aan : « Et pourtant, le bon sens et
van de aannemer en van de architect vergoel'equite sont favorables a cette solution 1que
cling voor het nadeel ten gevolge van de
!'on s'accorde a souhaiter de lege fm·enda, et
doorsijpeling van regenwater in h et m etsel!'on pent hesiter a croire que les arguments
werk aan de voorgevel van het gebouw. Hij
invoqm\s!), l'appui de la these opposee suffisent
schreef clit toe aan gebreken in de bouw.
a justifier la . licence qu'eile accorde, en
De aannemer en de architect wierpen tegen· definitive , aux architectes et entrepreneurs de
de eis op, dat de werken aanvaard waren.
commettre toute malfao;on, pourvu qu'elle
soit cachee et ne compromette pas la solidite
du batiment " (Rev. t?·im. d1·. civ., 1963,
· (3) Zie vo?·enstaande noot.
inz. blz. 201).
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Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen ll34, ll35, 1788,
1790, 1792, 2270 van het Burgerlijk
vVetboek en 97 van de Grondwet,
doonlat, na eraan herinnerd t e h ebben

« dat Dorselaer en Well ens betogen dat
zij, met toepassing van de artikelen 1792
en 2270 van het Burgerlijk ·vvetboek, in
geen geval v erplicht zouden zijn tot
vergoecling van de schadelijke gevolgen

Na deze mening t o hebbon uitgedrukt, waarmee men bet blijkbaar eens moet zijn, wij st
de auteUJ' er verder op dat bet Hof slechts
« t erloops » spreekt over de verborgen gobreken en clat « het in clit opzicht dus niet gaat
over een prlncipieel arrest ». Dit is zeker en
vast geen principieol arrest. Heeft bet da.arom
minder geza.g? Men kan dit moeilijk b etwijfelen. Hot Hof vel'mijdt, bebalve w anneer bet
gaat om een bijzonder geval met eigen kenmer:Cen - en dan zegt het clit op een cluidelijke wijze - , een r egel vast te stellen zonder
er d e voile betokenis aau te h echten. Men
stelt zich moeiiijk voor clat het Hof in dit
geval iets anclers heeft willen zeggen dan wat
cle woorclen betekenen.
Niettegen'staancle bet a r rest van 18 mei 1061
maakt de vr aag in de Belgische rechtslecr nog
steeds een punt van cliscu ssie nit . Tot staving
van cle stelllng die de eiser i .e. verdedigcle,
haalt m en meestal de mening aan van DE
PAGB, cUe onder mecr steunt op bepa.alde
p arlementaire voorbereicUngen van het Burgerlij k Wetboek. In hoek IV, nr. 882, zegt bij
nl. : « La reception de l'ouvrage fait disparaitre
Ia respousabilite non seul ement en ce qui
concerne les vices apparents, mais meme en ce
qui concerne les vices caches. II n''y a pas lieu
de distinguer les uns des mitres.' La regle
s'applique, en' effet, men~e a ux entreprises de
construction d'un b <'L timent d es !'ins tant oti
il ne s'agit p as des malfa~ons specialement
prevues par !'article 1792. Les malfa<;ons
autres que celles consistant en u n vice cle
construction on du sol ayant entraine perte
totale on partielle sont ccuvertes par Ia
r eception ». Deze auteur verwijst weliswaar
naar d e voorbereicling van b et Burgm·lijk
Wetbcek (LocRE, VII, blz. 173; zie ook de
verwijzingen naar de voorbereicling in DELVAUX,
Tntite jtw·i<lique des batissetws, I,
1968, nrs. 427 en 428) die. er inderc1aad op
wijzen dat de stellers van bet Burgerlijk vVetboek, hoewel zij r ekening gehouden h ebben
met bet eventueel bestaan van verborgen gebreken, niettemin geoorcleeld hebben dat de
aanvaarcling een einde maakt aan de aansprakelijkheid van d e locato>' 01Je>·is, behoudens
voor cle zware gebreken in de bouw en onder
voorbehoud dat el' geen b echog gepleegd werd
(zie nopeus deze laatst e hypothese, cass., 3 april
1959, A,.,·, cass., 1959, 592). Is deze bevestiging
echter overtuigencl als bet gaat om een
toestand waarvan de opcl.rachtgever niet op de
hoogte leon ziin? Me~ zou dit ook moeilijk

kunnen aannemen. In d ezelfd<'l zin meet
niettemin verwezen worden naar de opvatting
van DELVAUX (op, oil., I , lli'3 , 428 en 429),
n aar die van professor Fr"Ailli1ill (Mm·ches
7ntbz.ics, II, 1969, m·. 1040; FLAlllilill en
LBPAJ?FE, Rep. 1"'al. cl1·. belge, Bijv., v 0 Devis
et mm·chcs, nrs. 138 en volg.), naa r die van
DB GAVRE en SniON'l' (Examen ·de jurisprudence sur les coutrats speciaux, R .C'.J.B .,
1970, b lz. llO en 210), alsmecle naar de
voorzicbtiger mening van DALCQ (Tr. de
let ?'CS7J. civ., nr . 814) en naar cUe vanBRICMONT
(La ?'CS]>onsabilite des a'I'Chitectes et eitt,·ep>·eneun, 1971, m·. ll5). Zie ook GEVERS ,
« La l'esponsa.pilit.e d e 1'entrepreneur clu chef
des malfac;ons n e mettant p as en jeu b garantie d ecennale "• Btoll. ass., 1958, blz. 141.
•rot staving van d eze m.ening worclt meestal
gewag gemaakt van hot op cle dertigjarige
vcrjaring stetmcude argument. Dient nochtans
niet erop gelet te worden dat cle bij artikel 1792 en 2270 B.VV. beperkte aa.n sprakelij kheicl uiter aard anders en zwaarder is dan
cle gemeenrechtelijke aansprakelijkheicl? De
partij en mogen hiervan nict afwijken, de
opdrachtgever zelf m ag el' niet van afzien, zij
bestaat voor a.lle . grove gebreken, zowel
zichtbare a ls verborgen gebreke~~.
Nochtans client te worden aangenomen, dat
bet w enselijk zou zijn dat cle wetgever bet
noclige deed om de verj aring inzake de aanspra!,elijkheid van de bouwers voor « k leine
werken » korter te maken.
Volgens cle Franse r ecbtsleer van v66r de
inwerk.ingtrecling van de wet van 3 januari
19 67 (wet nr. 67-3, gcwijzi gd bij de wet 67-547
van 7 juli 1967, D., 1967, 5) waarbij het
prob leem opgelost werd, werden de verb01·gen
gebreken door de aanvaarcling niet gedekt.
.Artilcel 2270 bepaalt thans : « L es architectes,
entreprenetn•s et atltres personnes liees a u
maitre cle l'ouvrage par un contrat d e louage
d ' o~Ivrage sont decharges clc la garantic d es
ouvrages qu'ils ont faits on cliriges ct)11'es
dix ems, s'il s'agU de gi'Os ouvrages, ain·es
<lettx ctns 1JOtn' les menus ouv>·ages >>, In zijn
arres ten van 4 januari 1958 en van 19 mei
van h etzelfde jaar (Senwine jt61'icliqtw, 1958,
nr. 10.808) en in vee! andere arresten (zie o.a.
cass. fr. civ., 19 oktober 1964, D ., 1965, 161 ;
cass. fr. civ., 8 november 1960, Cfaz. Pc.Z.,
1961, I, 63 ; 25 januari 1960, Btoll. civ., 1960,
blz. 40) heeft het Frause Hof van cassatie
immers b eslist dat, hoewel de aauspralcelijkheid van d e aannemer in begiusel ten elude is
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van. het d oor de deslnmdige vastgesteld
slecht wer k, daar de werken definitief
a anvaarcl zouden zij n en genoemcl s l echt
wer k n iet zou ktmnen leiclen tot het
tenietgaan van bet gebouw of van een van

zijn wezenlijke cle l en », het arrest, om
clit verwee r te verwerpen en eiser met de
verweercler Dorsel aer t e veroordel en tot
schaclel oosstelling van d e verw,e ercler
G aspard, verkl aart « dat t en cleze d e

.v oor cleze werken - het ging n1. om « k leine
werken » - wanneer cle werken aanvaar cl zij n ,
is clit echter slechts ·h et g eval voor zichtbw·e
gebreken; dat 7.ijn 'aansprakelijkheicl daaren tegen voortbes t aat, als h e t verborgen gebreken
betreft, op voorwaa.rcle clat d e rech tsvordering
nit hoofde van cleze gebreken worclt ingestelcl
kort nadat zij aan de opclrachtgever b ekencl
geworden zijn. De meest e Franse autetu•s
clelen dezelfcle opva tting. Doze steunt t egelijk
hierop dat - buitcu elk~ wet telijke verplich ting - men zijn goedkem·ing niet' kan geh ccht
h ebben aan een onbekende to estancl en hierop
dat clc afstancl van iets niet te vermo eden is .
Zij verwij st soms, door a n aJogie, naar de
oploss ing van h e t Burgerlijk W etbo ek inzake
koop en verk oo'p.
CARBONJ\'IER, n a te hebben v erwezen naar
het ond.ersch eid tussen . cle zichtbare en de
verborgen gebreken van « ldeine werken »,
door B EUDANT en LEREBOURS-PIGEONNIDRE
(d. XII, Ent.·eJYrise, door H ounl:RE, nr. 207),
a lsm ede door AUBRY en HAU, door EsiiiEIN
(d. V , 6de uitg., § 374, t ekst en noot 29-3) ,
gemaakt en volgen8 hetwelk cle eigenaar, niett egenstaande d e aanvaarclin g , het r echt behoudt de verborgen gebreken aan t e voeren,
a ls clit maar gebeurt korte tijcl nadat zij
g ebleken zijn, schrijft : « Meme sans auctm
appui t.cxtu el, elle (la distin ction) pouvait se
fonder sur la raison : si les vices sont apparents,
la r eception (du moins, faite sans res~Jrves ) ne
p ent s 'interpl:'eter que comme r enoncia tion
tacite a l'action en respo nsab i~ite; s 'ils sont
caches, on n e pent sons-entendre de r enonciation, car renoncer est u n acte cle volonte, et
l 'on n e r enonce q u 'a ce que l 'on sait savoir »
(" J\U"isprudence fran<;aise en matier e d e droit
civil. Contrats sp ecia ux. C. E ntreprise », Rev.
t1·im. rl1·. civ., 1958, nr. 6, b lz. 272) . Even7.o verwij st hij naar cle kordaatbeicl van h et a rrest
van h et Fl·a.n se Hof van cassatie van 4 janu ari
1958 en voegt eraa n toe : « II faut s 'en r ejouir
:potU' l'equite peut-etre anssi pour nne
exacte iJ,nalyse clu contrat' cl 'entreprise. Car
la conception qui considere le contrat comme
clos a la, reception, sur une manifestation de
volonte p lus ou moins molle, exagerc l es
elements :psychologiqu es cle !'operation aux
depens de ses elements materiels : l 'amvr e
est la qui su bsiste, 1·es clu contrat, continuan t
a unir, ( ... ) le proprietaire et !'entr epreneu r ))
(ibicl., blz. 273) .
In een n oot ond er h etzelfde a rrest clrukt
p rofessor Hounh~E d ezelfde mening uit. Imm ers, nadat hij enig voorbehoud gemaakt

heeft in verband met de stelling ·v olgens welke
het gemene recht a lgemeen leidt tot cle :v rijstelling van aansprakelijkheid van cle aannem er ingeval van aanvaarcling, a ls het om ldeine
werken gaat, ontwikkelt hij verder zijn
gedachte en s tetmt voor zijn reden ering eerst
en vooral op de aard van d e aanvaarding;
hij schrijft : " II est inutile cle r eprendre tme
demonstration deja fa ite a illeurs (BEUDAN'r,
Cott?'S cle cl1·oit c·i vil, 2• edit ., t . 12 , L e cont·r at
tl' ent?·ep?·ise p ar H. Honn~RE , nrs . 190-1 91).
I/ erreur commtm ement commise con siste a
dom1er, p ar suite d'une a nalyse insuffisa.nte,
une trop grande portee juriclique ala r eception
des travaux. La r eception sans reserves
marque la satisfaction du ma.itt•e; elle vau t
quitus, renonciation t acite a exercer uue action
en r esponsabilite. Mais o;,_ ne doit lui attribuer
cette portee qu e si on p eut lu i accorder cette
signification ; si elle ne l 'a :pas, elle n 'entraine
p as renonciation ciu m aitre lt. inv oquer la
r esponsabilite de !'entrepreneur. Tel est
evidemme.nt le cas lorsqu e les clefau ts de
l'ouvrage eta\ent caches et ne :pouvaient
se reveler qu'a l'nsage ll (noot onder cass . fr.
civ. , 4 janu ari 1958, D. , 457). WL~ZEAUD en
'TUNC drukken met kracht dezelfcle mening
nit . Zij d enken ook dat, als het om een verborgen gebrek gaa t , de opdrachtgever, uiet t egenstaand e tle aanvaarding, zich daartegen
op h e t gemene recht moet k u nnen. b eroepen.
H et is volgens h en " r cdelijk » aan te n emen
d a t cle verbm·gen gebreken aan d e dertigjarige
v erj aring onderworpen zijn. ( T1·. ·them·. et
j?Tetique de la 1'esp . civ ., II, 1970; nr. 1062).
=!'

**

H et onderhavig arrest neemt, zonder ze
uitdrukkelijk t e k wali'ficer en, aan clat het hof
van beroep heeft vastgestelcl· clat het i .e. ging
om « grote w erken ,, in de zin van artikel 227 0
B .W. · Het verwijst immers, onder d e vaststelli,;,gen van cle feitenrechter, naar het feit
dat de muur bouwvallig clreigcle t e worden
en dat de constructiefouten de stevigheid van
een aanzienlijk deel van h e t gebouw aantastt en. Het Hof h eeft clus, in zoverre d e eiser cle
vraag uit dat oogpunt won b eschouwen, de
r edenering niet gevolgcl die rekening b iel cl
m et gebreken di e het werk niet in gevaar
brengen. H et .heeft aandacht gesehonken aan
de contractuele aans:pr akelijkheicl van de
aannemer en d e a r chitect, zoals in d e artikelen 1792 en 227 0 B.W. is bepaalcl, cloch
d e vrij waring over eenkomstig het B u rg'e rlijk Wetqoek verschilt van de gen:leen-
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gegeven tot de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd ontegenzeglijk
aan verborgen gebreken te wijten zijn
aangezien, naclat Dorselaer en Wellens
vruchteloos h a clden getracht ze op
v erschillencle manieren te verhelpen, eei1
beroep moest worden gedaan op deslumdigen die de werkelijke oorzaak ervan
slechts ontclekten na het opbreken van
de nokbedekking van de muur ; dat h et
in die omstandigheden overbodig blijkt
na t e gaan of in h et onderhavige geval
voor1nelde toepassingsvoorwaarden .van
d e artikelen 1792 en 2-270 a! dan niet
vervulcl zijn, daar, volgens cle rechtspraak, deze b epalingen n iet van toep asding zijn op verborgen gebreken »,
te1·wijl, volgens d e artikelen 179.2 en
2270 van h et Bmgerlijk \Vetboek, de

architect en

tien jaar na de aanvaarding aileen aansprakelijk zijn voor de gebreken die d e
solicliteit van h et gebouw ernstig aantasten en de aan vaarding bijgevolg
definitief d e accessoire verborgen gebre k en clekt die h et werk niet in gevaar
brengen, waaruit volgt dat de rechter niet
n1.ocht nalaten vast te stellen of h et
aangevoerde gebrek zichtbaar of verborgen was en derh alve zijn beslissing niet
wettelijk verantwoord is :
Overwegencle dat h et arrest erop wijst
dat d e ernstige stoornissen die de scha de
h ebben veroorzaakt ontegenzeglijk aan
verborgen gebreken te wijten zijn ; d at
h et preciseert om welke reden ze zo zijn ;
dat h et vaststelt dat cleze · verborgen
gebreken d e doorsijpeling van regenwater d oor d e nok van h et gebouw h ebben t eweeggebracht, clat clit regenwater

d e aam1emer geclurende

r echtelijke aanspr a.lcelijkheid van de archit ecten en de aannemers (AUBRY en RAu,
door Es~IEIN, V, 1947, § 374, ;! 0 , a; LIETVEAUX . La 1J1'ofession cl'a1·chitecte, · Statu.t
jw·icliq11e, 1963, nrs. 625 en volg.; D E PAGE,
IV, m·s . 892 en 894; DELVA=, op. c-it.,
ru·. 426, DALCQ, op. cit., nrs. 79 3, 794 en 811 ;
GEVERS, op. cit.) : ho ewel volgens het gemene
r echt van h et aannemingscontract, d e locato1·
operis van zijn aansprakelijkheid outlast is
door de aanvaarding, met een uitzondering
voor verborgen gebreken, w ij kt h et Burgerlijk
W etboek hiervan m.b.t. d e aanneming voor
de constructie van gebomven af, door d e
aansprakelijkheid van d e bouwers, nl . . van
d e a r chitecten en de aannemers, gedurcnde
tien jaren na de aanvaaTding v an de werken
t e verlengen, t.a.v . de gebreken die ernstig
genoeg zijn om de s t evigheid van de bouw in
gevaar te brengen.
N aar d e heersende opvatting v.an d e
B elgische r echtsleer, daarbij de leer van
DE. PAGE opvolgende (op. cit., IV, nr. 893),
moeten, ongeacht h et verschil in de tekst, d e
b epalingen van de artikelen 1792 en 227 0 die
b eide een tienjarige verjaring vastleggen v oor
cc grote werken >> , nl. zware 'verken waarvan
de bouw zelf afhangt, gecombineerd worden
en is a rtikPl 2270 slechts een herinnering van
artikei 1792 (DALCQ, O)J. cit., ill'. 793 ; DELVAUX,- op. cit., ill'. 426; DELVA, « Over d e
jul'idischE' natuur van de tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemers n,
T. v.P1·iv., 1964 , biz. 33; FLAMME en LEPAFFE,
07J. cit., nr. 608; B RICiUONT, op . c-it., ms. 105,
123 en volg.).
D e rechtsvordering van d e opdrachtgever
kan worden ingesteld gedurende tien jaar,
ongeacht of d e werken a i dan niet aanvaard

werden en of het gebrek zichtbaar dan wel
verborgen is (DALCQ, op. cit. , I, nr. 803 ;
D ELVAUX, op. cit., m·. 427). De aan spr akelij kheicl, die in dit gevai een waarachtige
waarborg is, raakt d e openbare orde (DE PAGE,
01J· cU., IV, ill'. 896 ; DELVAUX, op. cit.,
nr. 427). Di.t karakter houdt verband m et d e
m aatschappelijke orde. Ret Rof heeft met
klem en terecht, in zijn arrest van 5 mei 1967
(A1'1'. cass., 1967, b iz. 1079) de n a druk geiegd
op dit kar akt er : « de tienjarige aansprakelijkheid van ar chitecten en aannemers streeft
immers een dubbeie b escherming na : dez.c van
de m eester van h et werk en dezc van de
op enbare veiligheid welke stevige gebouwen
vergt "· De maatschappelijke orcle h eeft er
van zeifsprekcncl b elang bij d at d e gebouwen
niet ins torten. Ret Rof, dat zich nit te spreken
had over het aan het bestreclen arrest gemaakte verwij t, nl. op eisers con clusie niet t e
h ebben geantwoord, betreffende de gevoigen
van d e aan vaarcling t en opzichte van de
ve1· bm·gen gebreken, geeft hierop een ant woord.
Daaruit k a n niet worden afgeleid dat het Rof
beschouwt clat er voor de « grote werken n
een onclerscheid moet gemaakt worden tussen
de zkhtbare en de verborgen gebreken, of
a fm·tio,i, dat de r egei slechts geiclt voor cleze
Iaatste gebreken. Dat daarentegen het Rof
zich in het bestreden a rrest niet ertoe b ep erkt
heeft te zeggen d at h et middei, wegens het
ontbreken van b elang, niet ontvankelijk is,
claar de architect en d e aannemer i.e. gedurende tien j aar aansprakelijk waren, ongeacht
of het gebrek al d an niet verborgen is , schijnt
hieraan te wijten te zijn dat h et aan h et
b estreclen arrest gemaakte verwijt t egelij k
gegroncl was op het gemis van verantwoording
en van r ed engeving.
W.G.
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geleidf!lijk is gezakt ten gevolge van h et
opeenvolgend b arsten van de martel en
van d e baksteen binnen in de mnnr, dat
d e h erstelling van d e bnitenbekleding
van de mnnr die bonwvallig dreigde ' te
worden 140.768 frank zal kosten;
Overwegende dat, nn h et arrest aldns
heeft vastgesteld Tlat de constrnctiegebreken van het panel verborgen gebreken
waren en heeft gezegd d a t ze een schadelijke invloed hadden op de sol iditeit van
een belangrijk dee! van het gebonw, h et
zijn beslissing regelmatig gemotiveerd en
wettelijk verantwoord heeft ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

deze betwisting be1·ust, naztwlceu?·ig bepaalt, doo1· te ve1·wijzen naaT bepaalde
b1·ieven van de C01'1'espondentie van de
pa1·tijen . en naa1· de goedlcezwing van de
1·ekeningen en balansen van de vennootschap in dienst waa1·van de pa1·tiJ. was,
die aansp1:aak maalcte op het 1·echt op een
lijj1·ente. (Art . 97 Grondwet.)

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

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 april 197:3 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

(NAAIVILOZE VENNOOTSCHAP
« DRUGMAND EN MEERT »,
T. VAN LAETHEM.)
ARREST (VeTtaling) .

18 oktober 1973. 1e kamer.
Baron Richard, raadsheer
waarn01nend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H . Busin. - Gelijklttidende conclttsie,
. de H. Ganshof van der Meersch, procnr eur-generaaL - PleiteTs, de HH. Fally
en Ansiaux.

Over h et middel afgeleid nit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doo1·dat, in antwoord op . de conclusie
waarin eiseres, op grond van diverse
feitelijke omstandigheden die zij nauwkem·ig en nitvoerig had vermeld, in
hoofdzaak had doen gelden, dat de aan
verweerder verleende bijstand tijdelijk
en precair was, dat hij niet kon worden
gel~kgest eld met een verbintenis hem
een Iijfren.te nit te keren die als een
extra.Jegaal p ensioen gold, en dat het
1• KA.MER. - 18 oktober 1973 .
bewijs van zulk een verbinten is niet
voortvloeide uit de door de eerste rechter
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN in aanmerking genomen beoordelingsARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.
element en, het bestreden arr est erop
- EIS OM AA.N EEN VERBINTENIS VAN wijst dat « nit het geheel van de over GELDELIJKE BIJSTAND SLECHTS HET gelegde bewijselementen, met Ul.begrip
TIJDELIJK EN PRECAIR KARAKTER TOE van d e goedkeuring van de rbkeningen
TE KENNEN EN NIET DAT VAN EEN en balansen door d e algemene vergadeLIJFRENTE. - RECHTER DIE, Oi\i DEZE ring van appellante (thans eiseres) voor
EIS TE VERWERPEN, VERWIJ ST NAAR het boekjaar 1967 en de volgende jaren,
BEPAALDE ELEMENTEN VAN DE CORvolgt dat, hoewel appellante zich ver RESPONDENTIE TUSSEN DE PARTIJEN bonden h eeft tot betaling aan ge1nti EN NAAR DE GOEDKEURING VAN DE me8l·de (thans verweerder) van een
REKENINGEN EN BALANSEN VAN DE maandelijks extralegaal p ensioen waar VENNOOTSCHAP IN DIENST WAARVAN DE
van het b edrag gevoegd bij d at van het
PARTIJ WAS. DIE OP EEN LIJFRENTE wettelijk pensioen aan geintimeerde een
AANSPRAAK MAAKTE. REGELl\iATIG totaal inkomen van 20.000 frank moest
GEIVIOTIVEE.RDE BESLISS,ING.
verschaffen, het vaststaat dat appellante
slechts gehonden wa.s tot uitvoering van
Regelmatig gemotivee1·d is de beslissing van deze verbintenis, die klaarblijkelijk eende 1·echte1' die, als antwo01·cl op de ?'egel- zijdig en spontaan was, voor zover de
matige conclusie waa1·bij betoogcl weTd stand van haar zaken dat toeliet »,
tenvijl, na d e indiening van een condat een ve1·bintenis vcm geldelijke biJ'stand slechts een tijclelijlc en p1·ecai1· clusie waarin m elding werd gemaakt van
lcamJcte?' hacl en niet met een verbintenis de omstandige redenen die. volgens
van l#f1·ente leon geliJ.kgesteld woTden, eiseres, de betwisting van h et bestaan en
zich niet m·toe bepe1·kt te ve1·wiJ·zen naa1· ' van de draagwijdte van de door verweerder aangevoerde v erbintenis recht« het geheel van de ove1·gelegde elementen »
om de aa1·d van deze ve1·bi1~tenis te vaardigden, d e feitenrechters zich ; om
betwiste'li, doch de elementen, waa1·op dit verweer te verwerpen, er niet toe

Vo01·z·itte1·,
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mochten beperken erop te wijzen dat
« uit het geheel van de overgelegde
bewijselementen volgde dat deze verbintenis was aangegaan en dat ze de
draagwijdte had die zij eraf:!.n toekem1en ,,
zonder de elementen t e preciseren die tot
hun overtuiging hadden geleid en zonder
op t e geven om welke reden d e omstandigheden die eiseres ter rechtvaardiging van
haar verweer had aangevoercl buiten
beschouwing moesten worden gelaten,
en te1·wijl h et bestreden arrest derha.Ive
n iet passend heeft geantwoorcl op de
conclusie van eiseres en bijgevolg niet
naar de eis van artikel 97 van de Grandwet iuet reclenen is omkleed ; a lthans
de bovenvermelde grand waardoor de
feitenrechters h et bestaan en de clraagwijdte hebben gerechtvaarcligd van de
verbintenis die eiseres, volgens hen, op
zich h ad genomen, dermate onnauwkeurig is dat hij elke toetsing van de wette lijkheid van het beschikkende gecleelte
van h et bestreden arr est onmogelijk
maa.kt:
Overwegende dat eiseres, die betoogde
dat zij zich er niet toe had verbonden om
aan verweerder, haar vroegere directeur,
vanaf 1 augustus 1967 een lijfrente te
b etalen ter aanvuiliug van zijn rustp ensioen, zich voor het hof van beroep
beriep op verschillende brieven die tussen
haar en ver weerder of zijn, echtgenote
waren gewisseld en op het ontbreken van
een beslissing van h aar raacl van beheer
di e aileen deze verbintenis had lmnnen
aangaan;
Overwegende dat het arrest, om die
conclusie te verwerpen, niet a ileen zegt
clat de overtuiging van de rechter voortvloeit « uit het geheel van dE' overgelegde
elementen >> ; dat het uitdrukkelijk verwijst n aar de door de partijen overgel egde
correspondentie waarvan het de.kopie van
e.en brief van eiseres van 25 m aart 1969
buiten beschouwing Jaat en inzonclerheid
rekening houclt met v ijf brieven van
verweerder alsmede van de echtgenote
van deze laatste ; dat het bovendien
melding maakt van de goedkem·ing van
d e rekeningen en balansen door de alge mene vergadering van eiseres voor het
boekjaa.r 1967 en de volgencle jaren;
Overwegende clat het arrest de element en heeft gepreciseerd waarop het zijn
overtuiging grondt, zodat het de verwerping van het vervveer van eiseres
regelmatig met reden en heeft omkleecl ; .
Dat bet midclel feiteli jke gronclslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleel t eiseres in de kosten.

18 oktober 1973. 1e kamer. Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve·r,
de H. L igot. - Gelijlchtidende conchtsie,
de H . Gansh of van der Meersch, procur eur-generaal. - Pleite1·s, de HH. Van
Ryn en Dassesse.

V oo?·zitte?',

1e KAMER. -

19 oktober 1973.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. - CONCLUSill VOOR DE RECH~'ER IN HOGER BEROEP. BESLJSSING
VAN DE EERSTE RECHTER DIE EEN PASSEND ANTWOORD OP DEZE CONCLUSIE
BEVAT.- R.ECHTER IN HOGER BEROEP
Dill NAAR DE REDE:Io.TEN VAN DE EERSTE
RECHTER VERWIJST.- MET REDENEN
OMKLEDE BESLISSING.

2° CASSATIEMIDDELEN. -

BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL WAARIN EEN
GEBREK AAN AN~WOORD OP DE CONCLUSill WORDT AANGEVOERD,- GEEN
NAUWKEURIGHEID . NIET ONTVANKELIJK l\HDDEL.

. 3° REDENEN VAN DE •VONNISSEN
EN ARRESTEN . BURGERLIJKE
ZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ EEN
EIS WORDT TOEGEWEZEN . - REGEL MATIG VOORGEDRAGEN VERWEER. GEEN PASSEND ANTWOORD. NmT
l\1ET REDENEN Oli'EKLEDE BESLISSING.
1o De 7'echte7' in hogm· be1·oep, cz.ie venvijst

nam· de 1·edenen van de ee1·ste 7'echte7',
beantwoonlt de vom· hem genomen co7~
clttsie, wannee7' deze 1·edenen een passend
antwoonl bevatten op de in hoge1· be1·oep
vooTged?·agen eisen of venveenniddelen (1).
2o T'Vegens gernis van nattwlcett7'igheid is
niet ontvanlcelij lc het middel clat een
geb1·elc aan antwoonl op de conchtsie
aanvoe1·t, zon'dm· te vennelden wellce eis
of exceJJt•ie of wellc ve7·wee7' onbeantwoonl
is gelaten (2).
3o Niet ?'e gelmatig met 1·edenen omlcleecl is

de beslissing , die een eis toewiJ'st zonde1·
passencl te antwoonlen op de ·conclttsie
(1) Cass., 26 oktober 1972 (An·. cass., 1973,
blz. 203).
(2) Cass ., 10 m ei 1972 (A?'?'. cass ., 1972,
blz. 842).
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van de tegenpa1·ti} waw·in een ve1·wem·
wm·dt voo1·gedmgen (1). (Art. 97 Grandw et.) ·
(ANCIAU ,
T . HAl\'rELRIJCKX EN CREVE C<EUR.)
ARREST .

RET ROF ; - Gelet op h et b estred en
vonnis , op 4 februa ri 1972 in h ager b croep
gewezen d oor d e R echtbank van eerst e
aan leg te Brussel ;
Over het m idclel afgeleid nit d e sch err ding van artik el 97 va n d e Grondwet,
doo1·dat h et vonnis n iet regelm atig
gemotlveerd is, b ij gemis · van ant woord op . de conclusie waarbij eiser
voorhield : 1° « d at h et t ussenvonnis van
14 juli 1967 ten onrech te a ls on toer eiken d
b esch ouwd e h et aanbod van con cluant
b estaan cle nit d rie elem enten van verm oeclen van gem eenheid ; d at h et beroep en v on nis ten dn r echte de vermoedens
van gemeenheid h eeft verw orp en en zulks
zonder dat d e gei:nt im eerd en ervoor
afdoende elem en t en voorlegden ; dat
onget wijfeld in v erband m et de muur
t u ssen de vroegere eigenaars een r egeling
were! getroffen ; dat er' cl01·halve vele
t ok en s v an gemeenheid a an wezig wa ren ;
clat de muurkap de ·drop la ngs beicle
zijd en toelaat .. . ; d a t d e elektriciteitsleiding voor h et a chter gebouw bevest igd
was op ijzeren staven m et isolatiek oppen ;
dat d eze ijzer eii staven lan gs d e zijcle v an
h et eigendom van concluant in de muur
war en b evestigd, sedert meer, clan clertig
jaar ... ; cla t oorspronkelijk en sinds m eer
clan d ertig jaar t egen d e muu r k limop planten en bom.en opgroeiclen ... ; clat
cleie d rie elem enten in elk geval t en cleze
d ien end zij n , ; 2° « clat, zel£g inclien de
muur niet g e1neen was - qtwcl non - , d e
oorsp1:onkelij ke eis van d e geln.timeerden
verj aarcl was bij toep a ssing van artik el 2262 van h et B u rgerlij k .Wetboek
vermits concluant en zijn . r ech t svoor gan.ger seclert m eer clan clertig jaar b ezit
h eb b en genomen van d e muur in geschil ;
clat d eze f eit en door de geln.tim eerclen
geen szins word en ontk encl ; clat, su bsicliair, conclua n t de rechtbank v erzoekt
om gezegd e elementen t e m ogen b ewijzen
door alle 1niclclelen van r ech t , getuigen
inbegrepen , ; 3° « clat concluan t zich
b etr effen de de prijsberekening uitch·uk(1) Cass., 22 j uni 1973 (A n ·. cass., 1973,
b iz . 103 5).

kelijk beroept op h et t egenverslag van
architect J . B ellens, d a t hij a ile a rgu m enten , in gezegd v erslag op gen om en,
hier als uitclrukkelijk h ernomen b eschouwt ; .. . d a t op grand v an d e b eschouwingen h a ger uiteen gezet , en r ek e ning houdencle m et het verslag' van
B ellen s J., concluant volgende kritiek
uitbrengt op h et verslag van d e aan ge st elde d esktmdige Ron VI... "· (schendin g
van artik el 97 v a n d e Gronclwet) ;
en doo1·dat d e vaststelling van h et
vonnis « clat d e stelling van appellant,
a ls zouclen d e ouclste gecleelten 'van d e
scheidingsm.uur r eed s gemeen zijn, 01ndat .
zij oorsp ronkelij k als afsluitin g t u ssen
hov ingen gecliend h eb ben, worclt ontze nuwcl d oor de cla clen van de gei:nt imeer d en en ln m r ech tsvoorgl:mgers die als
exqlusieve eigen aars, zond er p r otest v an
hun nab mu, op eigen k osten d e n1.uur
h ebben opgebouw cl om a ls zijgevel t e
clienen van htm w aning, d oor dubbelzilm igh eicl is aangetast om dat de opbou w
van een mmir de d ubbele b etek enis k an
h ebben clat ofwel d e m u ur geheel were!
geb ouwd, ofwel op een b estaande onderla ag naclien wer e! verhoogd, waar uit
blij kt dat de b eslissing niet regelm a t ig
gem otiveer d is (sch en ding van artikel 97
van de Grondwet) :
Over wegende d at h et v on nis h et in h et
m iddel aangeh aalde « clien en d , k arakter
v an d e drie ingeroep en elem en ten yan
gemeenheid van d e muur beantwoordt
door t e v erwij zen naar de reclen en van ·cle
eerst e rechter ; d at, in v erb ancl m et d e
pr~j sb erekening, h et m iclclel niet a and uidt
w el ke v erweermiclclelen n iet b eantwoord
w orden en clesbetreffend bij gebrek aan
cluiclehj kheid niet ontvankelijk is ;
Overwegencle clat, m et b etrekking tot
de door h et v om1is a an geh aalcle omstandi gheid cla t d e verweerd ers en hun
rechtsvoorganger s a ls exclusieve eigenaars , zonder prot est van hm1 n abuur,
op eigen lwsten d e muur h ebben opge bouwcl om a ls zijgevel v an lnm w aning te
d ien en , zulks tot ontken n ing van h et
gemeen k a rak t er van de m uur, d e r ech t b ank zonder clubbel zinnigh eicl enkel op
d e hou d in g van d e partijen stennt en het
desbetreffen d zonder b elang blij kt of die
houding h et bouwen of slech ts h et
verh ogen van d e m uur betr of, z oclat h et
micldel d esaan gaancle · bij gebrek a an
belan g niet on tvankelij k is ;
Doch over wegen cle clat eiser van d e
ander e kant in zijn conclusie opwierp dat,
zelfs indien d e m u n r ni et gem een was,
d e eis van de tegenpartij bij t oep assing
van artikel 2262 . v an het Burgerlijk

-

210

Wetboek verjaard was, omdat hij zelf en
zijn rechtsvoorganger sedert meer dan
30 jaar van de kwestieuze mmH bezit
hadden genomen, feit dat hij verklaarde
door de verweerders niet te zijn ontkend
en, subsicliair, vroeg door alle middelen van recht, eventneel door getuigen,
t e mogen be-.,vijzen ;
Overwegende dat het vonnis het aldus
opgeworpen verweerm.iddel niet beantwoordt en h et middel desbetreffend
gegrond is;
Om cbe redenen, vernietigt het bestred en vonnis, behalve in zoverre het beroep
tegen de vonnissen a quo ontvankelijk
werd verldaard; beveelt dat van dit
arrest rnelcbng zal gemaakt worden op
de kant van het gedeeltelijk vernietigd
vonnis ; houdt de kosten a<:Ln opdat erover
door de feitenrechter :1ou worden beslist ;
verwijst de a ldus beperkte zaak naar d e
Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen,
zetelende in boger beroep .
19 oktober 1973. ~ 1e kam.er. Voo?·zitter en Ve?·slaggeve?·, Ridder Rntsaert, raadsheer waarn01nencl voorzitter.
- Gelijlclttidende conclusie, de H. Charles·,
advocaat-generaal. - Pleite?', de H. Fally.

1e KAMER. -

19 oktober 1973.

1° MANDELIGHEID. VERMOEDEN
VAN ARTIKEL 666 VAN HET BURC+ERLIJK
VVETBOEK. TITEL OF TEKEN VAN
HET TEGENDEEL. - BEGRIP .

2° CASSATIEMIDDELEN. -

BuRGERLUKE ZAKEN. - MIDDEL DAT VOOR DE
ElSER ZONDER BELA.NG IS GEWORDEN
WE GENS DE BES.LISSING VAN HET HOF
OVER EEN ANDER l\UDDEL VAN DE
CASSATIEVOORZIENING.
NIET-ONTV ANKELIJKHEID.

1°

Gegevens waa?·oncle1· de lcadast?·ale
vennelclingen nopens de oppe1·v.Zalcte van
een eigend01n zijn noch de titel noch het
telcen van het tegendeel, zoals ztdks is
ve1·eist bij cn·tilcel 666 van het Btt?·ge?·lijlc
W etboelc orn het wettig ve1·moeden van
mandeligheid van een g1·acht tussen
twee eigendommen te ontzemtw~n (1).

2° Niet ontvanlcelijk is het middel dat voo1·
de eise1· zoncle1· belang is gewonlen

wegens de beslissing van het Hof ove1·
een ande1· middel (2).

T.

(HANSSENS EN LITISCONSORTEN,
VANDEWALLE EN LITISCONSORTEN.)·
ARREST .

HET HOF; .:_ Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 december 1971 :in hager
beroep gewezen door de R echtbank van
eerste aanleg te Kortrijk ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 666, 1319, 1320 en 13:22 van het
Burgerlijk vVetboek,
doonlat het vom1is d e vordering van de
vervveerders gegrond verklaart welke
steunde op de bewering dat op het erf
van de eisers hoogstammige bomen
stonden op minder dfl,n twee me.t er afstancl van het erf van de verweerders, en
het middel verwerpt, waardoor de eisers
lieten gelden dat gezegde bomen ·wei op
een afstand van twee 1neter stonden
omdat d e grachten tnssen de erven Vall
de partijen in h1.m valle breedte de eigendom waren van de eisera, en dat het
vermoeden do or artikel · 666 van het
Burgerlijk vVetboek gesteld, volgens hetwelk grachten tussen twee erven vermoed
worden gemeen te zijn, indien er titel
noch teken is van het t egendeel, ten
deze onder meer weerlegd werd door de
vaststelling van de deslnmdige volgens
welke de oppervlakte van de dreven van
de eisers 1net de kadastrale gegevens
overeensten1de wanneer d e oppervlakte
berekencl ·werd, grachten langs vveerzijde11
inbegrepen, zulks om de reden dat de
kadastral e gegevens nopens de oppervlakte niet v<;>lstonde.n a ls titel , en dat de
afmeting door de deskundige gedaan,
klaarblijkelijk buiten zijn opdracht, niet
kon in aa1unerking genon1en worden,
te1·w~jl .artikel 666 van h et Burgerlijk.
Wetboek toelaat dat het door gezegd
artikel gesch apen wettelijk vermoeden
niet alleen door een titel 1naar ook door
vennoedens zou weerlegd worden, zodat
de beschouwing, volgens welke de kadastrale gegevens niet voldoen als titel, geen
afcloencl antwoorcl uitmaakt op het
(1) Raadpl. DE . PAGE, d. Y, nrs. 1217 en
volg., en Rep . 1J1'ctt. cl1·. beige, v 0 D1·oU 1'tt1·al,
nrs . 253 en 254.
(2) Cass. , 21 maart 1973 (A.1'1'. cass., 1973,
biz. 730); 8 oktober 1973, 8!tpm • . biz. 14-9"
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middel van de eisers, wag,ruit volgt dat ' van de gemeenheid van de grachten door
het vonnis niet passend .gemotiveerd is de rechter wettelijk van de hand werden
zoals vereist wordt door artikel 97 van gewezen, de omstandigheid dat de desde Grondwet ;
kundige, door de oppervlakte van het
en tenvijl in zijn vonnis van 2 september eigendom van d e eisers a f te meten, a l
1965 de Vrederechter van het kanton dan niet buiten zijn opdracbt zou getreHarelbeke aan de deslnmdige onder meer den zijn zonder invloecl blijft op de
als opdracht had gegeven in zijn verslag wettelijkheid van bet bestreden disposi:melding te m.aken van a ile bevindingen, tief, zodat bet onderdeel bij gebrek aan
·vaststellingen of aan>vijzingen die gebeur- belang niet ontvankelijk is ;
1ijk de behoorlijke beslechting van het
Om die redenen, verwerpt de voorziehangende geschil in de hand konden ning ; veroordeelt de eisers in de kosten.
werken, waaruit volgt dat, door te
lJeslissen dat d e afmeting door de cles19 oktober 1973. 1e kamer. lmndige gedaan buiten zijn opdracht was
geschied, bet vonnis de bewijskracht Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer
miskent welke door de artikelen 1319 waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, ·
en 1320 van b et Burgerlijk vVetboek aan de H. Sury. - GeliJ'kluidende conclusie,
voormeld vonnis van 2 september 1965 d e H. Charles, advocaat-generaal. worclt gehecht, en tevens d e bewijsluacht Pleitm·s, de HH. Bayart en Houtekier.
welke dom< de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek gehecht
worclt aan · h et deskundig verslag van
Robert Vandenbussche, geclateerd 12 juli
1968:
2e KAMER. - 22 oktober 1973.
W at het eerste onclerdeel betreft :
Overwegende dat d e eisers tegen het
wettelijk vermoeden van gemeenheid,
door artikel 666 van het Burgerlijk
Wetbqek bepaald, onder m.eer d e va.ststelling van d e cleslnmdige lieten gelden,
volgens welke de oppervlakte van hun
dreef met de kada,strale gegevens overeenstemt, wanneer die oppervlakte berekend worclt de grachten langs weerzijden
inbegrepen ;
·
Overwegende dat, zo het vonnis weliswaar erop wijst dat de kaclastrale gegevens nopens de opperv~akte van het
eigendom van de eisers « niet als titel
volstaan n, het ecbter eveneens beslist,
zonder desbetreffencl te worden bekritiseerd, dat de door eisers ingeroepen
gegevens, waaronder die kadastrale vermeldingen waren begrepen, niet van die
aard zijn dat " zij het vermoeden door
artikel 666 van het Burgerlijk Wetboek
gesteld ontzenuwen " vermits " zij geen
titel noch teken zijn van het tegendeel,
zoals door ,dit artikel vereist wordt " ;
dat het vonnis aldus zijn beslissing
wettelijk recbtvaardigt en tevens het
verweer van de eisers passend beantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;

1°

CASSATIE.
BEVEL VAN DE
MINISTER ' VAN JUSTITIE. STRAFZAKEN. - VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK, IN EERSTE AANLEG RECHTDOENDE, WAARBIJ DE
BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD TOT
EEN ENKELE STRAF VAN EEN J AAR
GEVAN GENIS WE GENS ACHTERLATING
VAN EEN KIND IN BEHOEFTIGE TOE·
STAND EN VERLATING VAN FAMILIE,
GEPLEEGD BINNEN EEN TERMIJN VAN
VIJF JAAR TE REKENEN VAN EEN
EERSTE VEROORDELING WEGENS DE·
ZELFDE FElTEN. - VERNIETIGING EN
VER'WIJZING.

2° JEUGDBESCHERMING.- AcHTEJ:t:
LATING VAN EEN KIND IN BEHOEFTIGE
TOESTAND.- TwEEDE VEROORDELING
WEGENS EEN l\HSDRIJF GEPLEEGD BIN·
NEN EEN TERlVIIJN VAN VIJF JAAR TE
REKENEN VAN DE EERSTE VEROORDE ·
LING.- MAXIl\Wl\1 GEVANGENISSTRAF.
3o VERLATING VAN F AlVIILIE. TWEEDE VEROORDELING WEGENS EEN
lVIISDRIJF GEPLEEGD BINNEN EEN TER·
MIJN VAN VIJF JAAR TE REKENEN VAN
DE EERSTE VEROORDELING. - MAXI·
MUM GEVANGENISSTRAF.

Wat het tweede onderd eel betreft :

40 STRAF. GEVANGENISSTRAF vAN
EEN lVIAAND. - DUUR.

Overwegend e d at, nu de kadastrale
gegevens, zoals uit het antwoord op het
eerste onderdeel blijkt, als tegenbewijs

I o Op het cassatiebe1·oep van de p1·ocw·eu1·-

gene1'aal, ingesteld op bevel van de
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ministe1· van justitie, ven~ietigt het Hoj doen van h et in kra.cht van gewijsde
het vonnis van de c01'1'ectionele 1·echtbank, gegane vmmis van 21 jtmi 197.2 van de
in ee1·ste aanleg gewezen, wacwbiJ. de · Correctionele Rechtbank te Charleroi,
belclaagcle tot een' enlcele stmj van een voor zover dat vonnis, rechtdoende op de
jam· gevctngenis wo1·clt ve1·oonleelcl we- strafvordering, Vigneron E1nile, Henri,
gens achte1'lating van een kind in Augustin, mecanicien, geboren te Vilbehoejtige toestancl en vedating van lers-la-Ville op 17 augustus 1924, woonjamilie, gepleegcl binnen een te1·miJ'n van achtig te Elsene, Goffartstraat nr. 94,
vijj jaa1· te - 1·elcefben van een ee1·ste 1 wegens de in d e artikelen 360bis en
ve1·oonleling we gens clezeljcle j eiten; het 391bis van het Strafwetboek omschreven
ve1·w~ist cle zaaJc nam· een anclm·e co?Tecwanbedrijven, tussen 1 april 1971 en
tionele 1·echtbank (1). (Artt. 25, 65, 26 mei 1972 gepleegcl, . in staat van
360bis en 391bis S.W.; art. 441 Sv.)
herhaling, veroorcleelt tot een enkele
straf van een jaar gevangenis op groncl
2° Het miscl1·ijj ctclitm·lating van een lcincl van eenclaadse samenloop van Il1.isch'ijven.
in behoejti ge toestancl, geJJleegcl binnen
» Luidens genoemcle artikelen worden
cle tenn~in van vijj jaa1· te 1·elcenen van
een ee1·ste vemonleling wegens hetzeljcle die wanbedrijven gestraft met gevangejeit, rnag niet wm·clen gestmjt met nisstraf van acht dagen tot zes maanden
gevctngenisstmj van een jcta1', clit · wil en met gelclboete van 50 frank tot
zeggen met een st?·aj van mee1· clan 500 frank of met een van die straffen
twaalj maanclen gevan genis (.2). (Artt. 25 a ileen en lnmnen die straffen worden
verdubbelcl in geval van een tweede
en 360bis S.W.)
veroorcleling vvegens dezelfde misch'ijven
3o Het miscb·ijj vedating van jctmilie, gepleegd binnen een termijn van vijf jaar
gepleegcl binnen de te1·rni)'n van v~if jaa·r, . te rekenen van de eerste veroordeling ;
te 1·elce?J.eJ~ van een ee1·ste ve?·oo?·deling volgens artikel 25 van het Strafwetboek
wegens hetzelfcle feit, rnag niet wonlen is de clunr van een1naancl gevangenisstraf
gestmjt rnet een gevangenisst?·aj van een dertig clagen en was de duur van de
jaar, clit wil zeggen met een straj van gevangenisstraf die de rechtbank ten
deze, gelet op de staat van herhaling,
mem· clan twaalf maanclen gevangenis (3) .
kon u.itspreken, ten hoogste twaalf
(Artt . .25 en 391bis S.W.)
maanclen of driehonderd zestig dagen,
4° De d~ttt?' van een maancl gevangenisst?·aj zodat de uitgesproken straf van een
is cle1·tig clagen (4). (Art . .25 S.W.)
gewoon jaar onw~ttig is;
» 01n die redenen, vordert de ondergeteken,de proctrrem·-generaal dat het Hof
(PROCUREUR-GENERAAL
gelieve h et aangegeven vonnis te vernieBIJ RET HOF VAN CASSATIE,
tigen voor zover het r echtdoencle op de
IN ZA= VIGNERON.)
strafvordering Emile, Henri, Augustin
Vigneron veroordeelt ; te bevelen dat van
zijn arrest melding zal worden gemaakt
ARREST (ve1·tctling).
op de kant van ' de gedeeltelijk vernieHET HOF ; Gelet op de hierna tigde beslissing en de aldus beperkte zaa.k
volgende vordering van de procureur- te verwijzen naar een andere correctionele
generaal bij het Hof van cassatie :
rechtbank.
>> Brussel, 6 _
sept.ember 1973.
« Aan d e tweede kamer van het Hof van
» Voor de procm·eur-generaa't,
cassatie :
»De aclvocaat-generaal,
» D e ondergetekende procureur-gene - ·
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
» (get.) Co lard » ;
dat de minister van Justitie hem bij
Gelet op artikel 441 van het Wetboek
schrijven van 2.2 augustus 1973, Bestuur
der Wetgeving, nr. 130.836/.257/AP/Div., van strafvorclering, m et aam1eming van
uitdrukkelijk bevel heeft gegeven bij het de gronden van deze vordering, vernieHof overeenlwmstig artikel 441 van het tigt het aangegeven vonnis van 21 jtmi
1972 van de Correctionele Rechtbauk
W etboek van strafvordering aangifte te
te Chai·leroi voor zover het, recht doende
op de strafvordering, Vigneron Emile
veroordeelt ; beveelt dat van clit arrest.
(1) R.aaclpl. cass., 27 april 1971 (A1'1', cass .,
m elding zal worden gemaakt op de k ant 1971, biz. 832).
(2) (3) en (4) Raaclpl. cass., · 19 december
van de gedeeltelijk vernietigde beslis'
sing; v erwijst de aldus beperkte zaak
1955 (A?'1'. cass., 1956, I, 393) .

-~~---r

-- 213 raal heeft d e eer hierbij uiteen te zetten
dat de minister van J ustitie hem bij
schrijven van 14 m ei 1973·, Bestnur der
22 oktober 1973 . 2e kamer. Wetgeving, nr. 130.836/260/AP/Div., b eVoo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer, vel heeft gegeven bij het I!of overeenwaarnemencl voorzitter. - V e1·slaggeve1· komstig artikel 441 van het Wetboek
de H . Closon. - GeliJ?clttidende conclusie, van strafvordering s.angifte t e doen van
de H. Colarcl, advocaat-generaal.
het verstekvom1is van 8 september ,1971
van de Politierechtbank te Charleroi,
waarbij Olivier, Guy, Camille, Emile,
steenbakl~er, geboren te Mariembourg op
22 december 1946, wegens overtreding
van artikel 46, §§ 1 en 8, van de wet
2e KA.l\iER. - 22 oktober 1973.
betreffende de. politic over h et w.egverkeer veroordeeld werd, om, v er vallen
1 o RECHTSBEGINSELEN (ALGEME- verlda.ard van h.et recht om te stm:en bij
NE). STRAFZAKEN. TWEEDE ·v01mis van 20 november 1969 v an de
VEROORDELING WEGENS EENZELFDE Correctionele Rechtbank te Charleroi,
FEIT. - SOHENDING VAN HET BEGIN- n agelaten te hebben bij de griffier van h et
SEL «NoN BIS IN !DEl\{"·
gerecht dat de b eslissing h eeft gewezen,
binn en vier dagen na de da.g waarop het
20 CASSATIE.
BEVEL VAN DE openbaar ministerie hem de kennisgeving
MINISTER VAN JUSTITIE.
STRAF- had gedaan, in te leveren of hem te doen
1
ZAKEN . - VONNIS TOT VEROORDELING toekomen : het rijbewijs of de leerverVAN EEN BEKLAAGDE DIE REEDS gm<ning, wanneer h et gaat mn verval van
WEGENS EENZELFDE FEIT IS VEROOR- het recht tot het besturen van een
DEELD. - VERNIETIGING ZONDER VER- m.otorvoertuig waarvoor een van die
WIJZING.
stn kken is afgegeven, de identiteitskaart
voorgeschreven bij het koninklijk b esluit
1o Een algemeen 1·echtsbeginsel is het van 26 januari 1967 of het als zodan,ig
ve1·bod volgens hetwelk de 1·echte?· een geldend b ewijs in de andere gevallen.
belclaagclc niet mag ve1'001'clelen wegens
"Deze veroordeling werd uitgesproken,
een jeit waa1·voo1' hij 1·eeds v1·oege1· is -ofschoon de genoemde Olivier .wegens
ve1·oonleelcl (1).
h etzelfde feit r eeds op 2 september 1971
2o Op de cassatievoo1·ziening van cle bi.j verstek werd veroordeeld bij een
p1'octwett1'-gene?·aal, ingesteld op bevel vonnis van dezelfde rechtbank dat in
van de ministe1· van .fustitie, vm·nietigt kracht van gewijsde is gegaan .
het H of zonde1· ve1·w~jzing het vonnis van
" De strafvordering is vervallen ten
de ]Jolitie1·echtbanlc tot ve1·oo1'deling van gevolge van het von nis van 2 september
een belclaagcle wegens een jei t waa1·voo1· 1971, zodat het vonnis, op 8 september
cleze 1·eecls v1·oege1· is ve1·oonleelcl (2) . 1971 gewezen met schending van de
(Art. 441 s,r.)
regel Non bis in idem, onwettelijk is.

naar de Correctionele Rechtbank te
Bergen, zitting houdende in hoger beroep.

(PROOUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN OASSATIE,
IN ZAKE OLIVIER.)
ARREST (ver-taling).
HET HOF ; Gelet op de hierna
volgende vordering van d e procureurgeneraal bij het Hof van cassatie :
i< Aan de tweecle kamer van het Hof
v a n cassatie :

" De ondergetekende procureur-gene(1) en (2) Cass., 26 juni 1972 (A1'1·. cass.,
1972, biz. 1025); vgl. cass., 20 november 1972
(ibid., 1973, blz. 282)-

" Om die redenen, vordert de ondergetekende p rocureur -genera.al dat h et Hof
gelieve het voormelde vorn1.is te vernietigen, te bevelen clat melding van zijn
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissillg, te zeggen
dat er geen grond is tot verwijzing.
"Brussel, 17 mei 1973.
" Voor d e procureur-generaal,
"De advocaat-generaal ,
·, (get.) Colnd " ;
. Gelet op artikel 441 van het vVetboek
vmi strafvordering, met aanneming van
de gronden van deze vordering, vernietigt h et voormelde vonnis van 8 september 1971 van de Politierechtbank te
Charleroi; beveelt dat van dit a-rrest
melding zal worden gemaakt op de kant
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van de vermetigde beslissing; 7egt clat er
geen grond is tot verwijzing.

22 - oktober 1973. 2e kamer. Voorzittm·, de H. P errichon, raaclsheer
waarnemend voorzitter. V e1·slaggeve1·,
de H. Legros. - Gelijkhtidencle conchtsie,
de H . Colard, advom:i at-generaal.

2e

KAMER.

-

22 oktober 1973.

(TWEE ARRESTEN).

1° RAAD VAN STATE. -

NIETIGVERKLARING VAN EEN VERORDENINGSBESLUIT. - GEVOLGEN.

2°

WETTEN EN BESLUITEN.
VERORDENINGSBESLUIT.
NrETIGVERKLARING DOOR DE RAAD VAN
STATE. - GEVOLGEN.

.3° VOORZIENING IN CASSATIE. STRAFZAKEN.
VooRzrENING VAN
HET OPENBAAR liHNISTERIE . - VRIJSPRAAK. VERVOLGING GESTEUND
OP DE BEPALINGEN VAN EEN VERORDENINGSBESLUTT DAT DOOR EEN
ARREST VAN DE RAAD VAN STATE
VAN NA DE VOORZIENING IS NIETIG
VERKLAARD. - FElTEN WA.AROP GEEN
ENKELE ANDERE 'VETTELIJKE BEPALING VAN TOEPASSING IS. - VOORZIEKING ZONDER BELANG GEWORDEN.
NrET-ONTVANKELIJKHEID.

4° VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE. VEROORDELING GE GROND OP DE BEPALINGEN VAN EEN
VERORDENINGSBESLUIT DAT DOOR EEN
ARREST VAN DE RAAD VAN STATE VAN
NA DE VOORZIENING IS NIETIG ' VERKLAARD. FElTEN WAAROP GEEN
ANDERE WETTELIJKE BEPALING VAN
TOEPASSING IS.- BESLISSING VAN HET
HoF .

1° en 2° Het an·est, waarb·i j cle Raad van
(1) Raadpl. de concl usie van Pl·ocurenrgeneraal Ganshof van d er l\ieersch, v66r eass.,
22 oktober 1970 (Bull. en PAsrc., 1971, 1, 144),
·inzonderh eid de bladzijden 161 en 162, a lsmede
de in d e noten 1 en 2 op blz. 162 vermelde
verwijzingen.
(2) Raa dpl. cass., 2 juli 1945 (Bttll. en
:PASIC., 1945, I, 198).

State een ve1'01'deningsbeslttit onwettig
ve1·klaa1·t, b1·engt clo01· te1·~tgwe1·king de
ve1·nietiging van cle onwettelijlce akte
mede erga omnes (1). (Eerste en
tweede zaak.)

3° Zonder belang en der·halve niet ontvankelijlc is cle voo1·ziening in cassatie van
het openbaa1· ministerie tegen een V1'idsp1·elcencl a1·1·est, wanneer cle 1'eglementm·ing die cle belclaagde zon ove1't1·eden
hebben is nietig ve1·lclaanl .cloo1· een
a1·1·est van de Raacl van State gewezen
na de incliening van cle voo1·ziening en op
het ten laste gelegcle j eit geen andere
stmfbepaling van toepassing is (2) .
(Eerste zaak.)
4° W annee1· cle belclaagcle zich in cassatie
heeft voo1·zien tegen een beslissing wam·biJ. hij tv01·dt ve1'0orcleelcl wegens een
ovm·t?·ecling van een· ve1'01'denin gsbe.sluit,
dit beslttit is nietig ve1·lclam·cl cloo1· een
a?Test van Cle Raacl van State gewezen
na cle incliening van de voo1·ziening en
op het feit geen anclm·e stmfbeJJaling
van toepassing is, zegt het Hof voo1·
1·echt dat cle best1-eclen beslissing geen
gevolg heejt, beveelt clat van zijn a?'?'est
melding zal .wm·clen gemaalct op de !cant
van cleze beslissing en laat cle kosten ten
laste van de Staat (3). (Tweede zaak.)

Ee1·ste zaalc.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BRUSSEL, T. VAN EESBEEK.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op h et bestreden
arrest, op 3 m ei 1972 gewezen door h et
Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende d at, om b ekl aagde van
vervolging te ontslaan en d e kosten van
d e strafvm·dering ten laste van de . Staat
te laten, het bestreden a rrest hierop
stetmt dat h et ministerieel b esluit van
29 d ecember 1970 houdend\) d e verplichting tot daling der verkoopprijzen van
rund- en varkensvlees, waarop d e vervolging is gegrond, onwettelijk is;
(3 ) Raadpl. cass., 25 oktober 1965 (Bttll .
en PASIC., 1966, I, 262) en de in de noot
v ermelde arr esten. Zie ook cass. fr ., ch . crim.,
7 januari 1955 (Bttll. cles cm·els, 1955, nr. 4,
b lz. 6), 23 april 1959 (ibicl., 1959, nr. 240,
blz. 483) en 3 d ecember 1970 (i bicl., 1970,
nr . 323, blz. 789).

-215Overwegende dat de Raad van State
bij arrest van 5 juli 1973. genoemd
minister.ieel besluit alsmede de latere
ministeriele besluiten van 3 februari
1971, 25 februari 1971 en 29 maart 1971,
waarbij het in beginsel vverd verlengd,
nietig heeft verklaard ;
Overwegende dat die nietigverklaring
door terugwerking meebrengt de vernietiging eTga omnes van de regl ementering
waarop de vervolging is gegron.d ; dat de
· genoemde ministeriele besluiten, inzonderheid dat van ?-9 december 197D, nietig
zijn vanaf het ogeriblik waarop zij in
werking zijn getreden ;
Dat de cassatie geen gevolg kan hebben, zodat de daartoe strekkende voor ziening van geen belang meer is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; laat de kosten ten laste van de
Staat.

veroo-r delend arrest door terugwerking
wettelijke grondslag missen en clat clit
arrest geen enkel gevolg kan hebben ;
Dat de voorziening geen bestaansreden
heeft;
Om die redenen, beslist dat het bestreden arrest geen gevolg heeft ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van voornoemd
arrest ; laat de kosten ten laste van de
Staat.

22 oktober 1973. 2e kamer. Voo't·zitte?· en Ve1·slaggeve1', de H. P errichon, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkhtidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal. Pleitm·, d e
H. van Hille (van de balie te Gent).

ze

22 oktober 1973. kamer . VooTzitte?' en Ve1·slaggeve1·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzittei·.
~ GeliJ'kluidende conclusie, de H. Colard,
advocaat-generaal.

Tweede zaak.
(EELBO.)
ARREST (ve1·taling) .
RET HOF ; - Gelet op h et b estreden
arrest, op 27 september 1972 gewezen
d oor het Hof van beroep te Brussel ;
Overvvegende dat, r echtdoencle op de
vervolging tegen eiser ingesteld wegens
overtrecling van d e bepalingen van het
m.inisterieel besluit van 29 december 1970
houdende verplichting tot claling der
verkooppri j zen van nmcl- en varkensvlees, gewij zig\f en verlengd bij de ministeriele besluiten van 3 februari 1971,
25 febrnari 1971 en 29 ma.art 1971, het
be3treclen arrest eiser veroordeelt;
Ovenvegende clat blijkens het arrest
v an 5 juli 1973 van de Raad van State
die ministeriele besluiten nietig \verden
verldaard;
Overwegende dat die nietigverklaring
door terugwerking meebrengt de vernietiging e?'ga omnes van de r eglementering
waarop de vervol g ing is gegrond en dat
zodanige beslissing gezag heef~ ten
opzichte van de rechtbanken cler rechterlijke orde;
Dat dientengevolge de vervolging ingesteld tegen. eiser en derhalve het

2e KAMER. -

23 oktober 1973 .

NACHTGERUCHT OF NACHTRUMOER.
HANDELSEXPLOITATIE
WAARDOOR NACHTGERUCHT WORDT BEROKKEND.- 0VERTREDING VAN ARTIKEL 561, 1°, VAN HET STRAFWETBOEK.
- BEGRIP.

·W ettelijlc gm·echtvaa?·digd is de beslissing
van de 1·echte1' die, te1· ve?·oo?·deling van
cle exploitant van een handelsbed1·ijj
we gens ove?·t1·ecling van a1·tilcel 561, 1°,
van het Stmjwetboelc, vaststelt clat
hoewel de exploitatie, zoals zij is . inge?·icht, slechts het nacht1·umoe1· heeft
ve?·oo?·zaalct clat daa1·mee noodzakelijk
gepaanl ging, de exploitant en•an ve?'zuimd heeft cle gepaste maat1·egelen t_e
nemen om cle nacht1"1.tst van gebtt?·en niet
te storen (1).
_(SAEVELS, T. OBSOl\fER.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 november 1972 in hager·
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te V eurne ;
Over het middel afgeleid uit de schen(1) Raadpl. cass., 28 oktober 1963 (Bull.
en PASIC., 1964, I, 223).

-216ding van de artikelen 561, 1°, van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het vonnis eiser tot straf
veroordeelt hoofdens nachtgerucht en tot
betaling aan verweerder van een schadevergoeding van een frank, op grand dat.
"het gewraakte nachtrumoer niet exclusief te wijten is aan een normale uitoefening van het recht een dancing uit te
baten m.aar evenzeer aan een niet nmnen
van voorzorgsmaatregelen door de beklaagde om nachtstoornis te voorkmnen,
zoals het isoleren van de lokalen van de
dancing ten opzichte van de andere
woonvertrekken ,,
te1'1vijl, ee1·ste oncle1·deel, h et hiermede
stelt dat het kwestieuze gerucht bim1en
de normale perken bleef en er slechts een
normale uito efening van h et recht een
dancing uit te baten geschiedde,
en, tweede ondenleel, artikel 561, 1°,
van het Strafwetboek noch enig andere
wettelijke verplichting aan eiser opleggen
voor enige isolatie te zorgen van zijn
normaal geluid, voortspruitende uit de
normale uitoefening van zijn beroep ;
eiser met dit geluid de verplichtingen
die voor hem vciortspruiten uit de
nabuurschap niet schendt ; integendeel,
waar andere bewoners van dit apparte Inentsgebouw door clit nm·male geluid
zouden gestoord worden, het aan hen
behoort de nodige maatregelen te doen
nemen ; dat zij moesten weten dat zij een
appartement koch ten, hum·den of betrokken in een gebouw waar op het gelijkvloers een bar met juke-box kon uitgebaat
worden en dat de geluidsisola.tie in dit
appartementsgebouw onvoldoende is en
normale geruchten aldus tot nachtst~oor
nis aanleiding zouden lumnen geven :
· Overwegende dat eiser n iet preciseert
waarin de b eweerde schending van arti kel 97 van de Gronchvet zou bestaan·;
vVat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat het-lawaai gemaakt in eisers dansz aal
van aard was de b ewoners van het
appartement van .verweerder in htm
nachtrust te storm1., en dat dit gerucht
veroorzaakt was door de - normale uitoe'fening van eisers beroep ; dat het
echter 1iiet releveert, zoals eiser het
aanvoert, dat het gerucht binnen de
normale perken bleef ;
Overwegende dat wanneer zijn exploitatie, zoals ze ingericht en uitgeoefend
wordt, een noodzakelijk daannee gepaard
gaande nachtgerucht veroorza<J,kt, de
uitbater de verplichtingen moet naleven

die uit het nabut1rschap voortspruiten
en het recht van de buren een nachtrust
te genieten in acht moet nem.e n ;
Dat de rechter in hager beroep, door
vast te stellen dat eiser verzuimd heeft
de gepaste maatregelen te nemen, om
gelet eensdeels op het gerucht dat zijn
beclrijf veroorzaakt en anderdeels op de
onvoldoende geluidsisolatie van zijn lokalen, de nachtrust van de gebm·en niet te
storen, zijn beslissing wettelijk verantwoordt;
Wat betreft het tweede onderdeel :
Overwegende dat de uitbater van een
bedrijf dat een noodzakelijk daarmee
gepaard gaande nachtgerucht veroorzaakt, die nalaat de gepaste maatregelen ·
te nemen om te voorkon:wn dat dit
gerucht buitensporig wordt, artikel 561,
1°, van het Strafwetboek overtreedt, al
werd er in de basisakte van het appartem entsgebouw bedongen dat in de beneden- en eerste verdiepingen een handelszaak, zel£s een priveclub, mag worden
uitgebaat;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende, wat de beslissing op
de strafvordering betreft, dat de substantiele of op straffe van nietigh eid voorgeschreven rechtsvormen werden n ageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
·wet is;
·
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; v~roordeelt eiser in de kosten.
23 oktober 1973. 2e kamer.
Voo1·zitte1·, de H . Louveaux, ,7oorzitter.Ve1·slaggeve1·, de H. Van L eckwijck. Gelijlclttidencle conclttsie, de H. Charles,
advocaat-generaal.
Pleit e1·, de
H. Van Huyse (van de balie te Veurne).

2e

KA,MER.

23 oktober 1973.

WEGVERKEER.
RECHTS INHALEN. -

lNHALEN.
VoORWAARDEN.

Ongeacht het geval wam·in het ve1'7cee1' .i n
evenwijclige files geschiedt, moet en mr;tg
het inhalen van een voe1·tui.g op de openbm·e weg slechts 1·echts geschieclen
wannee1· de . besttmnle1· hie1'van zijn
voo1·nemen links af te slaan kenbaa1'
heeft gemaakt en naa1· links is ttitge-

-217we ken om dit manetwm· t~it te voe1·en ( 1).
(Art. 21-1, lid 2 w egverkeersregle ment.)

matige snelheid, dwars v66r zijn garage,
zonder acht te slaan op verweerder die
reeds begonnen was hem in te halen,
plots links afsloeg », en. vervolgens overweegt dat " verweerder slechts gehouden
(DE. VOEGHT, T. VLOEl\iA.NS .)
was langs rechts in te h alen wanneer
eiser, na zijn richtingslichten te hebben
, ARREST.
ontstoken, zich tijcli g en op v·o ldoende
wijze naar links had begeven », en
· RET HOF ; - Gelet op h et bestreden " geenszins v erplicht was om zijn voorvonnis, op 8 d ecember 1972 in .h oger ligger, die m et ontstoken lichten zijn weg
beroep gewezen door d e Correctwn ele · vervolgde aan de r echterzijde van d e
Rechtb ank te A.ntwerpen ;
aslijn, te blijven volgen totdat d eze zich
uiteindelijk
n aar links zou begeven om
I. In zoverre de voorziening tegen de
beslissing over d e str afvordering gericht zijn rijbeweging uit t e voeren " ;
Overwegende clat d e feitenrecht er a ldus
is :
op soevereine wijze oordeelt dat eiser na
Overwegende dat eiser, burgerlijke d e aankondiging van zij n voornem en om
p a r tif, niet ver oorcleeld werd in d e kosten 1in ks af te slaan het tweed e vereiste van
van de strafvord ering ; dat de v oorz1enmg voormelde . b epaling van h et a lg(lmeen
wegverkeersreglement, zich naar links
derhalve n iet ontvankelijk is ;,
wenden, niet heeft volbracht ; dat de
II . In zoverre· d e voorziening tegen de b eslissing, die regelmatig rnet r edenen
beslissing over d e civielrechtelijke vorde- omkleecl is, d e in het middel aangevoerde
ring gericht is :
wets- en r eglcm entaire b epalingen niet
schendt;
Over het middel afgeleid uit de sch enEn over wegende dat de substantie-le of
ding van d e artikelen 2 1-l van het op straffe van nietigh eid voorgeschreven
koninklijk b esluit van 14 maar~ 1968 r echtsvormen werden nageleefd en dat de
houclende a lgem een r eglement op de . b eslissing overeenkomstig d e wet is ;
polit ie van h et wegverkeer en 97 van d e
Grondwet,
Om die r ed enen, verwerpt d e' vo orziedoordat h et vonnis bestuurder V loe- ning; yeroordeelt eiser in de kosten.
m ans vrijspreekt van de telastlegging van
d e in b eweging zijnde eiser, die te kennen
23 oktober 1973. 2e kamer.
had o·e o·even dat hij voornemens was
Voo1·zitte1·, d e H. Louveau x, voorzitter.links oaf t e slaan eil zich n aar links
Ve1·slc~ggeve?' , de H. Van L eckwijck. o·ewend h ad
cleze beweging uit te
Gelijlcluidende conclusie, de H. Char~oeren, links te h ebben ingehaald, op les, a d vocaat-generaal. Pleite1·, d e
oToncl dat eiser " reeds ger uime tij d zijn H. Helleman s (van de balie te A.ntwerfinkerpinklichten d eed branclen ." en hij
pen) .
" links van h em 1n eer plaats v nJ h et om
in te halen clan r echts en clat h et verweercler toegelaten was eiser
die
nog geen aanstalten m aakte om. zijn
maneuver uit te voeren, lm.ks 1n te
h alen "•
2e KAlvom. - 23 oktober 1973.
te1·wijl h et vonnis alclus aan voormelde
b epaling van het a lgemeen wegverkeers - 10 . STRAF. - •VERVALLE:Io.TVERKLARING
reglement een interpretatie geeft die met
VAN RET RECHT TOT STUREN ALS STRAF
haar tennen onverenigbaar is :
UITGESPROKEN. - BESTANDDEEL VAN
DE STRAF EN GEEN AFZONDERLIJKE
O ver wegende dat h et vonnis niet enk el
STRAF.
ste1-mt op .d e in h et middel aan geh aalde
considerans m aar bovendien vaststelt
20 WEGVERKEER.- VERVALLENVERdat eiser, " die reeds geruime tijd zijn
.KLARING VAN RET RECHT TOT STUREN
linkerpinklichten d eed branden en la n gs
ALS STRAF UITGESPROKEN. BEd e r echterzijde van d e aslijn v an d e
STANDDEEL VAN DE WE GENS DE OVERrijweg zijn weg vervolgde tegen een
TREDING OPGELEGDE STRAF EN GEEN
AFZONDERLIJKE STRAF.

Oin

(1) Cass., 6 februari 1973 (A1·1•. cass., 1973,
biz. 566) .

30 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE
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DOOR DE POLITIERECHTBANK TOT EEN
GELDBOETE EN VERVALLENVERKLARING VAN RET RECHT TOT STUREN. CORRECTIONELE RECHTBANK IN HOGER
BEROEP RECHTDOENDE DIE DE VEROORDELING TOT DE GELBOETE BEVESTIGT, DOOR DE DUUR VAN DE VERVALLENVERKLARING VAN RET RECHT TOT
STUREN VERLENGT . - EENPARIGHEID
VEREIST.
4° CASSATIE . - OMVANG. - STRAFZAKEN.- VERVALLENVERKLARING VAN
RET RECHT EEN VOERTUIG TE BESTUREN.- CASSATIE WEGENS DE ONWETTELIJKHEID WAARDOOR DEZE STRAF IS
AANGETAST. ---:- GEHELE CASSATIE MET
VERWIJZING.
1° en 2° De vm·vallenve1·lcla1'ing van het
1·echt een voe1·tuig of een luchtschiJJ te
besttwen of een ?'ijdie?' te r;eleiden, die
met toepassing van a1·tilcel 38 van de wet
bet1·ejjende de JJolitie ove1· het wegvm·lcee?'
als st?'Cij w01·dt ttitgesp?"Olcen, is een bestanddeel van de st?·af opgelegd wegens
een van de in genoem d m·tilcel OJJgesornde ove?'t?·edingen en geen afzonde?'lijlce stmf (1). (ln:1pliciete oplossing.)
3° De co?'?'ectionele ?'echtbanlc moet met
eenpa1·ige stemrnen van ham· leclen
ttitspTaalc doen om een vonnis in hoge1·
be1·oep ttit te SJJ?'elcen waa1·bij, na
bevestiging van de gelclboete die te gelijlce?·t~jcl als een ve?·vallenve?·lcla?·ing van
het ?'echt tot sttt1'en doo1· de politie1·echte1'
is ttitgesp?"Olcen, de dtttt?' vcm deze
ve?·vallenve?·lclct?'ing wo1'Clt veTlengcl (2).
(Art. 2llbis Sv.; a.rt. 149 vervat in
artikel 3 wet van 10 oktob er 1967
hou dende het Gerechteli jk vVetboek.)
40 D e wssatie wegens de onwettelijlcheid

waa1·doo1' de ve?'vallenve?·lclm•ing van het
?'echt een voe1·tuig te besttt?'en is aange tast, is een gehele cassatie en geschiedt
met ve?·wf:jzing (3).
(WYNS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op. h et bestreden
vonnis, op 7 m.aart 1973 'in hoger beroep
gewezen d oor de Correctionele Rechtbank
te Brussel ;

(1) (2) en (3) Cass., 7 september 1971 (A1'1',

cass., 1972, blz. 20).

In zoverre d e voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld :

A. wegens d e telastlegging 3 :
Over het middel afgeleid nit d e schending van artikel 211bis van het W etboek
van strafvordering,
doo1·dat de bestreden beslissing h et
vonnis van 6 december 1972 van d e
Politier E;Jchtbank van Sint-Kwintens-Lenn ik in die zin wijzigt d a t eiser veroordeeld
worclt tot een ontzetting van h et recht
tot stnren van een n1otorvoertuig van
de categorieen A tot F voor een cluur van
een maancl, zoncler vast te stellen d at
deze strafverzwaring met eenparige stemmen beslist werd :
Overwegende dat, krachtens de in het
middel aangednide wetsbep aling, de correctionele rechtbank, in hoger b eroep
nitspraak doende, de door de eerste
rechter uitgesproken straf, ten deze een
geldboete van 150 frank of een maancl
vervangende gevangenisstraf, niet mag
verzwaren met de vervallenverklaring
van het recht tot stm·en van een maand
dan met eenparige stemmen ;
Dat, bij gemis aan het vaststell en van
deze eenparigh eid, d e veroordeling nietig
is;

Dat het m idclel gegrond is ;
En overwegende d at de vervallenver ldaring een b 'jlstanddeel is van de straf,
zoclat de onwettelijkheid van d e b eslissing
betreffende die vervallenverklarilig de
vernietiging van de ganse veroordeling
hoofden s deze telastlegging meebrengt ;

B. wegens d e telastlegging 5 :
Over het middel ambtshalve afgeleid
nit de schencling van de artikelen 27 ,
tweede lid, vari de wet van 10 maart 1925,
40 en 563 van het Strafwetboek,
doo1'Clat het vom1is, onder bevestiging
van het beroepen vonnis, eiser veroor deelt tot een geldb oete van 26 frank
en tot. een vervangende gevangenisstr a f
van acht dagen, om bij gebrek aan
v:oorzorg, doch zonder opzet, inrichtj.ngen
van elektrisch e ener gie te hebben vernielcl of beschadigd en h et vervoer yan
d eze ener gie op de wettelijk toegelaten
lijnen te h ebben gehinderd of gestremd :
Over wegende dat dit misclrijf, omschreven door artikel 27, tweede lid, van
de wet van 10 maart 1925 op d e elektriciteitsvoorziening, b etengeld wordt met
de straffen gesteld door artikel 563 van
het Strafwetboek, met name een geld-
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boete van 15 tot 25 frank en een gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen
of met een van dw straffen aileen ;
Overwegende dat hep vonnis, waarbij
eiser veroordeeld wordt tot een geldboete
van 26 frank en tot een vervangende
gevangenisstraf · van acht . dagen, de in
het middel aangehaalde wetsbepalmgen
schendt;
C. wegens de telastleggingen 1, 2 en 4:

Overwege~de dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiser wegens de
telastleggingen 3 en 5 en in de kosten
veroordeelt; verwerpt de voorzwnmg
voor het overige ; beveelt dat van cht
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gede~ltelijk vernietigde vonnis ; veroordeelt mser m de helft
van de kosten ; laat h et over1ge ten laste
van de Staat; verwijst de aldns beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te
Leuven, zitting houdende in hoger beroep.
23 oktober 1973. :____ 2 8 ka1I1er. ~

T1 om·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter.

- VeTslaggeveT, de H. Van Leckwijck. Gelijlcluidencle conchtsie, de H .. Charles,
advocaat-generaal. -,--- Ple~te1: , de
H. M. De Cock (van de balie te Brussel).

2e

KAMER.

VONNISSEN

-

23 oktober 1973.

EN

ARRESTEN.

STRAFZAKEN.
DESKUNDIGE DOOR
DE PROCUREUR DES KONINGS BELAST
MET EEN INFORlVIATIEOPDRACRT.
VERROOR DOOR RET VONNISGERECRT.
DESKUNDIGE DIE ENKEL VERSLAG
UITBRENGT OVER RET RESULTAAT VAN
ZIJN VROEGERE OPDRACRT. GETUIGENEED ALLEEN VEREIS~.

De clesktmclige die cloo1' de p1'ocw·eu1' des
Konings met een injo?·matieoJxlmcht
belast wenl en die tijdens het ve1·hoo1·
voo1' het vonnisge1·echt enlcel ve1·slag
ttitb1·engt ove1' zijn m·oege1·e opdmcht,
moet e1· slechts de getuigeneed ajleggen (1). (Art. 155 Sv.)

(SAENEN,
T. SCRODTS EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 oktober 1972 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 44, 154, 155,
189, 190 en 211 van het Wetboek van
strafvordering,
doo1·dat het arrest om de telastleggingen
bewezen te verklaren onder meer steunt
op de vaststellingen en verklaringen van
de aangestelde deskundige, zonder hiervan nit te sluitim de verhlaringen door
deze laatste gedaan op de terechtzitting
van 16 oktober 1970 van de Correctionele
Rechtbank te Leuven omtrent zekere
proefnemingen en de verklaringen van
eiser op dezelfde zitting ; dat uit h et
proces-verbaal van gezegde zitting blijkt
dat de deslumdige slechts de gewone
getuigeneed aflegde,
tenviJ·z de deslnmdige die op de zitting
van het vonnisgerecht zich er niet toe
beperkt verslag uit te brengen over de
uitslag van zijn vroegere opdracht, maar
tevens optreedt als deskundige, tegelijkertijd cle getuigeneed en d e deskundigeneed moet afleggen ; dat . bij gebrek
hieraan het 'arrest op een door nietigheid
aangetaste rechtspleging stetmt en eveneons nietig is :
Overwegende dat, volgens d e vermeldingen in h et proces-verbaal van de
terechtzitting gehouden op 16 oktober
1970 door de Correctionele Rechtbank
te Leuven,. Van Waegeningh, aan w>ie de
procureur des Konings opclracht had
gegeven om ter plaatse nuttige vaststellingen en proeveri te verrichten,
verhoord werd na regelmat_ig de getui geneed te h.ebben afgeleg<;l. cloch niet de
deskundigeneed ;
Dat uit de confrontatie van zijn ver ldaringen op voormelde terechtzitting
met de vaststellingen neergeschreven in
het verslag dat hij op 1 april 1970 neerlegde, blijkt dat voor de rechtbank
Van Waegeningh aileen uitleg · heeft
gegeven betreffencle de feiten die hij had
vastgesteld zonder bijkomende inlichtingen of technische adviezen te verstrekken, zodat hij voor het gerecht clat
(1) Cass., 23 september 1968 (A1'1·. cass.,
1969, biz. 83).
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hem heeft gehoord niet als deskundige
is opgetreden en het niet vereist was
dat hij benevens de .getuigeneed ook de
d eskundigeneed zou afl.eggen ;
Dat hieruit volgt dat de ontst!)ntenis
van de eedafl.egging als deskt1ndige door
Van W aegeningh n och de gelcligheid van
zijn getuigenis noch de wettelijkheid van
de beslissing aantast;
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 clie redenen, verwerpt d e voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
23 oktober 1973. 2• kamer.
Voo?·zi#e?', de H. Louveaux, voorzitter. VeTslaggeveT, de H. Van Leckwijck. GeliJ'kluidende conclusie, de H. Char·les,
ad vocaat-generaal.
Pleite1·s, de
HH. Philips en De Bruyn.

2•

K.A.MER.

-

23 oktober 1973.

1° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
- TERMIJN. - TERMIJN DIE EINDIGT
OP EEN ZATERDAG, EEN ZONDAG OF
EEN ANDERE WETTELIJKE FEESTDAG. VERLENGING TOT DE EERSTVOLGENDE
WERKDAG.
2° LASTER EN LASTERLIJKE AANGIFTE. - STRAFVORDERING. - VERJARING.
3° LASTER EN LASTERLIJKE AANGIFTE. - VERVOLGING VAN AMBTSWEGE.

1° W arinee?' in st1·ajzaken de tenni}n om
hoge1· be1·oep in te stellen eindigt ·op een
zatenlag, een zondag of een ande1·e
wetteliJ'ke feestdag, wonlt hif ve?'lengcl
tot de ee1·stvolgencle we;rkdag, zelfs indien
clit hoge1· be1·oep bij een tm· g1'itfie te
ve?Tichten akte client te wo1·den aangetekencl (1). (Art. 644 Sv.)
2° De ko1·te ve1ja1·ing dom· de m·tikelen 4
en 12 van het clec?·eet van 20 jttli 1831
op de d?'ttkpe?'S ingestelcl voo?" miscb·~jven
van laste?' jegens openbm·e ambtena1·en
is niet van toeJJassing op het misd1·ijj
laste1·li}ke aangijte (2).

3° Het misd1·iJJ laste?"li}lce aangijte lean van
ambtswege wm·clen vm·volgcl; een klacht
van de benadeelde pm·ti} wonlt niet
ve1·eist (3). (Artt. 445 en 450 S.W.)
(DE OUBBER, T.

VAN

EETVELDE.)

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 november 1972 door het
Hof van beroep te Gent gewezen;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering:
Over het eerste iniddel, afgeleid uit de
schending van artikel 203 van het
W etboek van strafvordering,
cloo?"dat het arrest ontvankelijk heeft
verklaard het hoger beroep ingesteld op
4 april 1972 door het openbaar ministerie bij de rechtbank die het vonnis heeft
gewezen,
tm·wi}l dit hoger beroep tegen het
vonnis dat op tegenspraak op 23 maart
1972 werd gewezen, laattijdig werd aangetekend:
Overwegende dat de termijn voorge schreven door artikel 203 van het
Wetboek van strafvordering oin hoger
beroep in te stellen eindigcle op 2 april
1972, clit is op een. zondag ;
Overwegende dat, luide'ns artikel 644
van het W etboek van strafvordering,
wanneer de wettelijke term.ijri om een
proceshandeling in strafzaken t e verrichten eindigt op een zaterdag, op een
zondag of een andere wettelijke feestclag,
hij verlengd wordt tot de eerstvolgende
werkdag;
Dat 3 april 1972, P aasmaanclag,
een wettelijke fe estdag was zodat de
term.ijn verlengd werd tot 4 april1972;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde micldel, afgeleid u.it de

(1) Cass., 22 mei 1967 (A?'?', cass., 1967,
blz. 1136) .
(2) Cass., 5 oktober 1908 (Bttll. en PAsrc.,
1908, I, 319) . Raadpl. cass., 19 december 1938
(ibid., 1938, I, 385) en 25 mei 1959 (ibid.,
1959, J, 974) en noot 2.
(3) NYPELS en SERVAIS, d. III, blz. 299,
nr. 5, en Rep. pmt. d1·. belge, v 0 Denonciation
ca./omnieuse, nr. 70.

T
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het decreet .van 20 juli 1831,
doo1·dat bet arrest eiser veroordeelt om
op 9 februari 1971 schriftelijk bij de
-overheicl een lasterlijke aangifte ingediencl
te J::!ebben,
te1·wijl de strafvorclering ingevolge
voormelde wetsbepalingen door verj aring
was vervallen :
'

H oewel de bestutt?'de7' die het voe1·tttig
veTlaat dat hij tot stilstand ge bmcht of
gestationem·d heeft, bestwtwcle1· van clit
voeTttt~g bliljft, is ook bestuu1·de1· van dit
voe1·tuig hiJ' die het oncle1·tussen in
beweging b1·engt, al was het do01· een
ve1·kee1'cl gebmik (1). (Artt. 2, 6°, 10,
lid 1, en 35 \Vegverkeersreglement.)

Overwegende dat het in het middel
.aangehaalde decreet· niet toepasselijk is
op het misclrijf van schriftelijke lasterlijke aangifte bij de overheid tegen een
openbaar ambtenaar ;
Dat het rhiddel naar recht faalt ;

(NAAlliLOZE VENNOOTSCHAP « ASSURANTIE
VAN DE BELGISCHE BOERENBOND "•
T. STOCKMANS EN LITISCONSORTEN.)

. Over het vierde micldel, afgeleid uit de
schending van artikel 450 van het Strafwetboek,
dooTdat het arrest eiser hoofclens lasterlijke aangifte veroorcleelt zonder clat een
klacht werd ingecliencl door de benadeelcle partij :

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 september 1972 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende clat het arrest enkel
uitspraak cloet over de civielrechtelijke
belangen;

Overwegende dat uit zijn tekst .blijkt
dat het in het micldel aangehaalcle artikel
niet toepasselijk is op het misdrijf van
lasterlijke aangifte ;
Dat het miclclel naar recht fHalt ;
En overwegende dat de substantiiile of
op straffe van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en clat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de civielrechtelijke vordering :
Overwegencle dat eiser geen bijzonder
midclel inroept ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
23 oktober 1973. 2e kamer.
VooTzitte1·, de H. Louveaux, voorzitter.Vm·slaggeve1·, de H. Van Leckwijck. Gelijlcluiclende conchtsie, de H. Charles,
aclvocaat-generaal .

2" KAMER. -

23 oktober 1973.

WEGVERKEER.
WEGVERKEERSREGLE111ENT, ARTIKEL 2, 6°. BESTUURDER VAN EEN MOTORRIJTIDG.BE GRIP.

ARREST.

Over het middel afgeleicl uit de schencling van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek en de miskenning van de bewi.jskracht van de
verzekeringspolis (nr. 92.170.490) tussen
eiseres en verweercler Stoclnnans geslo ten, meer bepaald van artikel 4 van de
algemene voorwaarden van de polis, van
de artikelen 2-6° en 10 van het wegverkeersreglement en 97 van de Grondwet,
doo1·clat, na vastgesteld te hebben dat
het kwestieus verkeersongeval zich voordeed in de volgencle omstancligheclen :
« Van Laer Andre, die zich in het slachthuis uitgebaat cl:oor zijn broeder Van Laer
Emile, achter zijn vrachtwagen bevond,
werd dodelijk gekwetst toen hij tussen
deze vrachtwagen en de muur werd
verplettercl, ingevolge het feit dat beklaagde Stockmans de motor van het
voertuig startte om de verwarming in
w·e rking te stellen, waarcloor dit, de
versnelling in achteruit ingestelcl zijncle,
met een schok achterwaarts reed "• na
beslist te hebben clat " een fout in hoofcle
van het slachtoffer Van Laer Andre niet
bewezen was», na vastgestelcl te hebben
dat verweerder Stoclunans uit eigen
initiatief handelde en daaruit afgeleicl te
hebben clat hij volledig aansprakelijk
diende gesteld voor de ontstane schacle
en na Stoclunans veroorcleelcl te hebben
schadevergoecling te betalen aan de

(1) Raadpl. cass., 28 april 1970 (A?'1'. cass.,
1970, blz. 796) en 4 juni 1973 (ibid., ·1973,
blz. 961).

-222weduwe van het slachtoffer, bet arrest,
uitspraak doende over de eis tot gemeenverklaring van arrest door verweerder
Stoclrmans tegen eiseres en over de eis
tot schadevergoeding ' door verweerster
Willems, weduwe van h et slachtoffer,
eveneens tegen eiser es ingeleid, beslist
dat beide eisen gegrond waren, en eiseres
veroordeelt tot betaling van 53.876,
3.055.675 en 180.000 frank met de
vergoedende en gerechtelijke interestep.
en de kosten van de burgerlijke partij in
b eide instanties, en deze beslissingen
grondt op d e toepassin g van a rtikel 4, I,
b, van d e bedoelde polis, waarbij de
d ekking van het con tract (dat normaal
de persoonlijke p·erson enwagen van Stockm ans verzekerde ) zich uitstrekt tot de
civielrechtelijke aansprakelijkheid van
de verzekeringnemer Stockmans, als
bestuurder of als civielrechtelijk aansprakelijk voor d e b estuurder van elk
aan derden toebehorend motorrijtuig dat
hij toevallig zou besturen zelfs terwijl bet
omschreven motorvoertuig - zijnde het
verzekerd voertuig van Stockmans - u1.
gebruik is,
tenvi}l, ee1·ste onclm·deel, eiseres in haar
conclusies staande gehouden h ad dat
Stoclrmans de kwestieuze vrachtwagen
niet bestuurd h ad, dat " h et slachtoffer
Van Laer Andre zdf als bestuurder van
de vrachtwagen op b et ogenblik van het
ongeval client b eschou wd te worden »,
« dat hij ind erdaad d e vrachtwagen had
b estuurd tijdens de rit naar de plaats van
h 6t ongeval, rit tijdens welke betichte
Stockmans zich niet in de vrachtwagen
b evond », « dat hij d e hoedanigheid van
b estuurder n,iet verloor toen hij ter
plaHtse aangekomen uit d e vracbtwagen
was ·gekomen », « dat clit klaar blijkt uit
de tekst van artikel 10, lid 4, van h et
wegverkeersreglement », « dat betichte
Stoclunans enkel een verkeerd gebruik
van het voertuig heeft gemaakt, « dat
dit verkeerd gebruik niet als « besturen »
kan worden aangezien daar betichte ·
Stoclrmans wel onbewust door een verk eerd gebruik d e vrachtwagen in b ewe ging bracht, maar geenszin s enige handeling verrichtte om dit zich voortbewegend
voertuig de gewen ste richting te d oen
volgen », « dat b etichte Stoclrmans nooit
het stuurwiel van die vrachtwagen aanr aakte »,
terwijl h et arr est d eze beweringen van
eiseres niet ontkend h eeft en de juistheid
ervan minstens · impliciet doch duidelijk
genoeg aangenomen heeft ;
terwijl h et arrest d esondanks beslist
dat " de handelingen van het aanzetten

van het contact, h et starten van d e
motor en b et, al ziJ b et op een verkeerde
manier, in b ewegu1g brengen van h et
voertuig moeten aangezien worden als
vallend onder h et begr1p "toevallig
besttu·en van andermans voertuig » zoals
bedoeld door de polis zelfs inclien d e
bedoelu1g enkel was d e verwarming in
werking te stellen, vermits handelingen.
van bestm·ing objectief en niet naar de
u1.tentie clien en beoordeeld te worden » ;
" en dat de eis in gemeenverldaring,
gesteld d oor beldaagde Stockmans, derhalve gegrond is ; en de burgerlijke partij
gerechtigd was haar eis ook te stollen
tegen d e naamloze ventwotschap Assurantie van de Belgische Boerenbond »,
terwijl de interpretatie door het a rrest
van het woord " een voertuig besturen »
onverenigbaar is met de normale en
gebruikelijke · betekenis van het woord
" een voertuig besturen >> d at ldaar en
duidelijk impliceert d at d e bestmu·der
a an het voertuig een richting geeft,
terwijl uit de vas:tstellmgen van h et
arrest blijkt dat Stoclrmans een fout.ief
gebruik van de vrachtwagen gemaakt
h eeft, doch geenszi.ns cl at hij dit voertt}ig
b estuurcl heeft,
terwijl het arrest bijgevolg de b ewijslu·acht van d e polis miskent en de veroorclelul.g van eiseres tot schadevergoeclin g
bij toepassing van deze polis niet wettelijk
gemotiveerd voorkomt ;
te?'WiJ'l, tweecle onclenleel, ·a rtikel 2-6<>
van h et wegverkeersr eglement in zijn
Franse tekst die dezelfde wettelijke
waarde he eft als d e N ederlandse klaar en
cluidelijk bepaalt clat « le tern:w conducteur (bestuurder) clesigne toute p ersonne
qui ass u.r e la direction cl'un vehicule ou
qui guide les ·a nim aux ou en a la garde »,
terwijl uit de door h ot arrest vastgestelde of mu1stens niet b etwiste feiten
duidelijk blijkt dat verweerder Stoclunans
« n'assurait pas la direction· » van h et
kwestieus voertuig, dat hij bi.jgevolg d e
wagen niet b estum·de in de wetteli.jke zin
van het woorcl en b et arrest artikel 2-6°
van het wegverkeersreglen~ent flagrant
geschonclen heeft door aan h et woord
" een wagen besttu·en >> een interpretatie
te geven die onverenigbaar is met de
betekenis van het woord volgens gezegcl
artikel;
cle1·de onclenleel , indien 1noest aangenomen worden dat het arrest niet duidelijk vaststelt clat Stockmans nooit het
stutu·wiel van de vrachtwagen aanraakte,
dat Van Laer zelf als bestuurder van de
wagen op het ogenblik van het ongeval
diencle b eschouwd te worden, dat tijdens

-223.de rit Stockmans zich niet in de wagen
bevond en dat Stockmans enkel een
.verkeerd gebruik gemaakt heeft van een
voertuig dat hij niet bestuurde, h et
.arrest d e conclusies van eiseres dienaan~
gaande niet beantwoordt zoa.Is door
.artikel 97 van de Grondwet vereist is ;
te?·wij'Z, me1·de onde?·deel, minstens uit
de bewoordingen van het arrest onmogeJijk kan opgemaakt worden of de rechter
in feite heeft willen beslissen dat het niet
juist of niet bewezen is dat Van Laer
Andre de kwestieuze vrachtwagen had
b estuurd tijdens d e rit van het ongeval,
:rit tijdens welke Stoclnnans zich niet
in de wagen bev ond, dat hij de hoedanigheid van bestuurder niet verloor toen hij
ter plaatse aangekomen uit de vrachtwagen was gekomen, dat dit klaar blijkt
uit artikel I 0, lid 4, van het wegverkeersreglem en t, dat Stockmans geenszins enige
handeling verrichtte om. het zich voortbewegend v oertuig de gewenste richting
te doen volgen, dat Stoclrmans nooit het
stuurwiel van die vrachtwagen aanraakte,
dan wei of hij in rechte heeft will en _beslissen dat, zelfs indien al deze feiten en
omsta.ncligheden juist waren, Stockmans
toch de v rachtwagen bestuurd had,
terwijl d eze dubbelzinnigheid en onduidelijkheid van de motivering het Hof in
de omnogelijkheid stellen zijn controlerecht uit to oefenen over de wettelijkheid
van het bestreden arrest en met h et
gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering gelijkstaan :
Overwegende dat de vier onderdelen
van het Iniddel tot grondslag hebben de
b etekenis die moet gehecht worden aan
het woord « besturen » dat v oortkomt in
artikel 4 van het modelcontract naar
het"Celk d e polis (nr. 9.2.I70.490) werd opgesteld die tussen eiseres en d e eerste
verweerder op I5 juli I968 gesloten werd;
· dat deze · betekenis moet achterhaalcl
worden in h et licht van de wet van
I juli 1956 op de verplichte verzekering
van motorvoertuigcn, in de gecoordineerde wetten van I6 ma.art I968
betreffencle de politic over het wegverkeer en in het wegverkeersreglement van
14 maart I968;
Dat artikel .2-6° van het wegverkeersreglem ent onder « bestuurder » verstaat
« al wie een voertuig bestum·t of trek-,
last- en rijdieren of vee geleidt dan wel
onder zijn b ewaking heeft » ; dat, in
strijd met het betoog van eiseres, niet enkel een voertuig « bestuurt » wie « enige
handeling verricht om een voortbewegencl
voertuig de gewenste richting te doen

volgen » en daartoe het stuurwiel hanteert, maar al wie overeenkomstig artikel 10, eerste lid, een voertuig in beweging brengt; .
Overwegende weliswaar dat hij die,
zoals ten deze Van Lae.r Andre, een stilstaand of stationerend voertuig verlaat
als · de bestuurder ervan wordt betiteld
door artikel 35 en ertoe gehouden is,
krachtens artikel 10, laatste lid, de
nodige voorzorgen te nemen ter voorkoniing van enig verkeerd gebruik ervan·;
dat zulks echter niet wegneemt dat de
eerste verweerder eveneens de hoed~nig
held van bestuurder had toen hij , al was
het door een verkeerd gebruik te maken,
het voertuig startte, zij het ook met het
voornemen de verwarming in -..verking te
stellen;
Dat derhalve het arrest door de in het
eerste onderde~l aangehaalde re.denge.vmg geen lezmg van artikel 4 van
becloelcle polis geeft die onverenigbaar is
met de bewoordingen ervan, noch de
artikelen .2-6° en 10, laatste lid, van het
wegverkeersreglement schendt ; dat het
tevens de conclusie van eiseres ondubbelzinnig en duidelijk b ean twoordt door
vast te stellen dat eerste ver weerder
als bestuurder van de vracht'''agen
handelde toen het ongeval gebeurde ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
·01n die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

23 oktober 1973. 2e kamer.
Voo1'Z1:tte1', de H. Louveaux, voorzitter.Ve1·slaggeve1·, de H. Van Leckwijck. Gelijklttidende conclttsie, de H. Charles,
advocaat-generaal.
Pleite1·s, de
HH. Struye en De Bruyn.
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l o VOORZIENING IN CAS SATIE.

PERSONEN BEVOEGD OJV[ ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING . BESLISSING
WAARBIJ DE STRAFVORDERING VERJAARD WORDT VERKLAARD. - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE.- NIETONTVANKELIJKHEID.
2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -

-
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VRIJSPREKEND VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANIL HOGER BEROEP VAN
RET OPENBAAR 1\'l.INISTERIE EN VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ. VONNIS DAT
DE STRAFVORDERING VERJAARD EN DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING GE GROND VERKLAART. LAATSTE . BE SLISSING ll'lOET MET EENPARIGE STEMJ\'lEN WORDEN GEWEZEN.

3°

CASSATIE. OiliVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. CASSATIE VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT
VEROORDEELD. BURGERRECHTELIJK
AANSPRAKELIJ KE PARTIJ DIE ZICH NIET
OF ZICH ONREGELMATIG I N CASSATIE
.HEEFT VOORZIEN . GEVOLGEN VAN DE
CASSATIE T.A.V. DEZE PARTIJ.

4°

VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM.- STRAFZAKEN. -BURGERLIJK
AANSPRAKELIJKE P ARTIJ, EISERES.
VOORZIENING
NIET
BETEKEND .
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° Niet ontvanlceli}lc, we gens het ontbTelcen
van belp,n g, is de voo1'ziening van de
belclaagcle tegen een beslissing die cle
stmfvonle?:ing (lao?· ve1ja1·ing ve1·vallen
ve?·lclaa?'t ( 1).
20 Het vonnis van cle co?'?'ectionele ?'echtbanlc

clat, op de hoge1·e be1'0epen van het
openbacw ministe1·ie en van de btwge?· lijke pm·tiJ' tegen een m·i}sp1·elcend vonnis
vait de politie?·echtbanlc, ene1·zi}cls, cle
st7·ajvonle?·ing ve1jctanl en, ancleTzi}cls,
cle btwge?·lijlce, ?'echtsvonle?·ing geg1·oncl
ve?·lclaa?·t, moet ave?' clit ~aatste pttnt met
eenJJWrige stemmen gewezen wonle-1t (2) .
(Art. 2llbis Sv.)
3o W annem· cle beslissing tot ve1·oonleling
van cle belclaagcle inzalce cle btt?'gedijlce
?'echtsvonle?·ing op zijn vooTziening veTnietigcl wonlt en cle btt?·ge?'?'echtelijlc
aans]Jmlceli}lce pa1·ti} zich niet of zich
o?u·egelrnatig in cassatie heejt voo?·zien,
ve1'liest cle beslissing, waa1·bi} cleze
]Jm#i btt?·ge?'Techtelijlc aanspmlcelijlc
wo1·clt ve?·lclam·cl voo?~ cle ve1·oonleling van
cle belclaagcle, ham· bestaans1wlen (3).

een btwgmTechtelijlc aanspmlceli}lce pm·ti}, clie niet is betelcencl aan cle pa1·tij
tegen wie zi} is ge1·icht (4). (Art. 418 Sv.)·
(OTTOY EN DEJONGE,
T. REGIE VAN TELEGRAAF EN TELEFOON.}
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestredeu
vonnis, op 17 januari 1973 in hoger b eroep·
gewezen door de Correctionele Rechtbank
t e Brussel ;
I. W at betreft de voorziening van
Ottoy Karel, beklaagde :

A. In . zoverre z1j gericht is tegen de
b eslissing over de strafvorderi.ng :
Overwegende dat het vonnis verklaart
dat de strafvordering tegen eiser vervallen is door verjaring en de kosten van
beide aanleggen ten laste van de Staat
laat ; dat, bij gebrek aan b elang, de
voorziening niet ontvankeFjk is ;

B. In zoverre zij gericht is t egen de
beslissing over de civielrechtelijke vordering door verweerster ingesteld :
Over het eerste Iniddel , afgeleid uit de
soh ending van arti.kel 211 bis van het
W etboek van strafvordering,
cloo?·clat het besti·eden vonnis het vmmis
van de Politierechtbank van Wolvertem
van 22 september 1972 vernietigt, de ten
laste van eiser gelegde overtreding bewezen acht en eiser veroordeelt tot betaling van een schadevergoecling van
32.432 frank, vermeerderd met d e vergoedende en gerechtelijke intresten en
kosten aan de bm·geriijke partij, zonder
echter vast te stell e~l dat d eze veroordeling m et eenp ari.gheid van stennnen wercl
uitgesproken :

Ovel!wegencle dat de politierechtbank,
bij h et beroepen vonnis, ei.ser had vri jgesproken en zich onbevoegd h ad verklaa.rcl
om te oorclelen over de ei.s van verweerster;
Overwegencle dat, op het hoger beroep
ingesteld door het openbaar ministerie
4° Niet ontvctnlcelijlc is cle voo?·ziening van en door de bmgerlijke partij, d e cmTectionele rechtbank beslist, eensdeels clat
de strafvordering door verjaring verval(1) Cass., 11 september 1973, stt1n'a, blz. 32 . · len is en anderdeels dat de civielrechPe(2) Qass., 21 februari 1972 (A?'1'. cass., 1972,
lijke vordering van verweerster tegen de
blz. 576); vgl. cass., 11 api'ill972 (ibid., 1972,
eisers gegroncl is d aar de eerste eiser
het misdrijf had gepleegd dat hem ten
biz. 751.
(3) Cass., 2 oktober 1973, sup?'Ct, biz. 115.
laste was gelegd en waarop bedoelde
r echtsvordering stetmt;
(4) Cass., 24 september 1073, sttpm, blz. 76.

--
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Dat zij dientengevolge de eerste eiser
schadevergoeding en intresten ten
voordele van verweerster veroordeelt en
de tweede eiser civielrechtelijk aansprakelijk voor deze veroordelingen yerldaart;
Overwegende dat d e rechtbank in
hoger beroep, zelfs in het raam van de
burgerlijke vordering, niet mocht b eslissen dat eiser het hem ten laste gelegde
misclrijf heeft gepleegd, zonder vast te
stellen dat het met eenparige stemmen
van zijn !eden uitspraak d eed;
Dat h et middel gegrond is ;
~ot

II. vVat b etreft de voorz iening van
De J onge Oscar, civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit d e stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat eiser, civielrechtelijk aansprakelijke partij , zijn voorziening · h eeft
b etekencl aan de partijen tegen w ie zij
gericht is;
Dat de voorz iening diensvolgens niet
ontvankelijk is;
Over wegende echter dat, tengevolge
van de hierna op de voorziening van
Ottoy uitgesiJroken vernietiging van d e
beslissing over de tegen h em ingestelde
civielrechtelij ke vordering, de beslissing
waarb ij De J onge a ls civielrechtelijk
aansprakelijk m et Ottoy tot d e betaling
van schadevergoeding aan de burgerlijke
partij wordt veroordeeld, zonder voorwerp wordt;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het tweede middel van Ottoy,
dat geen meer uitgebreide cassatie tot
gevolg zou lnmnen hebben, vernietigt
het bestred en vonnis in zover h et Ottoy
veroordeelt; zegt dat d e beslissing waarbij D e J onge als civielrechtelijk aansprakelijk met Ottoy tot d e betaling van
schadevergoeding aan de burgerlijke
partij . wordt veroordeeld zonder voorwerp wordt; beveelt d at van d it arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
verwerpt de voorziiming van Ottoy voor
h et overige alsmede d e voorziening van
D e J onge ; veroordeel t De J onge in de
h elft van d e kosten en Ottoy in een
vierde ; laat de overige kosten ten laste
van d e Staat ; verwijst dE) a ldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te
Leuven, zitting houdend e in hoger b e r oep.

23 oktober 1973. 2e kamer. Voo1'zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. '-Ve1·slaggeve1·, de H. Van L eckwijck. CASSATIE, 1974. - 8

Gelijkhtidende conclttsie, de H. Charles,
advocaat-g e neraa l.
Pleite1·, de
H. Boon~m (van de balie te Antwerpen).
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1° VO ORZIENING IN CASSATIE.
AFSTAND. - STRAFZAKEN.- lNTREKKING VAN DE AFSTAND. - GEVOLGEN.
2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - STRAFZAKEN. - VERZOEK
Olli EEN AANVULLENDE ONDERZOEKSMAA'J'REGEL EN ONDER lliEER EEN
GETUIGENVERHOOR.
MAATREGEL
DOOR DE RECHTER GEWEIGERD OJVIDAT
HIJ ONNODIG GEACHT WORDT. - GEEN
SCHENDING VAN DE •RECHTEN VAN DE
VERDEDIGING.
3° INTERNATIONALE VERDRAGEN.
- VERDRAG TOT BESCHERMING VAN
DE· RECHTEN VAN DE li'[ENS EN DE
FUNDAlliENTELE
VRIJHEDEN,
ARTIKEL 6-3, LIT1'ERA d. - DRAAGWIJDTE
VAN DEZE BEPALING.
4° VONNISSEN EN ARRESTEN. CORRECTIONELE EN POLITIEZAKEN. AANTEKENING VAN VERKLARINGEN VAN
EEN PARTIJ. - GEEN VERPLICHTING.
1° W annee1· de beklaagcle, eise1· tot cassatie,
van zijn voo1·ziening ajstand heeft
geclaan, cloch ve1'volgens deze afstancl
int1·ekt, slaat het Hoj geen acht op cleze
ajstancl en oncle?·zoelct cle ontvanlcelijkheid alsmede eventueel de geg1·onclheid
van cle voo1·ziening (1).
2°

D~? 1·echten van de ve1·decliging w01·den
niet geschonden cloo1· de 1·echte1· clie elm
ve1·zoelc om een aanvullende oncle?·zoeks maat1'egel, onde1· mee1· een getuigenve1·hoo1·, weige1·t omdat hij cleze maat?·egel
niet nodig acht om tot ziJ·n ove1·tuiging te
lcomen (2).

3° A1·tilcel 6-3, littem d, van het . Ve1·dmg
tot beschenning van de 1·echten van de
mens en de funclamentele V1'iJ'heclen, te
Rome op 4 novembe1' 1950 oncle1·tekend
(1) Cass., 5 juni 1972 (A1·1·. cass., 1972,
blz. 933).
(2) Cass., 22 m ei 1973 (A1'1'. cass ., 1973,
blz. 925).

-226en goedgelcettnl biJ. de handeling van de
wetgevencle macht ' van 13 mei 1955,
lc?-achtens hetwellc de belclaagcle het 1·echt
heeft om getttigen op te 1·oe1Jen en ze te
oncle1·vragen op dezelfcle voonvaa1·clen
als de getuigen it cha1·ge, ontneemt aan
de feiten1·echte1· het 1·echt niet om soeVe?·ein te beoonlelen of e1· een aanmtllencl
oncle1·zoelc moet wo1·den ingestelcl dan wel
of een getttige, zowel it clecha1·ge als
it cha1·ge, nog client gehoo1·d te wonlen
om tot zijn ove1·tuiging te lcomen (1).
4° Geen enlcele wetsbepaling ve1·plicht in
co?Tectionele en politiezaken aantelcening
te hottden van de te1· zitting clo01· een
pa1·tij afgelegcle ve?·lcla1·ingen.
(TROPATO EN BLATTER,
T. ISSELE EN LITISCONSORTEN.}
ARREST.

HET ' HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 19 jtmi 1973 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

I. Op de voorziening van
Mam·its, b eklaagde :

Tropato

Overwegende dat eiser verklaard h eeft,
bij aide van 19 jtmi 1973, zich in cassatie
t e voorzien tegen voormeld arrest waarbij
hij tot bepaalde straffen, met onmiddellijke aanhouding, en tot schadevergoeding
jegens de burgerlijke partijen werd
veroordeeld ;
·nat bij akte van 4 juli 1973 hij verklaard heeft afstand te doen van het op
19 juni aangewencl rechtsmidclel;
.
Dat bij akte van 25 juli 1973 hij verklaard heeft de geclane afstancl van
cassatieberoep volledig in te trekken ;
Overwegende dat, nu eiser de afstand
van zijn voorziening heeft ingetrokken,
het Hof cip die afstand geen acht vermag
te slaan ·;
·
l. In zoverre de voorziening gericht is ·
tegen de beslissil1.g op de strafvorderii").g
die tegen eiser is ingestelcl :

a) Wat de veroordelende beslissing
betreft:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, paragrafen 1 en 3,-cl, van het Europees Verdrag
tot bescherming van de rechten van de
mens en de ftmdamentele vrijheden, on(1) Cass., g· oktober 1973, sttp-ra, biz. 158.

dertekend te :Rome op 4 november 1950
en goedgekeurd door de wet van 13 mei
1955, 71, 72, 75, 154, 155, 175, 189, 190,
210 en 211 van het Wetboek van strafvordering, 97 van de Grondwet en van het
algemeen rechtsbegii1.sel vaii. de eerbied
voor de r echten v·a n de verdediging,
cloo1·dat het bestreden arrest eiser
veroordeelt uit hoofde van de telastleggingen I-B, II-D en III en aan de burgerlijke partijen 1 frank schadevergoeding
toekent na beschouwd te hebben " dat
beklaagde aan de strafrechtspleging verwijt dat deze stetmt op verklaringen die
niet onder eed bevestigd werden en dat
er geen confrontaties ~et klagers plaatsgrepen " ; " dat in de dossiers, buiten de
verklaringen, honderden overtuigingsstukken voorkomen die reeds toelaten
zich een beeld van het gebeurde en van
de gedragslijn van de beklaagde te
vormen, il1.zonderheid van eerste beklaagde · (hier eiser}, dat confrontaties
slechts aangewezen zijn inclien ze nuttig
lnmnen zijn maar dat deze onderzoeksInaatregel zich niet opdringt wanneer d e
versies scherp tegenover elkaar staan
zoals ill. deze zaak meestal het geval is , ;
dat beklaagde in de zaken I en II gehoord
werd en in de zaak III niet ; " dat de
talrijke en uitvoerige verhoren een vol doende waarb org uitmaken; dat,_ artikel 154 van het Wetboek van strafvorclerul.g toepasselijk zijnde in correctionele
zaken, het horen onder eed van getuigen
slechts nodig is indien er geen proces-verbaal noch rapport nopens de feiten
bestaat of indien zulke verhoren noclig
zijn ter aanvullil1.g of ter stavil1.g van het
r eeds geakteerde ; dat het hof van beroep
in de overtalrijke processen-verbaal en
in de lezing van de overtuigingsstukken
voldoende bestanddelen vii1.dt om zich
een morele overtuiging te vormen omtrent de feiten van de telastleggingen ,,
tenviJ'l, ee1·ste oncle?·cleel, eiser, die
wegens strafbare feiten wE'n·d vervolgd,
het recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak en ten
minste het recht heeft de getuigen
a charge te doen ondervragen en de
ondervraging van getuigen a clecharge te
doen geschieden ; dat ill. zijn zaak, waarin
zich uiteindelijk 62 burgerlijke partijen
stelden, geen enkele der klagers als
getuige a charge door toedoen van eiser
kon ondervraagcl worden zodat hij de
telastleggingen niet naar behOI·en heeft
kunnen tegenspreken (schendil1.g van
artikel 6, par. 1 en 3, cl, van het verdrag en
van het algemeen rechtsbegul.sel) ;
tweede oncle1·cleel, eiser in zijn conclusie,
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zgncler op clit punt door het arrest
tegengesproken te worden, in uitdrukkelijke bewoorclingen staande hield clat
hij " in hager beroep d e gelegenheid had
drie klagers t e confronteren di e zich
bm·gerlijke partij hadden gesteld en
uit die confrontatie bleek dat h et verhaal
v an cleze personen tach ZEler t wijfelachtig bleek ; Petrus D e Wit moest
b eken n en clat hij groothanclelaar was in
suikergoed en een contract h ad getekend
zonder nochtans d e wissel te aanvaarden ;
h et kan tach moeilijk aanvaarcl worden
d at die p ersoon niet wist waartoe hij z ich
verbond ; l~obeyns is een boekhouder
die h et contract in handen kreeg wanneer
het wercl voorgelezen en beweert het niet
verstaan te h ebben maar tach te h ebben
getckend omclat hij er d e mogelijkheid in
zag bij verdiensten t e m aken ; nad1en
d eed hij h et contract op naam van zijn
echtgenote overschrijven; D e Beukelaer
is een andere boekhouder die h et aandmft te zeggen clat hij niet wist dat hij
een wissel tekencle ; clat die drie toevallio·e stalen uit de verklaringen genomen,
a~ntonen hoe weinig geloofwaardig zij
zijn en in welke schromelijke mate d e
rechten van de verdediging geschaad
werden door h et feit dat geen enkele d er
ldagers onder eed en in aanwezigh eid van
Tropato onderv raagd werd zoals h et
in strafzaken past », en d e processenverbaal van d e terechtzittingen van h et
hof v an b eroep daarover niots vermelden
schendirig van d e artikelen 71, 72, 75,
154, 155, 175, 189, 190, 210, 211 v an het
Wetboek van strafvordering);
de1·de oncle1·deel, nu het arrest n alaat d e
conclusies betreffende d e verklaringen
van d e burgerlijke partijen D e Wit,
Robeyns en D e B eukelaer t e weerleggen,
h et niet m ogelijk is de regelmatigheid
vmi. de veroordeling van eiser te controleren ten opzichte van h et feit of hij de
t elastleggingen voldoende · heeft lnmnen
teg€mspreken en d e conclusies te dien
opzichte onvoldoende b eantwoord werd en (schending va n artikel 97 van d e
Grondwet):
W at h et eerste onderdeel b etreft
Over wegende clat h et Hof van beroep
beslist dat het " in de overtalrijke processen-verbaal en in de lezing van de
overtuigingsstukken voldoende bestandd elen vindt om zich een morele overtuig ing te vormen omtrent de feiten van d e
telastlegging » ;
Overwegende dat de rechter die een
a.anvraag on~ aanvullend onderzoek verwerpt om de reden dat hij deze maat r egel

n iet nodig acht om tot z ijn over tu iging
te komen, d e r echten van de verclecliging
niet miskent ;
Over wegencle clat artikel 6-3, letter d,
van h et V erclrag tot bescherming van d e
rechten van de mens en de funclamentele
v rijheclen, dat aan d e b eklaagde het
rech t toekent getuigen op te roep en en
ze op dezelfde voorwaarden· a ls d e getuigen :1 charge te doen ondervragen, geen
afbreuk cloet aan h et recht van d e feitenr ech ter soevereip. te beoorclelen of client
te worden overgegaan tot een aanvullencl
onclerzoek d an wel of er nog getuigen
a d echarge of a charge gehoorcl di enen
t e worden om tot zijn overtuig ing te kom en;
1iVat het tw eed e onclercleel betreft

Overwegencle clat geen enk ele wetsbep aling voorschrijft aantekening t e houden
van de verklaringen over de feiten van
d e t elastlegging die door een burgerlijke
partij, in cleze hoeclanighe icl, t er terechtzitting worden afgelegcl ;
vVat het clerd e onclercleel betreft :
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende ,dat eiser geen middel
aanvoert;
Om die r ed enen, verwerpt d e voorzieningen; v eroorcleelt d e eisers in d e kosten.
23 oktober 1973. 2e kamer. Voo1·zittm:,_ d e H. L ou veaux, voorzitter. Ve1·slaggevm·, d e H. Meei:1s. Gelijklttidende concltts·ie, de H. Charles, aclvocaatgener aal. - Pleitm·, de H. Houtekier.
·
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24 oktober 1973.

1o BEWIJS.- BuRGERLIJKE ZAKEN.

BEWIJSLAST. - ZIEKTE - EN INVALID! .TEITSVERZEKERING. - VORDERING TOT
TOEKENNING VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING. - BEvVIJS VAN DE
ARBEIDSONGESCHIK'l'HEID RUST OP DE
GERECHTIGDE .
2° SOCIALE ZEKERHEID. - ZIEKTEEN INVALIDITEITSVERZEKERING.- AR BEIDSONGESCHIKTHEIDSIDTKERING. -
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3°

GERECHTSKOSTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. CASSATIEGEDING.
VOORZIENING
VAN . EEN
VERZEKERINGSINSTELLING TEGEN EEN
BESLlSSING OVER EEN VORDERING INGESTELD DOOR OF TEGEN EEN GERECHTIGDE. VOORZIENING INGEWILLIGD ·.
VEROORDELING VAN EISERES IN DE
KOSTEN.

1° en 2° H~j die aansJJmak op m·beidsongeschilctheids~titkm·ing

maakt, moet
bewijzen dat hij a?·beidsongeschilct is
in de zin van artilcel 56, § 1, van de
wet van 9 av.gustus 1963 (1). (Art. 1315
B.W.)
voo1·zie1~ing van
een ve1·zeke1·ingsinstelling te hebben ingewilligd; een ueslissing ven~ietigt ove1·
een vorde1·ing gegmncl op de wetgeving
inzalce z-ielcte- en invaliditeitsve1·zelcm·ing
en ingesteld dam· of tegen een ge1·echtigde,
ve1·oo?·deelt het eise1·es in de Jcosten van het
cassatiegeding (2). (Artt. 580,2°,1017,
lid 2, en 1ll1 , lid4 G.W.)

3o lVannee1· het Hoj, na de

( NATIONALE BOND DER LIBERALE MUTUALITEITSFEDERATIEN VAN BELGIE,
T. VAN ALBOOM.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het hestreden
arrest, op 17 januari 1972 door het
Arbeidshof te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schen ding van de artikelen 1315 van het
Bmgerlijk Wetboek, 45, 46 en 56, § 1,
van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
doo1·dat het arrest beslist dat verweerster recht had op primaire ongeschiktheidsuitkering gedurencle veertien clagen

(1) Raaclpl. cass., 20 november 1970 (A?T.

cass., 1971, blz. 263}, met noot W.G.; 30 september 1971 (ibicl., 1972, blz. 113).
(2) Verg. ca,"s., 18 april, 16 en 30 mei 1973
(A1·1·. cass., 1973, blz. 826, 895 en 954) ; 10 oktober 1973, supm, blz. 165; raaclpJ. ·cass.,
26 september 1973, sttpm, blz. !J5.

ingaande op 22 augustus 1970, om de
reden dat, rekening houdende met de
feitelijke gegevens van de zaak, niets erop
wees dat verweerster niet arbeidsongeschikt was vanaf 22 augustus 1970 en de
twijfel .in haar voordeel diende te spelen,
tenvijl overeenkomstig de l1oger ingeroepen wettelijke bepalingen verweerster
dan pas recht had op de haar door het
arrest toegekende uitkering, indien het
bewijs was geleverd dat zij zich bevond
in de voorwaarden bepaald in de hoger
ingeroepen a rtikelen van de wet van
9 augu!'tus 1963 :
Overwegende dat verweerster vordert
dat de primaire ongeschiktheidsuitkerihg
verder zou toegekend worden na 22 augustus 1970; dat deze partij derhalve
het bestaan van die uitkeringsplicht
moet bewijzen, wat het bewijs onderstelt
van letsels of functionele stoornissen die
nog na 22 augustus 1970 haar vermogen
tot verdienen bleven verminderen tot
. een derde of minder, zoals bedoeld in
artikel 56,§ 1, van de wet van· 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte - en invalicliteitsverzekering ;
Overwegende dat · het arrest deze
bewijslast niet in acht neemt, wanneer
het oordeelt dat " de twijfel » in het
voordel'll van verweerster client te spelen,
« daar .niets erop wijst dat » verweerster
« niet arbeidsongeschikt was vanaf 22 augustus 1970 »;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat melding van het
thans gewezen arrest zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
gelet op artikel 1017 van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt eiseres in de
kosten; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
24 oktober 1973. 3e kamer. Voo7·zitte1·, de H. vVauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve7·slaggeve1·,
de H. Janssens. Gelijkl~tidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.- Pleite1·, de ·H. Bayart.
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1o

SOCIALE ZEKERHEID. WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. RECHT OP
WERE;LOOSHEIDSUITKERING. ~ VERLIES VAN HET RECHT OP DEZE U~TKE
RINGEN WEGENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID. VooRWAARDEN.

2o

CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDE,L DAT, ZELFS
GEGROND, NIET TOT CASSATIE KAN
LEIDEN. NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
Z~Jn 1·echt op
we?·lcloosheidsttitke?·ing wegens w·beidsongeschiktheid, indien hiJ. een ttitlce1·ing
ingevolge een ziekte- of invalicliteitsve?'zeke?'ing ontvangt of indien hij do01' de
di1·ectetw van het gewestelijk bttreatt
van cle Rijksdienst voo?' A1·beidsvoo1·ziening w01·dt beschouwd als ongeschikt
tot ·we1·ken in de zin van de wetgeving
i?tzalce ve1-plichte ziekte- en invaliditeitsvm·zeke?·ing ; hij ve?'liest dit 1·echt niet
om de enige 1·eden dat hij aansp1·aak kan
maken op een ttitlcm·ing ingevolge
een zielcte- of invaliditeitsve1·zeke1·ing.
(Artt. 141 en 142, § 1 K.B. van 20 december 1963.)

1 o De we?'knemm· ve1·liest

2o Niet ontvanlcelijk wegens gemis aan
belang is het middez ·clat niet tot cassatie
kan leiden, zelfs inclien het geg?'ond is (1).
{RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING,
T. LINDERS.)
ARREST.
RET HOF;- Gelet op het bestreden
-arrest, op 25 november 1971 gewezen
-door het Arbeidshof te Luik ;

Over het middel afgeleid uit de schen-ding vij.n de artikelen 126, 135, 141, 142
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening
-e n werkloosheid, 8, 9, 10, 11, 12 van het
lwninklijk besluit nr. 40 van. 24 oktober
19.67 betreffende de vrouwenarbeid, 56, in
het bijzonder § 1, van de wet van 9 augus tus 1963 tot instelling en organisatie van
een regeling voor verplichte ziekte- en
in validiteitsverzekering zoals dit artikel
.aangevuld en ge>-1rijzigd wercl door a rti(1) Cass ., 28 maart 1973 (.!11'1'. cass., 1973,
bl7.. 758).

kel 1 van de wet van 27 december 1967,
239, in het bijzonder 2°, van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot
uitvoering van de genoemde wet van
9 augustus 1963, zoals gewijzigd en aange:vuld door artikel 1 van h et koninklijk
beslu.it van 6 januari 1969, en 97 van de
Grondwet,
doo1·dat, na aangehaald te hebben dat
verweerster, die zwanger was, op 20 juli
1970 door de geneesheer van haar werkgever voorlopig medisch ongeschikt werd
verklaard hoewel de geneesheer van het
ziekenfonds. h aar beschouwd had als
geschikt tot werken vanaf 20 juli 1970
en dat zij geen beroep had ingesteld tegen
deze laatste beslissing, h et arrest verklaart dat verweerster onvrijwillig werkloos was en verstoken van loon en dat zij
bijgevolg recht op werkloosheidsuitkering
had, vermits zij enerzijds door haar
werkgever niet werd ontslagen en dus
geen aanspraak kon maken op een vergoeding wegens ontslag zonder opzegging
en zij anderzijds geen beroep had aangetekend tegen de beslissing van h et
ziekenfonds, zodat zij geen recht meer
had op- arbeidsongeschiktheidsuitkering
en artikel 239, 2°, van h et koninklijk
besluit van 4 november 1963, gewijzigd
bij koninklijk besluit van 6 januari 1969,
dus niet van toepassing is,
tenvijl, indien verweerster ten gevolge
van haar zwangere toestand ongeschikt
was om welk werk ook voor haar werkgever te doeu, zij nochtans geen aa.nspraak kon maken op werkloosheidsuitkoring, vermits dergelijke fl.rbeidsongeschiktheid recht geeft op nitkeringen ingevolge de ziekte- en inva liditeitsverzekering geregeld door de wet
van 9 augustus 1963 bij uitsluiting van
werkloosheidsuitkering en het gemis aan
beroep tegen de beslissing van het
ziekenfoncls clat clergelijke uitkering geweigerd heeft, geenszins een omstancligheicl onafhankelijk van de wil van verweerster uitmaakt en geenszins de
toekenning van ·werkloosneidsuitkeringen
kan rechtvaardigen ; hieruit volgt dat het
arrest de eis van verweerster inwilligt in
strijd met de wettelijke voorwaarden van
toekenning van werkloosheidsuitkeringen
of dat h et temninste niet wettelijk
gemotiveercl is :
Overwegencle dat de werlmemer geen
aanspraak op werkloosheidsuitkering wegens arbeiclsongeschiktheid heeft, hetzij
krachtens artikel 141 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963, indi en hij
een nitkering ontvangt ingevolge een
ziekte- of invalicliteitsverzekering, hetzij
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luachtens artikel 142, § 1, van dit besluit,
indien hij door de directem· van het
gewestelijk bm·eau van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorzi ening wo rdt beschouwd a ls ongeschikt tot werken in de
zin van de wetgeving inzake verplichte
ziekte- en invalicliteitsverzekering ;
Dat het arrest niet vaststelt en eiser
niet beweert dat verweerster gedurende
de periode dat zij werkloosheidsuitkering
genoot, een uitkering ingevolge een
ziekte- of invahditeitsverzekering ontving of dat zij door de directeur als
ongeschikt tot weH{en was beschouwd ;
dat de werknemer zijn recht op werkloosh eidsuitkering niet verliest om de enige
reden dat hij aanspraak kan maken op
een uitkering ingevolge , een ziekte- of
in,7a!icliteitsverzekering ;
Overwegende dat, ook indien het
arrest met Iniskmming van de wetgeving
op de ziekte- en invalicliteitsverzekerin.g
en inzonderheid van artikel 239, 2°, van
het koninklijk besluit van 4 november
.1963, zoals gewijzigd en aangevuld door
artikel 1 van het koninklijk besluit van
6 januari 1969, beslist dat verweerster
ge<'!n re·c ht op ziekengeld had, de schen ding van deze wets - en reglementsbepalingen geen invloed op de w ettelijkheid
van de beslissing tot toekenning van
werkloosheidsnitkering kan hebben ;
D at derhalve, in zoverre het middel
steunt op de beslissing dat verweerster
geen aai~spraak op werkloosheidsuitkering heeft omdat zij recht op ziekengeld
heeft, het niet ontvankelijk is bij gebrek
aan belang;
Overwegende dat luidens artikel 126,
1°, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 aanspraak op werkloosheidsuitkering heeft de werlmemer die wegens
omstandigheden onafhankelijk van zijn
wil werkloze zonder loon wordt ;
Dat het arrest beslist dat verweerster
" onvrijwillig werkloos was en « versto ken " van loon "• niet mndat zij geen
beroep had ingesteld tegen de beslissing
van de geneesheer van het ziekenfonds,
maar omdat zij ingevol ge zwangerschap
bij haar werkgever tijdelijk geen arbeid
mocht verrichten en zij geen recht op
enige vergoecling vanwege deze werkgever had ; dat in zoverre e iser betoogt
da.t " het gem.is aan beroep tegen de
beslissing van het ziekenfonds ... geens zins een omstandigheid onafhankelijk
van de wi l van verweerster uit1naakt » en
hiei·uit afieidt dat deze geen aan spraak
op werkloosheidsuitkering h eeft krach tens artikel 126, l 0 , het m.iddel uitgaat
van een verkeerde lezing van h et arrest
en d erhalve feitelijke gronclslag m.ist;

Dat h et middel niet kan worden aan genomen;
Om die redenen, v'erwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
24 oktober 1973. 3e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raaclsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slctggevm·,
de H. Janssens. Geliy'lcl~tidende concl~tsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Simont en van
Heeke.
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1°

LENING. -BELOFTE VAN LENING. 0VERHANDIGING. VAN DE BELOOFDE
GELDEN.
VERANDERING VAN DE
BELOFTE IN EEN LE:IfiNG. VOORWAARDE,

2°

LENING. LENING GEZAMENLIJK
AAN VERSCHILLENDE PERSONEN BELOOFD. 0VERHANDIGING VAN DE
BELOOFDE GELDEN AAN EEN VAN DEZE
PERSONEN.
PERSOON DIE GEEN
VOLl\'IACHT HEEFT OM IN NA.Allr EN VOOR
REKENING VAN DE ANDEREN TE ONTVANGEN. GEEN VERANDERING VAN
DE BELOFTE IN EEN LENING,

3°

LENING.
LENING VAN EEN
GELDSOM. CONCLUSIE TEN BETOGE
DAT EEN GESCHRIFT, WAARIN EEN
BELOFTE VAN GELDLENING AAN VERSCHILLENDE PERSONEN WORDT VAST·GESTELD, EEN ONTWERP IS GEBLEVEN.
BESLISSING DAT DEZE BELOFTE EEN
LENINGSCONTRACT IS GEWORDEN DOOR
DE OVERHANDIGING VAN DE BELOOFDE
GELDEN AAN EEN VAN DEZE PERSONEN .
GEEN VASTSTELLING DAT DEZE
PERSOON VOLMACHT HAD GEKREGEN
OlVI IN NAAl\1 EN VOOR REKENING VAN
DE ANDERE '£E ONTVANGEN.- BESLISSING NOCH REGELiVIATIG l\iET REDENEN
OMKLEED NOCH WETTELIJK VERANTWOORD.

1° Opdat de ove1·handi ging van gelden tot
gevolg heeft een belofte van lening in
een leningscont·ract te ventnde1·en, is het
noclig dat de ttitlene1· en de lene1·s alclcoonl
gaan ove1' de leningsvoonvactnlen (1).
(Art. 1892 B.W.)

(l) Het leningscontract is een zakelijk
contract, dat cle ov erhancliging aan cl<>

~:--·~·-----
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Wanneer· een lening gezamenlijk aan
ver·schillencle pm·sonen is beloofcl, heeft
de over·hancliging van de gelclen aan
een van hen niet tot gevolg de belofte vanlening in een leningscontr·act te ver·ander·en, indien niet is vastgesteld clat de
ander·en hem volmacht hebben gegeven
om in htm naam en · voor· ln m r·ekening
te ontvangen (1). (Art. 1892 RW..)

3o W 01·clt in een conclttsie betoogcl clat een
gesclwijt wam·in een belofte van gelcl lening aan · ver·schillencle pm·sonen worclt
vastgestelcl, een ontwer'JJ is gebleven,
clan is noch r·egelmatig met r·eclenen
omlcleecl noch wettelijlc ver·antwoor·cl de
beslissing, die enlcel zegt clat deze belofte
een leningscontr·act is geJ.Vor·clen door· de
over'ltancliging van de beloofcle gelclen
aan een van cleze JJer·sonen, zoncler· vast
te stellen clat cle ancler·en hem volmacht
hebben gegeven om in lnm naam en voor·
hun r·elcening te ontvangen (2). (Art . 97
Grondwet; art. 1892 B .W .)
(DUJAQQUIER A . EN C., T. DRAGUET.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF; - Gelet op h et bestreden
arrest, op 9 maart 1972 door. het Hof van
b eroep te Brussel gewezen ;
Over h et eerst e middel, afgeleid uit d e
schending van d e artikelen 97 van de
Grondwet, 1106 en 1108 van h et Burger lijk W etboek,
cloor·clat h et b estreden arrest de eisers
hoofdelijk ver'o ordeelt om aan v erweerder
een b edrag van 15.000 frank aan interest
te betalen ter uitvoering van een zogen aamd contract van lening van een
bedrag van 150.000 frank,
zonder te antwoorden op de conclusie
van d e eisers waarin word betoogd dat
h et geschrift van 1 m ei 1964, houd ende de belofte van een· lening van
150.000 frank, wat h en b etr eft een
-o ntw·erp was gebleven, daar d e verbint enis, die, naar l uid van dit geschrift,
hun Inoeder, 1nevrouw T erlin, sa men 1net
d e eisers, 1noest aangaan, door deze d am e
niet was ondertek end en clus door haar
niet geldig aan gegaan, en de eisers zich zelf niet h a ddon willen v erbinden · tenzij
l en ers van d e gel eencle gelclen insluit : men
raaclplege hierover DE P AG E, cl. V, nr. 47;
PLANIOL en B.IPERT, cl. X I, nrs. 1126, 1130,
1136
en
1141; BAUDRY - LAGAN TINERIE,
.d. XXIII, nrs. 505 en 507.
(1) en (2) Zie vorenstaancle noot.

m evrouw T erlin h et geschrift h ad ondert ekend en zich tegelijkertijd als zij had
verbonden,
tenoijl, eer·ste ondm·cleel, d e rechterlijke
b eslissingen, om naar de eis van artikel 97
van de Grondwet wettelijk met redenen
omkleed te zijn, m oet en antwoorden op
alle middelen en excepties die de partij en
in ·regelm atig neergelegde concl usies h eb b en opgeworpen ;
tweecle ondercleel, indien zou worden
a angenomen da t h et arrest op h et bij
conclu sie opgeworpen middel heeft geantwoord wanneer het b eslist dat de nietondertekening door m evrouw T erlin aan
h et geschrift van 1 mei 1964 h.et karakter
niet kon ontne1nen van een overeenkomst
inza k e leningsbelofte waardoor d e eisers
geldig war en verbonden, op grand d at de
ver;veerder Draguet de h.andtekening
van m evrouw Terlin niet als onontbeerlijk
had b eschouwd, zich tevreden had gesteld m et de handtekening van haar
echtgenoot en, wat hem betreft, de
handeling als voltrokken had b eschouwd,
het arrest de artikelen 1106 en 1108 van
h et Burgerlijk W etbo ek zou hebben
gesch onden naar luid waarvan een partij
slechts door een contract verbonden is
indien zij daarin heeft to egestemd en
niet k a n geb onden zijn door de enkele
toestemming van d e t egenpartij :
Overwegende dat h et arrest, in ant-·
woord op de in h et Iniddel overgenomen
conclusie van de eisers, aileen zegt dat
h et « geschrift, dat eigenlijk een belofte
v an lening is, een echte leningsovereen komst is geworden door de overhandiging
aan vader Duj acquier van d e b eloofde
gelden " ;
Over wegende dat , opdat een overhancliging van gelclen tot gevolg h eeft eerv
belofte van len ing in een leningscontract
t e v er anderen, h et noclig is cla t d e uitlen er
en d e len ers akkoord gaan over de lenings voorwaarden ;
Dat de overhandiging clit gevolg niet
k an h ebben wanneer , zoals in h et onderh avige geval , de lening gezam enlijk aan
v erschillende personen is b eloofd en de
gelden aan een van h en \-Verden overhandigd, inclien niet is vastgest eld dat de
anderen h em v olmacht h ebben gegeven
o1n in lnm. naam en voor h1.in r ekening te
ontvangen;
Overwegendo clat voormelde consider ans van het arrest clerhalve niet v ol staat als wet telijke verantwoording voor
d e b eslissing dat de belofte van len ing
een len ingscon tract is geworden ;
·
Overwegende d at d e considerans d at

r

"eiser in hager beroep (thans verweerder),
verre van de handtekening van Aline
Terlin als onontbeerlijk en de handeling
als niet voltrokken te beschouwen, zich
tevreden heeft gesteld met de verbinte nis van vader Dujacquier voor hem en
zijn echtgenote », die aileen .b etrekking
heeft o.p de verbintenis van verwem'der,
evemni.J.1. zulk een verantwoording kan
opleveren ;
Dat bet middel gegrond is ;
Om die redenen, zonder acht te slaan
op het tweede en het derde middel, die
geen rui1nere cassatie ktu1.nen lneebrengen, verni etigt het bestreden arrest,
behalve voor zover het beslist dat de
ontbinding van de arbeidsovereenkomst
voor bedienden van verweerder, op
1 december 1964, in der minne heeft
plaatsgehad en dat de rechtsvordering
van verweerder tot betaling van een
vergoeding van 5.0oo · frank en van
7.500 frank interest voor de p eriode van
1 mei 1964 tot 1 m ei 1'9 65 niet gegrond
is ; bev<;Jelt dat van dit arrest m elding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde b esliss!ng; houdt
de kosten aan opdat hierover door de
feitenrechter wordt beslist; verwijst de
aldLts beperkte zaak naar het Hof van
9eroep te Luik.

25 oktober 1973. 1e kamer. Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggeve1',
de H. Screvens. Gelijklttidende conclusie, de H. P. Mahaux, eerste advocaatgeneraal. - Pleite1·, de H. Struye.

1 e KAMER. -

25 oktober 1973.

10 ADVOCAAT. TUCHT. RAAD
VAN DE 0RDE . - BEVOEGDHEID.

zo

ADVOCAAT. - TuciiT. ·- TucHTSANCTIES. ARTIKEL 460 VAN HET
GERECHTELIJK WETBOEK.
TOEPASSINGSGEBIED.

30 ADVOCAAT. TUCHT. EREADVOCAAT. lNTREKKING DOOR DE
RAAD VAN DE 0RDE VAN DE :MACHTIGING TOT HET VOEREN VAN DEZE
TITEL.- AARD VAN DEZE lllAATREGEL.
40 ADVOCAAT. - ERE -ADVOCAAT. !NTREKKING DOOR DE RAAD VAN DE
0RDE VAN DE MACHTIGING TOT HET

VOEREN VAN DEZE TITEL. - BESLISSING
HOUDENDE VEROORDELING IN TUCHTZAKEN. BESLISSING WAARTEGEN
HOGER BEROEP KAN WORDEN INGESTELD.

5° HOGER BEROEP. - TUCHTZAKEN0RDE VAN ADVOCA'l'EN. EREADVOCAAT. lNTREKKING DOOl~ DE
RAAD VAN DE 0RDE VAN DE. 111ACHTIGING TOT HET VOEREN VAN DEZE:
TITEL. BESLISSING DIE EEN VEROORDELING IN TUCHTZAKEN IS.
BESLISSING WAARTEGEN HOGER BEROEP·
KAN WORDEN INGESTELD.
6°

GERECHTSKOSTEN.
TUCHTZAKEN. - 0RDE VAN ADVOCATEN. VERNIETIGING VAN DE BESLISSING VAN
EEN TUCHTRAAD VAN BEROEP, OP DE
CASSATIEVOORZIENING VAN EEN ADVOCAAT. - KOSTEN VAN HET CASSATIEGEDING.

7° VERWIJZING NA CASSATIE . TUCHTZAKEN. 0RDE VAN ADVOCATEN. - 0ASSATIE VAN DE BESLISSING
VAN EEN TUCHTRAAD VAN BEROEP. VERWIJZ\ING NAAR DEZELFDE, ANDERS·
SA111ENGESTELDE TUCHTRAAD.
1° De t-ucht1·echtelijlce bevoegclheden, die·
aan de 1·aad van de Onle van advocaten.
do01· a1·tikel 456 van het GeTechtelijk
W etboek zijn toegelcencl, zijn niet bepm·lct
tot de advocaten die op het tableau of op·
de lijst van stagiai1·s ziJ'n ingesclweven;
ziJ' gelden oolc voo1· de gewezen aclvocaten
die gemachtigd ziJ'n tot het voe1·en van de·
titel van e1'e-advocaat (1). (Artt. 456,.
460 en 436 G .W.)

2° A1·tilcel460 van het Ge1·echtelijlc Wetboek
stelt de ttwhtsancties vast, die de 1·aad
van de 01·de van advocaten kan OJJleggen
aan de advocaten die op het tableatt
of op de lijst van stagiai1·s zijn ingesclweven; het is niet van toepassing·
op de e1·e-advocaten (2).
3° De beslissing waa1·biJ. de mad van de·

Onle van advocaten · cle machtiging tot•
het voe1·en van de titel van e1·e -advocaat··
van een gewezen advocaat int1·ekt, is een
ttwhtsanctie, daa1· cleze int1·elclcing slechts·
kan gebett1·en b~j niet-nalcoming van de
ngels van 1·echtschapenheid en lciesheicZ:
of bij niet-voldoening aan de voo?'tvam·den voo1· toelcenning van cle titel (3) ..
(Art. 436, laatstelid G.W.)
(1) (2) (3) en (4) Raaclpl. cle conclusie van,
het openbaar ministerie alsmecle de verwij-·
zingen in Bttll en PA.src., 1074, I, biz. 214.

j

l
-2334° en 5° De beslissing van de 1·aad van de
Onle van advocaten de machtiging tot
het voe1·en van de titel van .e?·e-advocar;tt
, van een gewezen advocaat ~n te t1·eklcen
is een beslissing in tuchtzalcen gewezen
en houdencle ve1·om·deling in de zin van
artilcel 468 van het Ge1·echtelijk Wetboelc, zodat hie1·tegen hoge1· be1·oep lean
wm·den ingestelcl (1). (Artt. 436, laatste
lid, en 468 G.W.)
£o 1'Vannee1· het · Hoj, op de cassatievom·-

ziening van een advocaat, de beslissing
van . een tucht1·aad van bm·oep van de
balie ventietigt, houdt zij in beginsel de
lcosten aan opdat hierove1· door de jeiten?'echtm· wo1·dt beslist. (Artt. 2 en 1ll1,
derde lid G.W.)
7o Wanneer het Hoj de beslissing van een
tucht?·aad van ·bemep van de balie
ventietigt, venviJ·st het de zaalc naa1·
dezeljde, _anclm·s samengestelde 1·aad.
(Art. 477 G.W.)

(x, T. PROCUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 22 november 1972 door de
tuchtraad van beroep van de balies van
het rechtsgebiecl van het Hof van beroep
te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrcling van de artikelen 436, 437, 443,
456, 460, 461, 468 van het Gerechteli.jk
Wetboek, 6, 7, 9 van het huishoudelijk
reglem13nt clat de' raad van de Orde van
advocaten bij het Hof van beroep te
Brussel in zijn zitting van 20 mei 1969
heeft vastgesteld, en 97 van de Grondwet,
dom·dat de bestreden beslissing het
hoger beroep niet ontv:ankelijk verklaart
dat eiseres had ingesteld tegen de
beslissing van de raad van de Orde van
de balie te Brussel van 22 februari .1972
waarbij de machtiging tot het voeren van
de titel van ere-advocaat wordt ingetrokken, op grond dat de schrapping van
de Jijst van de ere-advocaten niet voorkomt onder de verschillende tuchtsancties die door de raad van de Orcle kunnen
worden uitgesproken, zoals ze bij artikel 460 van het Gerechtelijk vVetboek
beperkencl worden vastgesteld; dat bo(l) Zie bovenstaande noot.

vendien de ere-aclvocaten niet onderworpen zijn aan de tucht van de balie
die a ileen voor de leclen van de Orde en
voor de op de lij st van de stagiairs
ingeschreven advocaten geldt ; dat de
raad van de Orde, door machtiging te
verlenen tot het voeren van de titel van
ere-advocaat, een eer toekent die onderworpen is aan de voldoening aan de
voorwaarclen als bepaalcl in het huishoudelijk reglement, zoals zulks in artikel 436, § 3, van h et Gerechtelijk Wetbock is voorgeschreven ; dat de beslissin'g
die deze machtiging, in geval van nietvoldoening aan de gestelde voo·rwaarden,
intrekt geen tuchtsanctie is cloch gelijkenis vertoont met een beslissing van
administratieve aard ; dat ze clus geen
« beslissing gewezen in tuchtzaken , is in
de zin van artikel 468 van· het Gerechtelijk Wetboek; clat wegens de aard van
de bedoelcle beslissing van rechtswege
geen hoger beroep mogelijk is en dat het
recht om in zo'n materie hoger beroep in
te stellen slechts bestaat wanneer de ·wet
claarin voorziet,
te1·wijl : 1o het niet juist is dat artikel 460 van het Gerechtelijk Wetboek de
verschillende tuchtsancties die door een
raad van de Orde kunnen worden uitgesproken beperkencl vaststelt; erin slechts
de tuchtsancties worden vastgesteld die
aileen lnmnen worden genomen tegen de
advocaten die op het tableau van de Orde
of op de lij st van stagiairs zijn ingeschreven; deze ma.atregelen, naar htm
aard zelf, niet meer van toepassing zijn
op de advocaten die htm beroep niet
meer uitoefenden en gemachtigd werden
om de titel van ere-advocaat te voeren
en de enige sanctie c\ie deze laatsten kan
treffen bestaat in de intrekking van deze
machtiging door de autoriteit die ze
heeft verleend, . zpals dat in artikel 436,
laatste lid, van het Gerechtelijk 'Vetboek
is bepaald (inzmi.clerheid schending van
de artikelen 436, 460, 461 van het
Gerechtelijk W etboek en van artikel 6
van · het huishoudelijk reglement dat de
raacl van de Orde van advocaten bij het
Hof van beroep te Brussel in zijn zitting
van 20 mei 1969 heeft vastgesteld);
2o zo weliswaar de " tucht van de
balie "• die ·verbonden is met de toepassing van de sancties als bedoeld in
artikel460 van het Gerechtelijk vVetboek,
aileen betrekking heeft op de advocaten
die op het tableau of op de lijst van
stagiairs zijn ingeschreven, de met die
tucht belaste autoriteit daarentegen de
autqriteit is aan wie de wetgever de
bevocgclheid heeft gegeven om machti-
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ging te verlenen tot h et voeren van d e
titel van ere-ad'voca11t ; de a lclus toegekende « eer » door de wet en het door de
raad van de Orde vastgestelde reglement
onderworpen is a<Om voor waarden, zoals
h et nakomen van d e r egels van r echtschapenheid en kiesheid die kenmerkencl
zijn voor het b eroep van advocaat ; aldus
d e beslissing die deze m achtiging tot h et
voeren van d e titel van er e-advocaat
intrekt wegens het niet-nakomen van die
regels en voorwaarden, stellig een sanetie is die voor dat geval bij de wet
vastgesteld en bij de reglementen van de
b alie geregeld is (inzonderheid sch ending
van d e artikelen 436, 437 en 443 van h et
Gerechtelijk W etboek, 6, 7 en 9 van h et
huishoudelijk reglement dat door de
raad van de Orde van' advocaten bij h et
Hof van beroep t e Brussel in zijn zitting
van 20 niei 1969 is vastgesteld);
3° wegens haar tuchtrechtelijk karakt er, tegen de beslissing die de n:tachtiging
tot h et voer en van de titel van er e-ad v ocaat intrekt aldus hqger beroep kan
worden ingest eld, b eboudens a nclersluid ende bepalingen die in b et onderhavige
geval niet voorhanclen zijn (schending
van aile in h et rnicldel b edoelde bepalingen) :
Overwegende dat de ·b eslissing h et
hoger b eroep niet ontvankelijk verklaart
dat eiseres h eeft ingesteld tegen de
b eslissing van de raad van de Orde van
de b alie t e Brussel waarbij d e machtiging
tot het voeren van d e titel van ere-advo ca at worclt ingetrokken ;
Overvvegencle clat artikel 456 van het
Gerechtelijk W etbo ek de r aad van de
Orde onder m eer opclracht geeft om de
b eginselen van waardigheid, rechtscbapenheid en kiesheid die aan het b eroep
van advocaat t en grondslag liggen te
hancU~aven , mu de inbreuken daarop en
d e tekortkomingen tuchtrechtelijk te
b eteugelen of te straffen, onvermi,n dercl
h et optreden v an d e rechtbanken, indien
daartoe grond bestaat;
- Overwegende dat artikel 460 van clit
wetboek d e tuchtstraffen vaststelt ten
aanzien van d e advocaten die op h et
tableau of -op , de lij st van stagiairs zijn
ingeschreven ;
Overwegende dat, hoewel de raad van
de Orcl e m eester is over het tableau en de
lij st van stagiairs en soever ein b eslist de
machtig ing tot h et voeren van de titel
van ere -a dvocaat te verlenen, hij , krachtens artikel 436, laatste lid, van h et
Gerechtelijk Wetboek, d e door h em
v erleende m achtiging slechts m ag mtrekken " bij niet-nakoming van d e

regals van rechtschapenh eid en kiosheid
of bij niet-voldoening aan de voorwaard en voor toekenning van de t itel »;
dat dit artikel ook b epaalt dat de
b etrokken e n1oet worden opgeroepen of
gehoord en dat hij zich door een raadsman
kan doen bijstaan ;
Dat artikel 6, laatste lid, van h et op
20 m ei 1969 v astgest eld huishoudelijk
r eglement van de balie t e Brussel deze
laatste b epalingen overneemt ;
Dat hieruit volgt dat de b eslissing van
de raad van de Orde om de machtiging
tot het voeren van d e titel van ere-advo caat in te trekken, in tuchtzaken is
gewezen en een veroordeling in de zin van
artikel 468 van h et Gerechtelijk W ethoek inhoudt ;
Dat, d erhalve, hiertegen hager beroep
k an worden ingesteld;
Dat h et rniddel gegrond is ;
Om die reden en, vernietigt d e b estreden beslissing ; beveelt dat van clit -arrest
m elding zal worden gemaa.kt op de lqmt
van de verniet.igde b eslissing ; houdt de
kosten aan opdat bierover door de
feitenrechter wordt b eslist ; verwijst de
zaak naar de anders samengestelde tucbtraad van beroep van d e balies van b et
rechtsgebied van het Hof van b eroep te
Brussel.
25 oktober 1973. 1• kamer. V oi:J7·zitte7', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·,
de H. Screvens. Gelijkltticlencle conclttsie , d e H. P. Mahaux, eerste advocaatgeneraal. - Pleite1·, d e H . D assesse.

1 e KAMER. -
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10 HOGER BEROEF_. -

BURGERLIJKE
ZAKEN. - AKTE VAN HOGER BEROEP. VERMELDING VAN DE TERMIJN VOOR DE
VERSCHIJNING OF VAN DE PLAATS,
DE DAG EN RET UUR ERVAN. - SANCTIE .

20 HOGER BER OEP. - B URGERLIJKE
ZAKEN. - .AKTE VAN HOGER BEROEP.
- VERMELDING VAN DE PLAATS, DE
DAG EN RET UUR VAN VERSCillJNING . - GEVALLEN WAARIN DEZE VEEMELDING VERPLICHT IS.
30 HOGER BEROEP. ----'- BURGERLIJKE

ZAKEN. -

AKTE VAN H6GER BEROEP. -

-
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AKTE WAARIN DE PLAATS, DE DAG EN
HET UUR VAN DE VERSCHIJNING NIET
ZIJN VERMELD. NIETIGHEID.
VOORWAARDEN.

4°

' 5°

6°

7°

RECHTSVORDERING.- BURGERLIJKE ZAKEN. EXCEPTIE VAN NIETIGHEID VAN EEN PROCESHANDELING.
EXCEPTIE DIE NIET KAN WORDEN
AANGENOMEN INDIEN
DE
WET
DE
NIETIGHEID
NIET
UITDRUKKELIJK
HEEFT BEVOLEN.
RECHTSVORDERING. BURGERLIJKE ZAKEN. EXCEPTIE VAN NIETIGHEID
VAN
EEN
PROCESHANDELING. EXCEPTIE DIE SLECHTS
KAN WORDEN AANGENOMEN INDIEN
HET VERZUTiVI OF DE ONREGELMATIGHEID DE BELANGEN SCHAADT VAN DE
PARTIJEN DIE ZE OPWERPT.
RECHTSVORDERING. BuRGERLIJKE ZAKEN. EXCEPTIE VAN NIE TIGHEID
VAN
EEN
PROCESHANDELING. AKTE VAN HOGER BEROEP DIE DE PLAATS, DE DAG EN HET
UUR VAN VERSCHIJNING NIET VERl\'I:ELDT, HOEWEL DIT VERPLICHT IS. VERZUil\'[ OF ONREGELMATIGHEID DIE
GEEN BETREKKING HEEFT OP DE OP
STRAFFE VAN VERVAL OF VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN TERlVIIJNEN.
HOGER BEROEP. BuRGERLIJKE
ZAKEN.- AKTE VAN HOGER BEROEP.AKTE DIE DE PLAATS, .DE DAG EN HET
UUR VAN VERSCHIJNING NIET VERlVIELDT, HOEvVEL DIT VERPLICHT IS. VERZUIM OF ONREGELMATIGHEID SLUIT
NIET IN DAT . DE OP STRAFFE VAN
VERVAL OF VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN TERMIJNEN NIET ZIJN IN
ACHT GENOMEN. GEEN NIETIGHEID
VAN DE AKTE INDIEN HET VERZUIM OF
DE ONREGELMATIGHEID DE BELANGEN
NIET SCHAADT VAN D .E PARTIJ DIE ZE
OPWERPT.

1° JJ!I et ttitzonde1·ing van het geval waa1·in
het hoge1· be1·oep biJ. conclttsie wo1·dt ·
ingesteld, moet de akte van hoge1· be1·oep
in bw·gc1·li]"lce zaken, op st1·ajJe van
nietigheid, naar gclang van het geval hetzij de tenniJ·n voor de ve1·schijning, hetzij
de plaats, de dag en het tttt7' e1·van ve?·melden; in dit laatste geval moet zij l;ovendien de g1·ieven opgeven (1). (Artikel 1057, 7° G.W.)
2° De akte van hoge1· bemep in bu?·geTlijlce zaken moet, biJ. geb1·ek aan alclco01·d

van de pm·tijen om de gewonc 1·echtsple-·
ging toe te passen, de plaats, de dag en
het tttw van vm·schijning venne1den in de
gevallen van m·tilcel 1063 van het
Ge?·cchtelijlc Wetboelc, zoals dit is gewijzigd bij a?·tilcel18 van de wet van 24 jttni
1970 (2), met name inzalce echtscheiding
en scheiding van tafel en bed.
3° De alcte van hogeT bemep in btwgerlijlce
zalccn die, bij gebrelc aan alclcoo1·d van de
pa1·tijen om de gewone ?'echtspleging toe
te passen, de plaats, de dag en het ttw·
van vm·schijning niet ve1·meldt, hoewez'
deze ve1·melding biJ. m·tilcel 1063 van het
Ge1·echtelijlc W etboelc is vo01·gesch1·even,
is in beginsel do01· nietigheid aangetast, ove1·eenlcomstig a1·tilcel 1057 van dit
wetboelc (3).
4° TVat de vm·zuimde of om·egelmatig ve?'7'iphte vorm oolc zij, geen p1·oceshandeling,
oolc al is de wettel~ilce bepaling bet?·effende deze handeling in dwingende b,ewoo?·dingen ttitgedntlct, lean nietig wo7·den vm·lclaa1·d, indien de wet de nietigheid
ervan niet uitd1·ulclcelijk heeft bevolen (4). (Art. 860 G.W.)

5° Behouden8 in . de gevallen van a?·tilcel 862 van het Gm·echteliJ'lc W etboelc,
lean de 1·echte1' een p1·oceshandeling
slechts nietig ve1-lclm·en,- oolc al is de
wetteliJ'lce bepaling betTeffende deze handeling in dwingende bewoonlingen uitgedntlct, indien het aangelclaagde ve7'zttim .of de aangelclaagde om·egelmatigheid de belangen schaadt. van de pa1·tij
die de exceptie opwe1-pt (5). (Art. 861
en 862 G.W.)
6° en 7° H et ve?'Zttim of de om·egelmatigheid
in de alcte van hoge1· beToep ove1· bttTge7·lijlce zalcen die, bij geb1·elc aan alclco01·d
van de pa1·tijen om de gewone ?'echtspleging toe te passen, de plaats, de clag
en het uw· van ve1·schijning niet veTmeldt, hoewel dit op st?·affe van nietigheid is veTplicht, implicee1·t niet dat de
op stmtJe van vm·val of van nietigheid
voorgesch?-even te1·mijnen niet in acht
ziJ·n genomen en b1'engt clus de nietigheid
van de alcte slechts mede wannee1· z~i cle
belangen schaadt van de paTtiJ. die de
exceptic opwe1·pt. (Artt. 861, 862, 1057
en 1063 G.W.)

(1) (2) en(3) Cass., 8 februari 1973 (A1·1·. cass.,
1973, blz. 574) .
(4) en (5) Cass., 4 mei 1972 (A1·1·. cass., 1972,
blz. 824).
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ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, bp 22 noven::tber 1972 door h et
Hof van beroep te Gent gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schencling van de artikelen 710, 861, 862,
meer bepaalcl § 1, 1042, 1057, 7°, 1063, 6°,
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
cloonlat het arrest beslist dat c\e door
eiser ingecliende akte van hoger beroep
nietig is, bij toepassing van d e samengevoegcle artikelen 1063, 6°, 1057, 7°,
1042 en 710 van het Gerechtelijk Wethoek, OIIl de reden dat het verzoekschrift
tot hoger beroep niet volcloet aan de
vereisten van artikel 1063, 6°, clat bepaa,lt dat ir.zake echtscheiding de akte
van hoger beroep de plaats, de clag en
het unr van verschijning n1oet venue! d en,
dat de afwezigheid van cleze vermelcling
door artikel 1057, 7°, Inet nietigheid
gesanctioneercl wordt, dat >trtikel 862,
§ 1, 1°, bepaalt dat d e regel · van artikel 861 waarbij een .proceshandeling
aileen clan nietig kan verklaard worden
inclien het verzuim of de onregelmatigheid d e belangen schaaclt van de partij
die de exceptie op_werpt, niet geldt voor
een verzuim of een onregehnatigheicl
betreffencle de op straffe van verval of
nietigheicl voorgeschreven termijnen, en
clat het ten deze niet gaat om een verk eerclelijk vermelden van d e tern:tijn voor
verschijning in steele van de plaats, de
dag en het uur van verschijning, maar wel
om het volleclig achterwege Iaten van
beicle vor1nen,
te1·wijl, ee1·ste onclenleel, artikel 861 van
h et Gerechtelijk ·vvetboek als algemene
procedureregel bepaalt dat de rechter
een proceshancleling aileen dan nietig
k an v erklaren inclien het aangeklaagcle
verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaaclt van de partij
die de exceptie opwerpt ; h et arrest
geenszins vast st elt clat - en niet eens
onderzoekt of - d e le e~nten die in het
kwestiens verzoekschrift tot hoger beroep
te vinden zijn d e belangen van venveerster 11ouclen geschaacl h ebben ; nit d e op
clit punt niet tegengesproken conclusie
van eiser en uit de stukken van de p roce dm'e trouwens cluiclelijk blijkt clat die
belangen niet geschaad werden ·en dat
verweer ster z ich zoncler de m.insto vertraging of b elemmering voor de bevoegcle
kamer van h et hof van be:t~oep h eeft

lnmnen verdecligen ; op de reohtsrege1
van artikel 861 bepaalde uitzonderingen
worden gebracht door artikel 862 clooh
geen enkele van cleze uitzonderingen de
afwezigheid van zekere vermelcl1n gen in
een . v erzoekschrift tot hoger beroep
becloelt mr bijgevolg haar 'toepassing kan
vinclen in het onclerhavig geval; de
rechter clus niet wettelijk heeft kunn en
beslissen clat artikel 861 niet van toepassing was ; hij evenmin wettelijk h eeft
lnnu1en beslissen clat er nietigheicl was 0111
d e reclen clat h et ging om een door
artikel 862, § 1, bepaalcl verzuim of
b epaalcle onregelmatigheicl betreffencle
de op straffe van verval of nietigheicl
voorgeschreven termijnen; de door artikel 862 becloelcle t ermijnen inclerclaacl
enkel en alleen de termij nen betreffen om
een r echtsmicldel a an te wenden zoals
verzet, hoger beroep of voorziening in
cassatie, en h et verzuin1 in het kwestieus
verzoekschrift, clat er in bestoncl plaats,
clag en uur van verschijning niet t e verm elden, geen verzt1im is dat er in zou
bestaan hebben h et verzoekschrift niet
binnen de wettelijke termijn in te dienen ;
tweecle onclenleel, het arrest, door de
conclusie niet te beantwoorclen waarbij
eis~r staancle hielcl dat de belangen van
verweerster niet geschaacl werclen, artikel 97 van de Gronclwet schenclt :
Overwegencl<;J clat het arrest vaststelt
clat het verzoekschrift, waarbij eiser
hoger beroep tegen een vonnis inzake
echtscheicling heeft ingestelcl, in strijd
met de artikelen 1057,7°, en 1063, . 6°,
van het Gerechtelijk \Vetboek, de vermelcling van d e plaats, de dag en het uur
van verschijning niet inhouclt en oorcleelt
clat de afwez igheicl van die vermelding
met .nietigheicl is gesanctioneercl;
Overwegen cle clat, na heri1u1ercl te
hebben aan de bepaling van artikel 861
van het Gerechtelijk vVetboek luiclens
welke d e r echter een proceshancleling
aileen clan nietig kan verklaren wanneer
h et aangeklaagde verzuim of de aangekla.agcle onregelmatigheid de belangen
schaaclt van de partij die de exceptie
opwerpt, het ari'est beschouwt dat die
bepaling nochtans ten cleze ni et van
toepassing is in gevolge artikel 862, § 1,
1°, van vo ormelcl wetb oek, dat bepaalt
clat de regel van artikel 861 niet gelclt
voor een verzui1r1 of een onregehnatigheid
betreffencle d e op straffe van ver val of
nieti gheid voorgeschreven tern:tijnen ;
Overwegende dat h et arrest in clit
verhancl vaststelt clat de akte van hoger
b ero ep noch de plaats, de clag en het uur
van verschijning, noch de tern1ijn voot'
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de verschijning vermeldt en daaruit
afleidt dat het gaat om een verzuim of
een onregelmatigheid betreffende een op
straffe van verva~ of van nietigheid
voorgeschreven termijn ·;
Overwegende echter dat het arrest de
akte van hoger beroep aileen nietig
verklaart wegens de afwezigheid van een
door de wet vereiste vermelcling doch
niet vaststelt dat een op een straffe van
verval of nietigheid voorgeschreven termijn niet in acht werd genomen ;
Dat op grond van de gedane vaststelIingen bet arrest niet wettelijk heeft
kmmen beslissen dat krachtens artik~I 862, § 1, 1°, van het Gerechtelijk
vVetboek de r egel v:an artikel 861 van dit
wetboek niet van toepassing is ;
Dat het middel gegroild 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 hierover door de
feitenrechter wordt beslist; verwijst de
zaak naa.r het Hof van beroep te Brussel.
26 oktober 1973. Je kamer . Voo1·zitte1', Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnen~end voorzitter. Ve1·slaggeve1·,
d e H. Meeus. - Gelij'lclttidende conclusie,
de H. Velu, advocaat -generaal. - Pleite?·s , de HH. Struye en D eBruyn.

SCHRIJVING VOOR DE VEREJTFENING EN
DE VERDELING VAN EEN NALATENSCHAP. - PARTIJ BIJ DE BOEDELBESCHRIJ VING DIE WETENS NALAAT EEN
SCHENKING ONDER DE LEVENDEN, DIE
ZIJ ONTVANGEN HEEFT, AAN TE GEVEN.
BOEDELBESCHRIJVING DIE EEN
V ALSHEID IN OPENBARE GESCHRIFTEN ·
IS .
6° MEINEED. MEINEED BIJ DE
BOEDELBESCHRIJVING VOOR DE VEREF FENING EN DE VERDELING VAN EEN
NALATENSCHAP. - 8TRAFBARE 1\'IEINEED.

7° MEINEED . ._

MEINEED . BIJ DE
BOEDE;LBESCHRIJ VING VOOR DE VEREF FENING EN DE VERDELING VAN EEN
NALATENSCHAP. - BEGRIP.

8° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.
-

MEDEPLICHTIGHEID. -

BE GRIP .

l 0 De boedelbesch?-ijving als bedoeld in de

a1·tikelen 1175 en 1183 van het Gm·ech telijk Wetboek heeft ten doel de omvang
van een nalatenschap, van een [Jerneen schap of van een onve1·deeldheid vast te
stellen ; zij moet met name bevatten de
opgave van · de ve1·lcla1·ingen van de
pm·tiJ'en ten laste of ten bate van de
boeclel, alsmede cle aan pa1·tijen gestelde
v1·agen en de daa1·op gegeven antwoo1'den (1).
2o De boedelbesch?-ijving als bedoeld in de

ze

KA,llfER. -

29 oktober 1973.

1D ONVERDEELDHEID. -

BOEDELBESCHRIJVING. - DOEL·. - VERKLARINGEN TEN LASTE OF TEN BATE VAN
DE BOEDEL.

2D ONVERDEELDHEID . -

BOEDELBESCHRIJVING. - KARAKTER EN AARD
VAN DEZE AKTE.

3° ONVERDEELDHEID . - BOEDELBESCHRIJVING. DOEL· VAN DEZE
AKTE.
4o ONVERDEELDHEID. _::__ BoEDELBESCHRIJVING. - GOEDEREN DIE DOOR
DE PARTIJEN BIJ DE BOEDELBESCHRIJ VING l\10ETEN AANGEGEVEN WORDEN.
- AA.N INBRENG OF INKORTING ONDERWORPEN SCHENKINGEN.
5o VALSHEID EN · GEBRUIK VAN

VALSE STUKKEN. -

BOEDELBE-

a1·tikelen 1175 en 1183 van het Ge?·echtelijk TofT etboek is niet alleen een akte tot
bewa1·ing van 1·echt; zij heeft oak ten
doel alle baten en lasten van een onvm·deelde massa vast te stellen (2).
30 D e· boedelbesch1·ijving als bedoeld in de

'm·tikelen 1175 en 1183 van het Gm·echtelij'lc W etboek ligt aan de g1'0ndslag van
cle ve1·ejjenings- en venlelingsven·ichtingen van de nalatenschap , vcm de
gemeenschaJJ of van de onve1·deeld heid (3).
4° De pa1·tiJ'en b~j de boedelbeschTijving
als becloelcl in de aTtilcelen 11 75 en 1183
van het Ge1·echtelijk Tofletboelc moeten
v6rk het ajslttiten van de boedelbesclwijving ellc goecl aangeven wam·van het
bestaan onbelcend zou lcttnnen blijven, in
geval van niet-aangifte, zoals de aan
inbr·eng of inlcm·ting oncle7'W01'pen schen lcingen (4).

(1) (2) (3) en (4) H.aaclpl. h et v er slag van de
koninklijk commissaris voor de gerechtelijke
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5° TVannee1· een JJa?'ti} bij de boeclelbesclw·i}ving cloo1· een notm·is opgemaakt
voo1· cle ve?'effening en de venleling van
een nalatenschap of van een ancle1·e
. onvenleelclheicl, wetenli nalaat eim schenlcing oncle1· de levend en aan te geven, clie
zi} vanwege cle e1jlatm· ontvangen heeft,
is cle boedelbesclwijving een valsheicl in
gesclw·iften (1). (Art. 196 S."W.)
6° NI eineed bi} cle boeclelbesch?-i}ving voo1·
de vm·effening en cle venleling van een
nalatenschap of van een ande1·e onveTdeelclheid, wonlt gestmjt met cle st1·ajj'en
van aTtilcel 226, licl 2, van het Stmj~vet
boelc (2). (Art. 3-137 wet van 10 oktober
19~7 . )

7° Aan meineecl, waa?'OJJ aTtilcel 226, l1:cl 2,
van het 8tmfwetboelc (m·tilcel 3-137 van
cle wet vctn 10 olctobe1· 1967) st1'(4 stelt,
is sclmldig de pa1·tiJ' bi:j de boeclel besch?'iJ'ving vooT de ve?·effening en cle venleling
van een nctlatenschaJJ of van een ande1·e
onvenleeldheicl, die de biJ' a?·tilcel1183 -11°
van het Ge1·echtelijlc W etboelc voo?·gesdl?'even eecl aflegt, dat zij niets heeft
venlttistenl r.n clat zij van zoclanige
ve1·dttiste1·ing geen lcennis cl1·aagt, als
zij geen aangifte heeft geclaan van een
schenlcing die zij vanwege de e1jlate1·
heeft ontvangen (3).
·
_8° A an een iniscl1'iJf medeplichtig is hij clie
geen eenvouclige ?'aacl geeft cloch een
uncle?Tichting clie voo1· het plegen van clat
miscl1·ijf mtttig is (4). (Art. 67 S .W.)
(R ... EN S ... , T.
ARREST

G ... )

(ve1·taling) (5).

HET J;IOF; - Gelet op het .bestreden
arrest, op 16 februari 1973 gewezen door
het Hof van beroep te Lu:ik ;
heryorming, Gedr. St. Senaat, 1963-1964,
, nr. 60, biz. 269 ; BAUGNIET, « L'inYentaire ,,
Rev. p1·at. not. belge, 1968, biz. 112 en Yoig. ;
Rep. pmt. cl1·. belge, d. VII, yo Inventai1·e,
Til'S. 124 en 317 ; SCHICKS eU: VANISTERBEEK,

Tmite-jommlai1·e

cle

la

p1·atiq-ue nota1·iale,

nr. 35, biz. 94 ; GARSONNET en CEZAR-BRU,
T1·aite cle p1·oc. civ., cl. VII, nr. 58, biz. 127 en
128 en noot 29 ; Panrl. belges, yo Inventai1·e,
m·. 468 ; BELTJENS, Cocle p1·oc. C'iv., cl. II,
art. 943, m·. 18; BRAAS, P1·ocecl-u1·e cl'o-uverttt·re
cles successions, 2cle uitg., m·. 78; CARRE
en CHAufEAU, Lois cle la p1·o~. civ., cl. IV,
nr. 3149; Dalloz, Rep. 1n·oc. civ. et comm.,
y 0 Inventai1·e, nrs. 87 en voig.

A. Op de voorziening van S .... :
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld :

Overwegende dat het arrest eiser veroordeelt tot een enkele straf van zes
maanden gevangenis en 500 frank geldboete 1° wegens medeplichtigheid aan
meineed bij een notariele boedelbeschrijving, 2° als dader wegens valsheid en
gebruik van valse stukken bij bedoelde
boeclelbeschrijving ;
Dat die beslissi11g onder andere berust
op de overwegingen dat eiser, notaris,
« vertrouwens- en raads1nan van de
echtgenoten G ... -B .. . », die « zich daarna
heeft bezig gehouden met de zaken van
C... R .. », htm kleinzoon, aan deze
« de richtlijn » heeft gegeven, bij de
boedelbeschrijving van de goecleren van
de gemeenschap die tussen zijn grootouders bestond en van de nalatenschap van zijn grootvader, geen aangifte te doen van een belangrijke geldschenking, die door genoemde echtgenoten werd gedaan aan C... R ...
bij de aaDkoop van een villa, en hierop
dat, toen eiser voor de instrmnenterende notaris is verschenen, met nai11e
toen de bij de boedelbeschrijving betrokken partijen de bij artikel 1183-11° van
h et Gerechtelijk Wetboek opgelegde eed
hebben afgelegd en de boedelbeschrijving
hebben ondertekend, hij niet aileen heeft
gezwegen, doch zelf zijn handtekening
heeft geplaatst onder de boedelbeschrijving, waarvan hij de onjuistheid kencle,
zodat hij aldus C... R... aanmoedigde
om in het zwij_gen te volharclen ;
Over het eerste middel, afgeleirl uit de
schending van de a.rtikelen 196, 226 van
het Strafwetboek, 1175, 1183 van het
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Gronclwet,
cloonlat, om eiser te veroordelen, het
(1) (2) en (3) Raaclpl. NYPELS en SERVAIS,

Le cocle penltl belge intm·7n·ete, d. I, 2cle uitg.,
art. 196, nr. 18 ·en noot 2; RIGAUX en TROUSSE,
C1·imes et llelits lht Colle 1Jenal, d. III, nr. 108,
biz. 96 ; cass., 2 oktober 1973, Stt1n·a, biz. 118.
('1) N~ELS en SERVAIS, op. cU., d. I, 3de
uitg., art. 67, Til'S. 3 en 4; CONSTANT, Tmite
ele-mentai1·e de cl1·oit penal, d. I, m·. 382; Rep.
p1'ld. ll1·. beige, Bijv., IV, yo Infm.cUons et
1·epussion en geneml, nrs. 699 tot 701.
(5) Raaclpl. de conclu sie van het openbaar
ministerie aismede de yerwijzingen in B1tll. en
P~SIC., 1974, I , 222.
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bestreden arrest enerzijds overweegt dat akte tot bewaring van recht is, maar .ook
de boedelbeschrijving, die werd opge- ten doe! heeft aile baten en Iasten van
maakt door de notaris belast met de een onverdeelde massa vast te stellen,
v er effenings- en verdelingsverrichtingfln,
zodat de behoorlijk ingelichte partijen
de aan inbreng of inkorting onderworpen met voile kennis van zaken een keus
schenhli<g aan C. .. R. .. had moeten kunnen doen ;
vermelden en d a t, door het bestaan
Overwegende dat inzake nalatenschap
erva~ te verbergen, hij V!)rduistering de massa niet aileen de goederen omvat
heeft gepleegd, « waardoor voorwerpen waarvan het bestaan algemeen b ekend is
en gelden aa.n de nalatenschap wer- of b lijkt uit d e ontleding van de titels en
den onttrokhen », en anderzijds tege- papieren die de erflater heeft nagelaten,
lijkertijd beschouwt dat h etgen e wat aan maar ook die welk e krachtens de wet tot
C... R... wordt verweten, betrekking de massa behoren, zoals de aan inbreng
heeft op de verberging van een sch en- of inkorting onderworpen ~chenkingen ;
king en op de verduistering van voorDat de verklaringen ten laste of ten
werpen of gelden t en nadele van de bate van de boedel, waartoe de p art ijen
nalatenschap,
in de boedelbeschrijving gehouden zijn,
tenvijl, ee1·ste ondenleel, h et arrest ten de in lichtingen moeten aanvullen, die
onrechte overweegt dat de boedelbe- zijn gebleken uit een algemeen bekende
schrijv ing d e vermelcling van schenkingen staat van zaken of n it de ontleding van
aan erfgerechtigclen moest bevatten ; die de titels en d e papieren b etreffende de
vereiste n iet voorkomt in artikel 1183 nalatenschap ; dat verkla ringen moeten
van h et Gerechtelijk vVetboek en derha.Ive worden gedaan omtrent elk goed, waard e bewezen v'erklaarde t elastleggingen van het bestaan bij ontstentenis van
van m eineed of m edeplichtigheid hieraan, enige vorldaring v an de partijen nooit ter
van valsheid en van gebruik van valse k ennis zou kunnen komen, zoals de
stukken wettelijke grondsla.g m issen ;
goederen die de erfiater gedurende zijn
tweede onde1·deel, de niet-aangifte van !even aan v r eemden of zelfs aan erfgehet bestaan van een schenking, die voor rechtigden heeft gegeven ;
Overwegende dat de boedelbeschrijving
d e belanghebbenden slechts aan leiding
geeft tot een everituele rech tsvordering aldus t en grondslag Iigt a an de vereftot in breng of inkorting bij de verdeling, fenings- en v erdelingsverrichtingen ; dat,
geen betreld{ing h eeft op het bestaan van zo d e b oedelbeschrij ving in de ·vorm van
gelden of voorwerpen van de nalaten- een authentieke akte moet opgemaakt
schap en door t egelijkertijd te verklaren worden, de oprechtheid ervan bovendien,
dat de beklaagde C... R.. . voorwerpen naar de eis van artikel 1183-11° van het
of gelden behorende •tot de nalaten- Gerechtelijk vVetboek wordt gewaarschap niet heeft a.angegeven en h eeft borgd door d e eed opgelegd aan de
verduisterd, het arrest tegenstrijdig is, · partijen die zich b evinden in de omstanh etgeen gelijkstaat met niet-motive- digheden bepaald bij genoemd artikel ,
ring, zodat de beslissing, waarbij eiser terwijl artikel 226, lid 2, van het Strafwordt veroordeeld; niet r egelmatig met wetboek (artikel 3-137 van de wet van
redenen is omldeed :
10 oktober 1967) op de d esbetr effende
valse eed correct ionele straffen stelt ;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende d at de boedelbeschrijving
derhalve niet enkel een !outer be>va rende
Overwegende dat, l uidens de artike- maatregel is en dat h et proces-verbaal
len 11 75 en 1183-8° van h et Gerechtelijk waarin zij wordt vastgesteld, overeenW etboek , d e boedelb eschrijving ten doe! komstig het beginsel gehnlcligd in de
h eeft de omvang van de nalatenschap, artikelen 13 19 en 1320 v an h et Burgerlijk
van d e gemeenschap of van de onver- vVetboek, een bewijskrachtige akte is,
d eeldheid vast te stellen en h et proces - tot de juistheid waarvan de partij en
verbaal waartoe zij aanleiding geeft, met wettelijk verplicht zijn bij te dragen ;
name de opgave van de verklaringen door
Overwegende dat artikel 1183-11o van
de partijen gedaan ten last e of ten bate het Gerechtelijk vVetboek die interprevan d e boedel, a lsmede de aan partijen tatie b evestigt ; dat voornoemd artigesteld e v ragen en de daarop gegeven
kel 1183-11°, dat ver der gaat dan wat
antwoorden moet bevatten ;
artikel 1158-8° van h et~elfde wetboek
Overwegende dat uit d e algemene en
bepaalt inzake verzegeling, n iet a ileen
bij wij ze van voorbeeld gebruikte be- de eed oplegt aan degenen di e de plaatsen
woordingen van die wetsbepalingen blijkt hebben bewoond, 1naar eveneens aan
dat de boedelbeschrijv ing weliswaar een degenen die, zonder enig onclerscheid, in

-=het bezit zijn geweest van de voorwerpen
behorende tot de massa ;
Overwegende enerzijds dat een geldsom
geschonken door de erflater gedurencle
zijn leven een voorwerp kan zijn, d a t tot
de massa b ehoort en door artikel 1183-11°
van h et Ger!)chtelijk W etboek vvordt
beoogd, clat anclerzijds volgens de algemene opzet van de teksten waarbij de
boedelbeschrijving wordt geregeld, onder
verduistering, zoals b edoeld in voornoemd a rtikel, moet worden verstaan
elke daad of verzuim strekkend tot de
verberging, ten nadele van de massa, van
een goed dat hiertoe b ehoort ;
Overweg~nde dat uit die overwegingen
volgt d at h et a rrest .wettelijk h eeft beslist
enerzijds dat d e eiser R ... , partij bij de
boedelbeschrijving, verplicht was uit
eigen beweging m elding t e m a k en van
het b estaan van de schenking onder d e
levenden die hem door zijn grootouders
·werd gedaan en anderzijds . dat, door
wetens hiervan geen m eldin.g te maken en
door niettemin d e bij de wet opgelegde
eed af te legg'en , genoemde eiser h et bij
artikel 226, lid 2, van het Strafwetboek
gestrafte misdrijf h eeft gepleegd, waaruit
volgt dat de akte van boedelbeschrijving
vals is ;
Dat h et eerste onderdeel van het
m iddel derhalve n aar recht faalt ;
W at h ep tweede onderdeel betreft
Overw egende dat uit het antwoord op
het eerste onderdeel van h et middel blijkt
dat de tegenstrijcligheid, die in h et
tweede ondercleel wordt aangevoerd,
gegrond is op een onjuiste lezing van de
wett ek sten waarop h et middel ~teunt ;
dat het tweecle ondercleel van h et middel
niet kan worden aangenomen ;
Over het tweed e middel , afgeleid uit
de schending van de a rtikelen 66, 67, 196
en 226 van h et Strafwetboek,
doo1·dat h et b estred en arrest -eiser ten
onrechte h eeft veroorcleeld : 1. wegens
m edeplichtigheicl aan meineed, 2. als
dader wegens valsheid en gebruik van
valse stukken,
tenuiJ'l, zelfs indien h et weglaten van de
schenking in d e boedelbeschrij ving, die
op 4 maart 1969 door d e -notaris A.
wercl op gemaakt, de veroorcleling van
C... R... wegens meineed, valsheicl en
gebruik van valse stukken r echtvaar'
di gt, eiser toch niet zou kunnen worden beschouwd noch als m edeplichtige om aan zijn client raacl te h ebben
gegeven of om" op de dag van de boeclel -
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client te verzoeken m elding te maken
van d e schenking », noch als dacler van
d e vervalsing van een alde, waarvan hij
niet de opsteller was en waarbij hij
evenmin partij was (zelfs indieri hij cleze
onnoclig heeft onclertekencl) :
Overwegencle dat, om eiser te veroordelen wegens " m ecleplichtigheid aan
·m ein eed », het arrest d e feitelijke gegevens op geeft, waaruit het heeft kunnen
afleiden dat " onder de beschreven om stancligheden .. . de gech:aging van S ... ,
bij de bedoelde akte verschijnende ministeriele a mbtenaar, voor zijn client », de
eiser R .. . , die aan meineed werd schuldi g bevonden, "n iet als een eenvou dige r aad gold, maar als een onderrichting .. . die voor h et p legen van dat
misclrijf nuttig was » ;
Overwegencle clat h et miclclel, voor
zover h et h et t egendeel beweert, kritiek
oefent op de feitelijke en derhalve onaantastbare b eoordeling van het hof van
beroep;
Overwegencle dat h et arrest eiser
v er oordeelt tot een enk ele straf, waarvan
de wettelijkheid r eeds gerechtvaardigd
is door de medeplichtigheid aan meineed ;
dat derhalve het middel, voor zover het
gericht is tegen h et b eschikkend gedeelte
van h et a rrest waarbij d e ten laste van
eiser gelegd e valsheid en het gebruik van
valse stukken b ewezen worden verldaard,
van geen b elang is ;
Dat h et middel derhalve niet oritvan k elijk is ;
En overwegende dat d e su bstantiele of
op straffe van nietigheid voor geschreven
r echtsvormen werden nageleefd en dat de
b eslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zoverre d e voorziening gericht is
tegen d e beslissing op de civielrechtelijke
vordering d ie door de verweercler G ...
is ingesteld :
Overwegende dat h et arrest zich ertoe
b ep erkt de h eropenin g van de d eb atten
te bevelen, de datum ervan t e b epalen en
de kosten aan t e houden ;
Dat die beslissing geen eindbeslissing is
in de zin van artikel416 van h et W etboek
van strafvordering en evenmin uitspraak
doet inzake b evoegdheid ;
D at d e · voor zien ing vo orba rig en
derhalve niet ontvankelijk is ;

B. Op de voorziening van C .. . R ... :
Overwegende dat d e substantiele of op
straffe van nieti gh eid voorgeschreven
r echtsvormen werden n ageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig. de wet is ;
I

-
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·Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt iedere eiser in de
kosten van zijn voorziening.
29 oktober 1973. 2e kamer. · Voo1·zittm·, d e H. Trousse, raadsheer
waarnemend voorzitter. - T1e1·s1aggeve1·,
·de H. Capelle. Gelijlclttidende con.clttsie, de H. P . Mahaux, eerste advocaatgeneraal. - Pleite1·, de H. Ansiaux.

2e KAMER. -

29 oktober 1973.

1° STRAF.- BEKLAAGDE WEGENS EEN
lVIISDRIJF NAAR DE POLITIERECHTBANK
VERWEZEN. - AANNEl\UNG VAN VERZACHTENDE Ol\iSTANDIGHEDEN.- CORRECTIONELE STRAF. - 0NWETTELIJKHEID. ·

2° CASSATIE. -;- Ol\'IVANG. -

STRAFVORDERING. CASSATIEBEROEP VAN
HET OPENBAAR l\ilNISTERIE TEGEN DE
BEKLAAGDE EN DE VOOR DEZE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ.
- CASSATIE VAN DE BESLISSING TOT
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE.CASSATIE BRENGT DE CASSATIE l\mDE
VAN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE
l\'I.B.T. DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ.

3° CASSATIE. - OlliVANG. - CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR l\'IINISTERIE . CASSATIE VAN HET BESCillKKENDE GEDEELTE l\'I.B.T. DE
STRAFVORDERING. - STREKT ZICH NIET
. UIT TOT HET BESCHIKKENDE GEDEELTE
DAT BESI,IST OVER DE BURGERLIJKE
RECH'£SVORDERING.
l

0

W annee1· de belclaagde we gens een
wanbed1·iJf nam· de politieTechtbanlc
wo1·dt ve1·wezen' bij een beschilclcing van
de ?'aadlcame1· waa1·in ve1·zachtende omstancligheden wo1·den aangegeven, mag
de politie1·echtbanlc of de co?Tectionele
?'echtbanlc, in hogm· be?'Oep Techtdoende,
hem voo1· dit misd?-~?f geen CO?'?'ectionele
stm.f opleggen (1}. (Artt. 4 en 5 wet van
4 oktober 1867.)

(1) Cass., Hl februari 1973 (A1'1·. cass.,
1973, biz. 613).
(2) Cass., 29 mei 1972 (.11?-r. cass., 1972 ,
bb;. 917).
(3) Cass., 27 november 1972 (An·. cass.,
1973, b iz. 309); raadpl. cass., 29 mei 1973
(ibid., 1973, biz. 945) en de noot get. P.l\1. :

2° De cassatie, op het cassatiebe1·oep van

het openbaa1· ministe1·ie tegen de belclaagde en de ·wo1· deze bn?·ge?'?'echteliJ'lc
aanspmkelijke paTtij, van de beslissing
tot ve1·oo1·cleling van de beklaagde b1·engt
cle cassatie mede van de beslissing
waa1·bij deze pa1·tij bw·gen·echtelijk aanspmkelijlce wo1·dt , ve1·lclaa1'Cl voo1· de
ve1·oo?·deling van de beklaagde (2) .
3° liVannee?', op het cassatiebe1·oep van het
openbaa1· ministe1·ie alleen, het Ho.f he,t
beschikkende gedeelte van een vonnis
m. b.t. de stm:fvo?'Cle?·ing ve1·nietigt, st1·ekt
deze cassatie zich niet uit tot het beschiklcende gecleelte dat op de bu?·ge?'lijlce
?'echtsvo?'CleTing beslist (3) ..
(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS,
T. DUCKERS F. EN G.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 maart 1973 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te V erviers ;

i. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen de eerste verweerder :
Over het middel afgeleicl uit de schending van de· artikelen 38, 40 van het
Strafwetboek, 4 en 5 van de wet van
4 oktober 1867,
doo1·dat h et vonnis enerzijds verweerder
vrijspreekt van de overtrading van
artikel 26-1 van het wegverkeersreglement en anderzijds, met bevestiging van
de straf uitgesproken door de eerste
rechter, verweerder enkel wegens slagen
of verwonclingen door gebrek aan voorzichtigheid veroordeelt tot 30 frank geldboete en tot tien dagen vervangende
gevangenisstraf,
te1·wijl het wanbedrijf van slagen of
verwondingen door gebrek aan voorzichtigheid gecontra.ventionaJiseerd werd bij
beschiklcing van 17 september 1971 van
d e raaclkamer te Verviers en de uitgesproken straffen dus hager zijn dan d e maxide cassatie, op het cassatieberoep van h et
openbaar minis t erie, van d e beslissing waarbi
de rechter, bij wie aanhangig zijn d e straf·
vorclering en cle burgerlijke rechtsvorclering.
onbevoegd wordt verhlaard om van die rechtsvorderingen kennis te nemen, strekt zich uit.
tot cle besliss ing op cle beicle rechtsvorcleringen.

242m1-m1straffen die op overtredingen zijn ·waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Capeile. - Gelijkluidende conclusie,
gesteld :
de H. P. Mahacix, eerste advocaat-geneOverwegencle clat het vonnis, met
bevestiging van de strlJ.f opgelegd bij de raal.,
beroepen beslissing, verweercler enkel
wegens het bewezen verklaarcle misdrijf
van slagen en verwondingen door gebrek
aan voorzjchtigheid veroordeelt tot de in
2• KAlliER. - 29 oktober 1973.
het midclel vermelde hoofdstraf en vervangencle straf ;
I 0 VOORZIENING IN CASSATIE.
Overwegencle dat, wanneer de dacler
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASSAvan een wanbedrijf zoals ten cleze naar
TIE TE VOORZ1EN. STRAFZAKEN. de politierechtbank werd verwezen bij
BURGERLIJKE RE CHTSVORDERING . een beschikking van de raaclkamer
BESLISSING WAARB IJ HE'.l' HOGER ' BEwaarin verzachtende omstancligheden
ROEP VAN EEN BURGERLI.JKE PARTIJ
worden aangenmnen, het vonnisgerecht
NIET
ONTVANKELIJK
WORDT
VER·
nan beklaagcle geen hogere straf mag
KLAARD. CASSATIEBEROEP VAN DE
opleggen dan de. maximumstrlJ.f die op
VERZEKERAAR VAN DE BURGERRECHovertreclingen is gest e lcl;
TELIJKE AANSPRAKELfJKHEID VAN DE'
Overwegencle clat derhalve, door een
BEKLAAGDE,
VRIJWILLIG
TtTSSENGEhogere hoofdstraf dan 25 frank en een
KOli'I:EN PARTIJ. NIET-ONTVANKE hogere vervangende gevangenisstraf clan .
LIJKHEID.
clrie clagen uit te spreken, het vonnis de ·
in het middel vermelde wetsbepalingen
2o VOORZIENING IN CASE'ATIE . heeft geschonden ;
VORl\L- VOORZIENING VAN DE VERZE·
Dat het middel gegrond is ;
KERAAR VAN DE BURGERRECHTELIJKE

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de r echtsvordering
van het openbaar ministerie tegen de
tweede verweerder, civielrechtelijk aansprakelijk voor de eerste :
Over wegen de dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering clie
tegen de eerste verweerder is ingesteld,
de vernietiging meebrengt van de beslissing op d e rechtsvordering die tegen d e
tweede verweerder is ingesteld, welke
laatste beslissing het gevolg is van de
eerste;
En overwegende dat de voorziening
van het openba·ar Tninisterie - de beslissingen omtrent de gegrondheid van de
civielrechteli.jke vorderingen tegen de
verweerders niet onder;verpt aan h et
toezicht van het Hof;
Om clie r edenen, vernietigt het bestreden vo~mis, voor zover het uitspraak
cloet op de rechtsvorderingen van het
openbaar 1ninisterie tegen de verweerclers
en over de kosten van de strafvordering ;
beveelt clat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van d e
gecleeltelij k vern ietigcle beslissing; ! ~at de
kosten ten laste van de Ste-at; verWI JSt de
aldus beperkte zaak nag,r de Correctionele
Rechtbank te Luik, zitting hondencle in
boger beroep.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE, VRIJWILLIG TUSSENGEKOlVIEN PAR·
TIJ. VOORZIENJNG NIET BETEKEND.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

I o Niet ontvankelijk, we gens onbevoegdheid

van de eise1·, is de voo1·ziening van de
ve1·zeke1·aa1· van cle lnp·gen·echteli;ike
' actnspmkelijlcheid van de beklaagde, die
V1'ijwillig is tttssengekomen tegen een
beslissing waa1·bij het hoge1· be·roep van
een btt1'ge1'lijlce paTti)' niet ontvankelijk
wo1·dt ve1·klaanl (I).
2o Niet ontvanlcelijk is het . casscttie be1·oep

van de ve1·zelce1·am· van de btt1'ge?Techtelijke aansprakelijlcheid van de beklaagde, die vno1· het stmjge1·echt v1·ijwillig is
tttssengelcomen, wanneeT deze niet is
betelcencl aan de pm·tijen tegen wie zij is
ge1·icht (2) . (Art. 4I8 · Sv.)
(NAAlVILOZE
VENNOOTSCHAP,
VERZEKE, RINGSl\iAATSCHAPPIJ
« DE SOCIALE
VOORZORG », T. HAUSPIE, FONTAINE EN
LITISCONSORTEN .)

(ve1·taling).

ARREST

RET HOF ; -

Gelet op het bestreclen

(1) Raaclpl. cass., 29 januari 1972 (An·. ·

cass., 1972, biz. 598).

29 oktober I973. 2• lmmer. Voo1·zitte1· , de H. Trousse, raadsh eer

(2) Cass ., 25 september 1972 (A1·?·. cass.,
,1 0 73 , biz. 100).
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vonnis, op 23 maart 1973 gewezen door
·de Correctionele Rechtbank te Charleroi,
rechtdo ende in boger beroep en over de
burgerlijke belangen aileen ; .
Overwegende dat eiseres, vrijwillig
tussengekomen partij, geen hoedanigheid
l1eeft om cassatieberoep in te stellen
tegen de· beslissing waarbij de inciden tele
beroepen van de verwserders Robert
Fontaine en Jacqueline Fontaine niet
·ontvankelijk worden verklaard en dat
voor h et overige uit de stukken waarop
bet Hof vermag acht- te slaan, niet blijkt
·dat eiseres haar voorziening b eeft b et eJmnd aan wie ook van de partij en,
waartegen zij is gericht;
Dat d e voorziening niet ontvankelijk
js;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
29 oktober 1973. 2e kamer. Voo1'zitte1·, de H. Trousse, raadsheer
waari1emend voorzitter. ~ Ve1·slaggeve1·,
de H. Capelle. - Geli}lcluidende conclusie,
de H . P. Mahaux, eerste advocaat-generaal.

van meningen niet mag onde1·we1·pen
aan een voo1'afgaancl toezicht OJJ de
meningen waa1·aan ttitin g zal wm·den
gegeven, e1·kent het geen onbe7Je1·kte v1·ij-·
heid om voo1· een deTgel~jlce ttiting gebntf,lc
te maken van de openba1·e weg (1).
2° Hoewel a1·tikel 18 van de G1·ondwet een
waa1·bo1·g is voo1· de pe1·sm·ijheid, vloeit
de onbepe1·kte V1'i}l~eid van vm·koop of
ve1·sp1·eiding van d?'ttkwm·k op de openba?·e weg daantit niet voo1·t (2).
3° Daa1· het ve1·sp1'eiden en het te koop aan-

bieden van clntlcwe?·k op de openba1·e weg
op sommige plaatsen of op sommige
ogenblikken het ve1'lcee1· lcunnen belemme1'en, de 1·einheid van de st1·aten schaden, ve?·lcee?'SOJJStoppingen ve?'001'Zaken,
is een gemeenteve1·m·dening, die, om deze
gevolgen te ve?"miJ'den, cle ve1·sp1'eiding
of de telcoopaanbieding van dndcwm·k
afhankelijk stelt van een voomfgaand
ve?'lof van cle gemeenteove1·heid, niet
st1·ijdig met de G1·ondwet (3).
(PROCUREUR

DES KONINGS
T. HARCQ . )

ARREST

2e

1°

KAMER.
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VRIJHEID

29 oktober 1973 .

VAN

MENING.

MENINGSUITING.
GEEN VOORAFGAAND TOEZICHT OP DE 1\'IENINGEN. GEEN ONBEPERKTE VRIJHEID OM VAN
DE OPENBARE WEG GEBRUIK TE MAKEN.

2° VRIJHEID

VAN

MENING.

DRUKWERK.
PERSVRIJHEID.
VRIJHEID
DIE
GEENSZINS
DE
ON·
BEPERKTE VRIJHEID IMPLICEERT OM
DRUKWERK OP DE OPENBARE WEG TE
VERKOPEN OF TE VERSPREIDEN.

:3°

GEMEENTEVERORDENING.

VERSPREIDEN OF TE KOOP AANBIEDEN
VAN DRUKWERK OP DE OPENBARE, vVEG.
VERSPREIDING OF TEKOOPAANBIE DING
DIE
HET
VERKEER KUNNEN '
BELEMJ\'IEREN, DE REINHEID VAN DE
STRATEN SCHADEN OF VERKEERSOP STOPPINGEN· VEROORZAKEN. VERORDENING DIE OM DEZE GEVOLGEN TE
VERWUJDEN EEN VOORAFGAAND VERLOF
VAN DE GEMEENTEOVERHEID VOOR SCHRIJFT.- WETTELIJKHEID.

1° H oewel k?-achtens a1·tikel 14 van de
G?·ondwet de ove1·heid de openba1·e ttiting

TE

NAMEN,

(ve1·taling).

HET HOF '; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 maart 1973 in boger beroep
gewezen door de Correctionele Recbtbank
te Namen;
Over het middel afgeleid uit de scherrcling van de artikelen 14 en 18 van de
Grondwet, 50 van h et d ecr eet van 14 december 1789, 3 van titel XI van het
d ecreet van 16-24 augustus 1790, 46 van
het d ecreet van 19-22 juli 1791, 78 van
de gemeentewet en 22 van het algemeen
politiereglement van d e stad Namen van
13 juni 1969, zoals gewijzigd bij bet
gemeenteraadsbesluit van 20 januari
1972,
· dom·dat bet b estr eden vonnis artikel 22
van het algemeen politiereglement van de
stad Namen onwettig v erldaart op grond
dat " wegens de leegt e zelf van de tekst ...
de gemeentelijke overheid zoncler de
minste rechtvaardiging elk verzoek kan
weigeren tot v erkrij ging van het verlof
om geschriften uit te d elen, waarin

(1) (2) en (3) Cass., 22 m aart 1886 (Bt~ll. en
PASIC., 1886, I, 114) en 19 oktober 1953
(ibid ., 1954, I, 109), alsmede de verwijzingen
en de noot get. R.H. onder dit laatste arrest.
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bepaald onderwerp zouden uiten of
uiteenzetten ; de inh6ud van het bewuste
reglement dus erop neerkomt aan de
gerneentelijke overheid een werkelijke
censum·bevoegdheid toe te kennen die de
vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid aan banden kan leggen ; die
bevoegcll1eid des te meer ongrondwettig is, daar zij tersluiks zou kunnen
. worden uitgeoefend, zonder dat er melcling van zou worden gen1aakt », zodat
voornoemd artikel 22 schencling oplevert
van de artikelen 14 en 18 van de Grandwet alsmede van het Verclrag tot beschenning van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheclen :
Overwegencle dat verweerder vervolgd
wercl om te Namen zonder verlof van het
college van. burgen1eester en schepenen
strooibiljetten op de openbare weg te
hebben verspreid ; dat dit rnisdrijf wordt
'gestraft bij artikel 22 van het algemeen
politiereglement van de stad Namen van
13 juni 1969, zoals gewijzigd bij het
gemeenteraadsbesluit van 20 janua1;i
1972, waarin wordt bepaalcl : "Verspreicling of tekoopaanbieding op de openbare
weg van andere geschriften clan dagbladen worclt afhankelijk gestelcl van een
voorafgaand verlof van bet college van
burge1neester en schepenen » ;
Overwegende dat het vonnis om de in
het middel. vermelde reclenen beslist clat,
claar de rechtbank wegens de bewoorclingen van voornoemd artikel 22 de voorafgaancle toetsing niet kan verrichten
waartoe zij krachtens artikel 107 van de
Gronclwet gehouclen is, clit artikel onwettelijk is, en het derhah;e verweerder
vrijspreekt ;
Overwegende enerzijcls dat, zo krach. tens artikel 14 van de Grondwet de
Belgen hun mening op aile gebied vrij
1nogen uiten en de overheid clm·halve de
uitoefening van clat recht van vrije
1neningsuiting niet 1nag onderwerpen aan
een voorafgaand toezicht op de meningen
waaraan uiting zal worden gegeven,
hierbij echter geen onbeperkte vrijheid
worclt toegekencl om zelfs voor clergelijke
uiting gebrnik te makE;n van de openbare
weg, en dat, zo artikel 18 de persvrijheid
waarborgt, die vrijheid geenszins tot
gevolg heeft de onbeperkte vrijheid om
·op de openbare weg dntkwerk te verkopen en te verspreiden ;
Dat integencleel u\t lid 2 van artikel 19
zowel als uit de clebatten van het
Nationaal Congres blijkt clat de grondwetgevers het gebruik van de openbare weg
hebben willen afhankelijk stellen van de

inachtneming van de politiew,etten en deluachtens die wetten vastgestelcle verordeningen ;
Dat, luidens de artikelen 50 van het
decreet van 14 december 1789, 3 van de·
titel XI van het decreet van 16-24 augustus 1790 en 46 van het decreet van
19-22 juli 1791, de gemeentelijke overheicl
onder toezicht van de hogere bestuursoverheclen belast is met het voorschrijven
van de nodige 1naatregelen o1n aan de
inwoners het vo01·cleel te verzekeren van
een goede politie, namelijk 'de rei1iheicl,
de gezonclheid, de veiligheid, de rust en
het gemak van verkeer op de openbare·
straten, kaclen, pleinen en wegen ;
Overwegende dat de verspreicling of de
tekoopaa!lbiecling op de openbare weg
van drukwerk op sommige plaatsen or
op sommige ogenblikken het verkeer
kunnen belmn1neren, de rust· van het
publiek verstoren, de reinheicl van de
straten schaclen en zelfs verkeersopstop pingen veroorzaken ;
Dat, door deze verspreicling afhankelijk te stellen van een voorafgaand verlo!
om voornoemde gevolgen te' verm.ijden,.
de gemeentelijke overheid noch de artikelen 14 en 18 van de Grondwet, noch
enige andere wettelijke of conventionele
bepaling schenclt;
Overwegende anderzijcls dat niets in
de aanhef van het besluit of in artikel 22
ervan de opvatting wettigt dat de door
die bepaling getroffen politiemaatregel
tot doel heeft toezicht uit te oefenen
op de inhoud van clrukwerken die zouclen
lumnen worden uitgedeeld of te koop·
aangeboden ; dat integendeel uit het
zinsverband blijkt dat het opleggen van
een voorafgaand verlof enkel wil vermijclen dat op de openbare weg voorwerpen terechtkoinen, die de zindelijkheid zouclen schaden of het verkeer van
het publiek hincleren ;
Overwegende ten slotte- dat de mogelijkheid aileen clat de gezagclragers die
bevoegcl zijn het vciorafgaand verlof te
verleuen, van h'"m politiemacht gebruik
zouden maken voor een ander doel dan
dat waarvoor die macht lnm wercl verleend, in die zin dat zij het gevraagcl verlof zonder de minste re.chtvaarcliging zouclen k'"mnen weigeren en a.ldus "tersluiks "
de uitoefening van gronclwettelijke vrijh'eden zouden lnu1nen " aan banden.
leggen », niet volstaat om de onwettigheid
aan te tonen van de toekenning van
genoemde politiemacht en van cle bi11nen
de grenzen hiervan vastgestelde verordening;
Dat dergelijk machtsmisbruik niet ten
opzichte van verweerder kon worden.
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gepleegd, vernii "s deze om geen veri of
had verzocht ;
Dat het midclel gegrond is ;
'

Om die reclenen, vernietigt het bestreden vonnis ; b eveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder iri de kosten; verwijst
de zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Dinant, zitting houdende · in hoger
beroep.
29 oktober 1973. 2° kamer. VoorzitteT, de H. Tronsse, raadsheer
waarne1nend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
· de H. Capelle . - Gel~ikluidende concl1tsie,
de H. P. Mahaux, eerste advocaat-generaal.
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29 oktober 1973.

1°

VERJARING. STRAFZAKEN.
VCERSCHEIDENE l\HSDRIJVEN DIE DE
. UITVOERING VAN EEN ENKEL STRAFBAAR OPZET ZIJN .. VERJARING GAAT
PAS IN VANAF HET LAATSTE STRAFBAAR
FElT.

2°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. CASSATIEBEROEP TEGEN DE
BESLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER
BEROEP. MIDDEL GERICHT TEGEN
DE BESLISSING VAN DE EERSTE RECH TER. NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

3° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. MIDDEL.
HIERUIT AFGELEID DAT DE RECHTER IN
HOGER .BEROEP EEN GETUIGE NIET
HEEFT GE HOORD. VERHOOR VAN
DEZE GETUIGE NIET GEVRAAGD. MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG
MIST.

4° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. l'I~IDDEL
HIERUIT AFGELEID DAT DE RECHTER
IN HOGER BEROEP GEEN RECHT HEEFT
GEDAAN OP EEN AAN,~AAG OM EEN
AANVULLEND
ONDERZOEK .
AAN-

(1) Cass., 20 september 1071 (A1T. cass.,
1072, blz. 65); vgl. cass., 25 oktober 1971 en
7 maart 1972 (ibicl., 1'9 72; blz. 202 en 634) .
(2) Cass., 11 april 1972 (An·. cass., 1072,
l:i!z. 746) .

VRAAG NIET
VOOR DEZE
RECHTER
GEDAAN. MIDDEL DAT FEITELIJKE:
GRONDSLAG M IST .

5°

VONNISSEN EN ARRESTEN . STRAFZAKEN.- SLUITEN DER DEUREN.
0PE NBAAR BELANG . BELANG VAN
DE BEKLAAGDE.

6°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. VERli'I:ELDING VAN 01\iSTANDH<HEDEN WAARUIT N OCH EEN VORlVIGEBREK NOCH EEN GRIEF VAN ONWETTEJ,I_JKHEID
WORDT
AFGELEID.
VORMT GEEJN CASSATIEl\HDDEL.

l0

W annee1· ve1·scheidene misd1'ijven de
1titvoe1..ing zijn van eenzelfde stmjbaa1·
opzet en als zoclanig slechts een enkel
misd1·iJ:t vonnen, gaat de vmja1·ing van
cle stmfvorcleTing t.a.v. cle gezamenlijlce
jeiten pas in vanaf het laatste feit ( l).

2° Niet ontvanlceliJ:lc is het middel dat enlcel
hitielc o~fent op de besliss-ing van cle
ee1·ste 1·echte1·, terwiy'l het cassatiebeToep
1titsl1titend tegen de beslissing van cle
1·echte1"in hoge1· beTbep is ge1·icht (2)_.
3° Feitelijlce gmnclslag mist het middel .
hientit ajgeleid clat een getuige doo1· de
1·echteT in hogeT be1·oep niet is gehoord,
wannee1· niet bewezen is clat ziJ·n veThoo1·
we1·cl aangevmagd aan het college clat in
hogeT bemep van cle ve1·volging lcennis
heeft gehegen (3) .

4° Feitelijlce g1·ondslag mist het miclclel
him·ui t afgeleicl clat cle 1·echte1· in hoge1·
bemep geen 1·echt heeft geclaan op een
aanm;aag om een aanmtllencl oncle-rzoelc,
wannee1· 1tit de pTocesstukken niet blijlct
dat clit wercl gevmagd (4) .
5° Daa1· cle behandeling van een zaalc met
gesloten clew·en die cloo1· de hoven en
1·echtban lcen in het OJJenbaa7· belang lean
woTden uitgesp1·olcen, ove1·eenlcomstig a1·tilcel 96 van de G1·onclwet, slechts cle
waw·bo1·gen vennindert, die de openbaai'lwicl der debatten aan de belclaagcle
biedt, heeft cleze eT geen belang bij
e1·ove1· te lclagen clat het sl1titen der
cle1wen niet we1'Cl bevolen (5).
6° Geen cassatiemidclel voTmt de ve1·melcling
van om13tandigheclen waan.tit noch een.

(3) Cass., 18 januari 1971 (A1'1· . cass., 1971,
blz. 478) .
(4) Cass., 15 juni 1U70 (An. cass., 1070,
blz. 975).
(5) Vgl. cass ., .20 september 1954 . (Bull.

-246vonngeb1·elc noch een g1·iej van onwettelijlcheicl wonlt ajgeleicl (1). (Art. 608
G.W.)
{LEONARD V., 'L'. PIERON EN LEONARD.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 augustus 1973 gewezen door
l1et Hof van beroep te Brussel ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 21 en volgende
van de >vet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van strafvordering,
·
doonlat het bestreden arrest eiser heeft
veroordeeld wegens wanbedrijven in 1965
·en 1968 gepleegd,
tenvijl de strafvordering verjaard was :
Overwegende dat h.et arrest aile ten
laste van eiser gelegde misclrijven bewezen . verlzlaart, en met name het misclrijf
tussen 25 mei en 13 september 1971
gepleegd ; dat het wegens aile misdrijven
slechts een straf oplegt op grond dat
zij wegens eenheid van opzet coilectief
misdrijf opleveren ;
Overwegende dat, wanneer verschillende misclrijven de u.itvoering zijn van
hetzelfde misdadig opzet en dus .slechts
-een miscl.rijf opleveren, de verjaring
van de strafvordering voor het geheel
van de feiten pas begint te lopen vanaf
het laatste feit ;
Dat vanaf het laatste feit minder dan
·drie jaren waren · verlopen, zodat de.
verjaring ten aanzien van de in 1965 en
1968 gepleegde feiten niet was ingetreden;
Dat het 1~niddel niet luLn worden aangenomen;
Over het tweede middel, a.fgeleid uit de
schending van de rechten van de verdediging,
·
do01·dat de correctionele rechtbank en
het hof· van beroep geweigercl hebben
t>n PAsiO., 1955, I, 25) en de arresten waarvan
sprak<) in de noot; 2 januari 1961 (ibicl., 1961,
I, 472).
(1) Cass., 14 mei 1973 (A1T. cass.; 1973,
blz. 874); vgl., in fiscale zaken, cass., 13 rr..ei
1969 (ibicl., 1969, blz. 908).

sommige getuigen te horen en een aanvullencl ondei·zoek te bevelen :
Overwegencle clat het miclclel, in' zoverre het de beslissing van de eerste
rechter bekritiseert, niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat uit geen enkel st1.1.k
waa-rop het Hof vern1ag acht te slaau,
blijkt dat eiser bet hof van bei·oep om een
getuigenverhoor of een aanvullencl onderzoek heeft verzocht ;
Dat bet middel, voor zover het tegen
het arrest is ge-richt, feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schenclirig van artikel 96 van de Grandwet,
doonlat de clerde terechtzitting van de
correctionele rechtbank en het geheel
van de de batten voor het hof van beroep
openbaar waren,
_
tenvijl wegens de aard van de ten laste
van eiser gelegde feiten het sluiten der
deuren nwest worden bevolen :
Overwegende d&.t de behandeling van
een zaak 1net gesloten deuren de ga.ranties, die de openbaarheid der debatten
de beklaagde biedt, aileen maar vermindert en slechts wordt bevolen met het
oog op een openbaar belang van orde en
zedelijkheid, hetwelk altijd ter beoordeling staat van de feitenrechter ;
Dat eiser clientengevolge niet gerechtigd is om erover te klagen clat het
sluiten der clecu·en niet wercl bevolen ;
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 ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vorderingen :
Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van de beroepen beslissing,
een provisionele vergoeding toekent en
de uitspraak over de overige pm1ten en de
kosten uitstelt;
Dat clie beslissing geen eindbeslissing is
in de zin van artikel416 van het '\Vetboek
van strafvordering en geen uitspraak doet
inzake bevoegcli1eid ;
Dat de voor7iening voorbarig en clcrhalve niet ontvar kelijk is ;
III. Betrefftnde de verzoekschriften
tot voorlopige invrijheidstelling :
Overwegende clat het Hof geen kenni'l
kan nen1en van een verzogk tot voorlo-
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pige invrijhe idstelling, wanneer d e onder zoeksrechter d e opheffing van het b evel
tot aanhouding niet heeft verleend ;
Om die redenen, zonder ach t te slaan
op d e overige geschriften tot h et Hof
gericht en op 24 en ,30 augustus, op 10, 18,
21 en 28 septernb er en op 10 oktober 1973
ter griffie ontvangen, die slecb ts omstandigheden aa11voer en waarnit geen vormgebrek of geen onwettigheid is afgeleid,
noch op de geschriften die ter griffie
werden ingediend op 24, 26 en 29 oktober
1973, dit is minder dan acht dagen voor
d e terechtzitting, verwerpt d e voorziening en d e verzoekschriften tot voor lopige invrijheiclstelling ; veroord eelt eiser
in d e kosten.
29 oktober 1973. 2• kamer.
Voo1·zitte1· en Verslaggevm·, de H. T rousse,
r aadsh eer waarnemend voorz itter.
Gelijlcluidende conclusie: d e H. P. 1\'Iah aux, eer ste aclvocaat-generaal.

2° KA.MER. -

30 oktober 1973.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN . - BESLISSINGEN WAARTEGEN OASSATIEBEROEP KAN WORDEN
INGESTELD. - NA EEN 'EERSTE VOORZIENING WORDT GEEN ANDERE VOORZIENING TOEGELATEN. UrrZONDE RINGEN.
2° ARBEIDSONGEVAL. - UITVOERING
VAN DE ARBEIDS OVEREENKOMST. BEGRIP .
1° Bttiten het toeJJassingsgeval van a?·ti lcel 40 , lid 4 , van de wet van 15 juni 1935
op het geb?'ttilc de1· talen in ge1·echtszalcen,
het geval van 1·egelmatige afstand of dat
waa1·in tegen een an·est van veTwijzing
naa1· het hof van assisen nag cassatiebe1'0ep openstaat na het ve?·oo1·delend
a1'1'est, lean in stmjzaleen een pa1·tij zich
geen tweede maal in cassatie voorzien
tegen een en dezelfde beslissing (1).
(Art. 438 Sv.)
2° Een ongeval dat de we1·leneme1· oveTlcomt,
te1·w~jl hij van het werle naa1· lmis 1·ijdt,
i s niet ove1·komen tiJ'dens de uitvoe1·ing
van de m·beidsove1·emikomst en is de?·halve geen a1·beidsongeval, wannee1· de
we1·lcneme1' gedurencle de 1·eis niet 01ule1·
het gezag, de leiding en het toezicht van

de we1·legeve1· staat, zelfs indien deze de
1·eiskosten van de we1·leneme1· en een
vergoecling voo1· de dwt1' van de 1·eis
betaalt (2). (Art. 1 gecoordi n eerde wetten van 28 september 1931.)
(« THE OCEAN· ACCIDENT AND GUARANTEE

CORPORATION LIMITED», T. VAN BOXSTAEL )':N LITISCONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op d e bestreclen
a rresten, resp ectievelijk op 14 oktober
1969 en op 10 oktober 1972 door het Hof
van b eroep te Gent gewezen;
I. Over de voorziening tegen
arrest van 14 oktober 1969. :

het

1° In zoverr e de voorzi ening gericht is
t egen d e b eslissing op de civielrechtelijke
vordering tegen eiseres door verweercl er
Lucien Van Boxstael inges teld :
Overwegende d at uit d e stukken waaroiJ het Hof vermag ach t te slaan ni et
blijkt dat eiseres, vrij w illig tussen gekom en p artij , h aar voorziening h eeft doen
b etekenen aan d e partij tegen wie ze is
gericht;
D at de voorziening mitsdien niet ontvankelijk is ;
2° In zoverre de voorziening gericht is
t egen de b eslissing op d e civielrechtelijke
vordering tegen eiseres door verweerster
d e naarnloze vennootschap « E1nile De
Roeck en Zon en » ingesteld :
Overwegende dat eiseres reeds tegen
deze b eslissing cassatieberoep had inge stelcl en dat h aar voorziening bij a rrest
van dit Hof, gedagtek end 23 juni 1970,
werd verworpen ;
Overwegende clat in strafzaken, behouclens h et geval b epaald bij artikel 40 van
de wet va.n 15 jtmi 1935 op h et geb ruik
der tal en in gerech tszaken, het geval van
r egelmatige afstand of het geval waar;n
een voorziening t egen een arrest van verwij zing na3r h et hof van assisen nog kan
· ingesteld worden na h et arrest va.n veroordeling, gevallen ·welke zich teJl d eze
niet v oordoen, een p g,rtij zich ingevolge
(1) Cass., 21 d ecemb er 1972 (.A7'7',
1973 , b lz. 444).
(2) Raadpl. cass ., 3 april 1967 {.A7'7',
1967, blz. 934), 25 novemb er 1970 (ibid .,
bl_z. 286) en 23 december 1970 (ib·id .,
blz. 4 13) m et noot.

cass. ,
cass. ,
1971,
1971,

248 -artikel 438 van het W etboek van strafvordering, geen tweede maal tegen
dezelfde beslissi:ng in cassat-ie kan voor·zien;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;

leiding van deze firma werlden, en
evenmi'n dat deze firma tussenkwa.m in de
verplaatsingskosten van cleze werklieden ;
dat de clienst die ofwel Goossens, ofwel
auters aan . de andere werklieden bewees met het eigenlijke werk niets
gemeens had, zodat het vervoer geen deel
3° In zoverre de voorziening gericht is nitmaakte van de uitvoering van een
tegen de beslissingen op de civielrechte- arbeidflovereenkomst toen het ongeval
lijke vorderingen tegen eiseres door de gebem·de en het ongeval derhalve niet als
-overige verweerders ingesteld :
een arbeidsongeval kan beschouwd worden; dat in elk geval ter zake noch
Over het middel afgeleid nit de schenGoossens noch zijn gezellen zich op het
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 ogenblik van het ongeval onder het
van het Bmgerlijk W etboek en 97 van de toezicht van die gewaande werkgever
Grondwet,
bevonden, al zij het virtneel, en dat zij
doonlat het arrest van 14 oktober 1969, tijdens de rit in geen enkel opzicht
-om eiseres . te veroordelen tot betaling onder het gezag of de leiding van die
1
van bepaalde vergo·edingen aan de werkgever stonden,
burgerlijke partijen, haar verweer afwijst
te1·wiJ'l, eerste ondenleel, de litisconsorten
waarin zij betoogde dat Goossens en de Philips in hun conclusie in boger beroep
.slachtoffers van het ongeval, Sylvain niets inbrachten 'tegen de ve1:klaring van
Phiiips, Rene Wauters en Van Boxstael, - eiseres dat wijlen Sylvain Philips wei
allen werklieden waren in dienst van de
degelijk de aangestelde van de firma
firma Gowie die h1.m transport bekosGuwie' was, waaruit volgt dat het arrest
tigde, met het gevolg dat dit ongevalniet met schending van die cone] usie, of
kon beschouwd worden als gebeurd op de althans met n:tiskenning van het ontbreweg van of naar het werk, maar als een ken in die conclusie van betvvisting
arbeidsongeval, zodat de litisconsorten mntrent het feit dat Sylvain Philips
Philips en Van Boxstael niet gerechtigd aangestelde van de firma Gowie was,
waren tegen Goossens, ~erknen1er of verklaart dat uit de stukken van het
aangestelde van de firma Gowie, vergoedossier hoegenaamd niet blijkt dat
dingen te eisen op grond van het gemeen Goossens en de drie personen die in zijn
recht, en doordat hetzelfde arrest even- wagen zaten,' werkn6lners van de firma
·e ens haar aanbod afwijst dat ertoe strekte Gowie waren (schending van alle in het
te bewijzen da.t Goossens door de firma middel aangeduide wetsbepalingen);
Gowie vergoed werd voor het vervoer
tweecle onde1·deel, Van Boxstael in zijn
naar het werk van hemzelf en van zijn
werkgezellen en daarenboven dat ze allen · conclusie in hoger beroep betoogde, niet
betaald werden voor de bijkomende tijd dat hij en zijn werkgezellen naar het werk
voor de verplaptsingen zoals voor de gingen., nu eens in de wagen van Goossens
werkelijke arbeidstijd, clit all<:s op de en andere malen met de wagen van
Wauters, doch wel dat « ... Rene VanBoxgronden:
stael ook op andere dagen afreisde met
dat uit de gegevens van het dossier, nit de wao·en van zijn werkgever (Wauters),,
het ontbreken van door de firma Gowie waaru'it volgt dat het arrest, door uitspraak te doen zoals heu heeft gedaan,
verschafte inlichtingen, uit de draagde bewijskracht van die conclusie heeft
wijdte van de collectieve arbei<'lsovereen1{0mst van 9 mei 1968, uit •de broosheid geschonden en uit de aldus a:m Van Box-van de verklaring van clirecteur Bogaert, stael verkeerdelijk toegescltreven veruit de nadere aanduidingen door Wauters ldaring niet mocht afleiden « dat de
clienst die ofwel Goossens ofwel Wa.uters
gegeven aangaande zijn rol als onderaannenJ,er en door Goossens aangaande aan de andere werklieden bewees, 1net
het feit dat hij op .het ogenblik van het het eigenlijke werk niets gemeens had "
(schending van aile in het middel aang!'J-ongeval voor zijn eigen rekening hancluicle wetsbepalingen) ;
delde, nit de verklaring van Van Boxde'}'(le ondenleel, de verldaring dat in
stael dat zijn werkgezellen en hij naar
het werk gingen nu eens in de wagen van elk geval ter zake, noch Goossens noch
Goossens en andere malen rp.et de wagen zijn gezellen zich op ·het ogenblik van het
van Wauters, in geen geval hlijkt dat ongeval onder het toezicht van che
Goossens en de drie personen die in zijn gewaande werkgever (de firma Gowie)
wagen zaten, werknen1ers van de firma bevonclen, ,al zij h et virtueel, en dat zij
Go"'ie "'aren of onder het toezicht en de tijclens de rit in geen enkel opzicht onclei·

';y

-

249

hot gezag of de leicling van die werkgever
waren, niet· volstaat om de afwijzing te
rechtvaardigen van het door eiseres bij
conclusie gedane aanbod het bewijs door
getuigen te leveren dat Goossens door
de firma Gowie betaald werd voor het
vervoer van hemzelf en zijn drie metgezellen en dat Van Boxstael en Philips
voor de bijkomende tijd van de verplaat.singen betaald werclen zoals voor de
werkelijke arboiclstijcl (schencling inzon derheicl van n.rtikel 97 van.de Grondwet):
Overwegencle dat het arrest vaststelt
dat op het ogenblik van h et ongeval noch
Goossens Emiel (verwezene) noch de
passagiers van zijn wagen en onder n1eer
Sylvain Philips, onder het gezag, de
leiding en h et toezicht « zelfs virtueel » - vn.n de « gewaancle werkgever »
stonden;
Overvvegende dat zodanige constatering geenszins ontzenuwd zou. worden
indien blijken mocht dat Goossens voor
h et vervoer en Sylvain Philips voor de
verplaatsingsduur door bedoelde werk gever betaald worden ;
Dat het arrest met voormelde constatering zijn beslissing r echtvaardigt dat
het ongevel niet tijdens de uitvoering va.n
de arbeidsovereenkomst is overkomen en
clerhG.lve geen arbeidsongeval is en dat
op het aanbod van eiseres om het bewijs
van evenvern>elcle betalu1gen te leveren
niet hoeft ingegaan te vvorden ;
Dat het midclel aldus in zijn derde
onderdeel niet kan aengenomen worden,
terwij l het in zijn eerste twee onderdelen
die gericht zijn tegen een overbodige
redengeving, bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is ;
II. Over de voorziening tegen het
arrest van IO oktober I972 :
Overwegencle clat eiseres geen micldel
inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroorcl eelt eiseres ii> de kosten.
30 oktober I973. 2e kamer . Voo1·zitte1·, de H. \ Vauters, raadsheer
waarnemend voorzitt.er. - Vm·slaggeve1·,
de H. Chatel. - Gel~jlcluidencle conchtsie,
de H. Lenaerts, aclvocaat-generaal.
Pleite1·s , de HR. Dassesse en Bayart.
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30 oktober 1973.

I 0 BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDREID.
STRAFZAKEN.
RAADKAMER
DIE
EEN
VERDACRTE.
WEGENS EEN MI SDAAD, MET AANNEMING VAN VERZACRTENDE 01\fSTANDIG REDEN, NAAR DE CORRECTIONELE
RECRTBANK VERWIJST. MISDAAD
GEPLEEGD BUITEN RET ARRONDISSEMENT.
VERDACRTE
DIE
GEEN
VERBLIJFPLAATS REEFT IN RET ARRONDISSEl\illNT EN DAAR NIET IS GEVONDEN.
0NBEVOEGDREID VAN DE RAADKAMEl~ VAN DI1' ARRONDISSEMENT.

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN . VONNISGERECRT
W AARBIJ EEN l\'IISDRIJF AANRANGIG IS
GEMAAKT DOOR EEN BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER. VONNISGERECRT
DAT ZICH « RATIONE LOCI » ONBEVOEGD
VERKLAART . MISDRIJF GEPLEEGD
BUITEN HET ARRONDISSEMENT. - B E KLAAGDE DIE ZIJN VERBLJJFPLAATS
N I ET IN RET ARRONDISSEMENT HEEFT
EN DAAR NIET IS GEVONDEN . .:.____ REGELING VAN RECRTSGEBIED.- BESCIDKKING TENIET GEDAAN . V:EiRWIJZING
VAN DE ZAAK NAAR DE BEVOEGDE
PROCUREUR DES KONINGS.

I 0 De 7'aacllcameT van een Techtbanlc van

ee1·ste aanleg is niet bevoegd om een
misdaacl te C07'7'e.ctionalise7·en, die buiten
ham· a7'1'ondissement is geplee'gcl en
ten laste gelegd woTdt aan een belclaagcle
clie daa1· geen ve1·blijjplaats heeft en e1·
niet is gevonden (I) . (Art. 23, 29 en 63
Sv.)

2° Wannee1· het vonnisge1·echt, wam·bij een
rnisclTiif aanhangig is gemaalct do01· een
beschilclcing van de 1'aacllcarne1·, zich
ratione loci onbevoegd veTlclaa1·t en de
madlcarnm· zelf ratione loci onbevoegcl
was, doet het Hoj, dat het 1·echtsgebied
1·egelt, cle beschilclcing teniet en venvijst
cle zaqlc naa1· cle bevoegde p7·octt7'e'U7' des
Konings (2) .
(PROCUREUR·GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE GENT, IN ZAKE ASSAD!
SALEl\1 BEN SAYER.)

Met de notitie overeenstemmend nrrest.

(1) en (2) Cass., (;september 1972 (An. cass.,
1973, b lz. 10).

25030 oktober 1973.
~e kan1er. Voo1·zitte1·, de H. ViTauters, raaclsheer
waarnemencl voorzitte1~. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Chatel. - Gel?jklttidende conclttsie,
de H. Lrmaerts, aclvocaat-generaal.
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1o

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- OoRZAKELIJK
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE. BEG RIP.

2°

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST) . OoRZAKELIJK
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE.0NAANTASTBABE BEOORDELING.

1° De jeitem·echte1· die e?'Op wijst dctt,

zonde1· de fottt begaan doo?' de venvee?·dm·, de schade niet zott zijn ontstaan
zoals ze zich heejt voo1·gedaan, stelt
wettelijk het OO?'ZalcelijJc Ve?·bctnd vast,
waanloo1· de btt?·gen·echtelijlce aanspmlcelijlcheid van de dade?' van deze fottt wonlt
ge1·echtvaa.nligd. (1) (Art. 1382 en 1383
B.W.)

2° De jeitennchtm· beoonleelt onaantastbaa1·
in feite of e?' al dan niet een oo?·zakeliJ'k
ve1·band tttssenfout en schade bestaat (2) .
(Art. 1382 B.W.)
(SCHULPEN T. NAAl\1LOZE VENNOOTSCHAP
<< PATROONKAS ll EN RAMAEKERS . )
ABRES1'.

RET HOF ; .:___ Gelet op het bestreclen
arrest, op 3 B·pril 1973 door h et Hof van
beroep t.e Lnik gewezen;
Overwegencle clat het bestreclen arrest
enkel nitspraak cloet over de civielrech telijke vorcleringen van de verweerclers ;
Over het miclclel afgeleicl uit de schencling van de artikelen 1382 van h et
Burgerlijk ViTetboek en 97 van de Grandwet,
·
doonlat h et bestreden arrest b eslist dat

(1) Cass., 15 oktober 1973, s"1n·a, biz. 177.
(2) Cass., 27 novemb er 1972 (A?T. cass.,
1973, biz. 306).

« zoncler do diefstal H elven nooit over de
wagen had ktmnen beschikken ; dat door
zijn m ededaderschap aan de cliefstal
Schulpen een fout heeft gepleegd die
onmisbaar was om de b esch a diging aan
h et voertuig te plegen ; dat cl eze fout clan
ook in nooclzakelijk oorzakelijk verband
staat met de schacle ; clat Schulpen dan
· ook op groncl van artikel 50 van h et
Strafwetboek gehouclen is de bm·gerlijke
partijen te :rergoeclen ,,
tenviJ'l, wanneer verscheiclene font en
aan h et feit clat d e schacle cloet ontstaan,
voorafgaan, niet elkeen van d egenen die
een fout hebben begafl,n aansprakelijk is
voor de schade, m8ar degene die een fotlt
begaat enkel tot schadevergoedi:ng gehouclen is inclien de schade het nooclzakelijk
gevolg is van de fout,
en t or wijl, ten deze , aileen d e overtrading van bet wegverkeersreglement, gepleegd door Helven, in oorzakelijk verbancl staat met b et totaal verlies van de
gestolen wagen, en h et rnededaderschap
van eiser aan de diefstal van de wagen
geen noodzakelijk oorzakelijk verband
vertoont m et de door bet ongeval vm·oorzaakte schade :

Overwegende clat het arrest vaststelt
dat eiser, samen m et de zeventienjarige
Helven, ih de nacht van 26 op 27 mei
1972 het voertuig van v erweercler ontvreemdcle ; dat hij, na er de ganse nacht
mecle rondgm'eden. te hebben, in de
morgen van 27 m ei 1972 bet voertuig
verliet· en het overliet aan H elven die niet
d e vereiste leeftijd noch d e nodige
bekwaamheicl h ezat om een voertuig te
b esttuen; dat Helven met de wagen
overkop ging en deze onherstelbaar
b eschadigcle ;
Overwegende clat h et arrest eruit afleidt : « clat zonder de d:iefstal Helven
nooit over de wagen had kunn en bescbikken ; dat door zijn m edecladerschap
Schnlpen een fout heeft gepleegd die
omuisbaar was om de beschacliging aan
het voertuig te plegen ; dat deze font dan
ook in nooclzakelijk oorzakelijk verband
staat m et de schacle , ;
Ovenyegen de d at h et arrest zocloende
vaststelt clat zo,cder d e fout van eiser de
schacle, . zoals zij zich in werkelijkheid
heeft voorgeclaan, niet zou zijn ontstaan ;
Dat het aldus het oorzakelijk verband
tnssen die font en de scbacle, waarcloor de
civielr echtelijke aansprakelijkheid van d e
dacler van cle font wordt gerechtvaardigcl,
·wettelijk vaststelt ;
Overwegende dat, in zoverre b et micldel
h et bestaan van een nooclzakelijk oorzak elijk verband tussen cle font van eiser

~

T

-

251 -

en de schade betwist, het op de soevereine
beoordeling van de feitenrechter afstuit ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
30 oktober 1973. 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·,
de H. Naulaerts.
Gelijkhtidende
conclttsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de H. Roppe en Mevr.
Bertrand (heiden van de balie te Hasselt)
en de H. De Bruyn.

waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Naulaerts. ~ Gelijlclttidende condttsie, de H. Lenaerts, advocaat -generaal. Pleite1·s, . de HH. Bayart en
Fam·es.

ze

KAMER. -

30 .Qktober 1973.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.0NDUIDELIJKE OONOLUSm. GEEN
VERPLIOHTING EROP TE ANTWOORDEN.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN

ze

KAMER. -

30 Oktober 1973 .

1 o VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN. - BESLISSINGEN WAARTE.GEN OASSATIEBEROEP KAN WORDEN
INGESTELD . - BESOHIKKING VAN DE
ONDERZOEKSREOHTER. - BESCHIKKING
DIE NIET VOOR OASSATIEBEROEP VATBAAR IS .
2o VOORZIENING IN CASSATIE. STRAFZAKEN. - BESLISSINGEN WAARTEGEN OASSATIEBEROEP KAN WORDEN
INGESTELD.- VONNIS VAN DE OORREO TIONELE RECHTBANK IN EERSTE AANLEG GEW'EZJ~N.- NIET ONTVANKELIJKE
VOORZIENING.
1° Beschikbingen bet1·e_{fende daden van
onde1·zoelc van de onde7·zoelcs7·echte1· zijn
niet voo1· cassatiebe1·oe1J vat bam· ( 1).

2° Niet ontvanlcelijk is de voo7·ziening
tegen een vonnis dat in em·ste aanleg
cloo1· de co?Tectionele 1·echtbank is gewezen (2) . (Artt. 407 en 413 Sv . ;
art. 609-1° G . W.)
(FASTENAEKELS, T. BOLLYN.}
Met de notitie overeenstemmend arrest.

EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. BESLISSING OP DE
UITLEGGING. STRAFVORDERING EN DE BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING . - REDENEN VAN
DEZE BESLISSINGEN DIE DE ENE DOOR
DE ANDERE lliOETEN WORDEN UITGE LEGD.
1° De 1'echte1· is niet ve1·plicht een oncluide lijlce conclusie te beantwo01·den (3) .

2° Daa1· ellce beslissing van de 1·echtm· in
ham· geheel moet woTclen genomen,
moeten de 1·edenen van een beslissing op
de stmjvo?'de1·ing en de bU1·ge1·liJ'ke
1'echtsv01·de1·ing de ene doo1· de andm·e
w01·den ttitgelegd (4). (Art. 97 Grondwet.) (Impliciete oplossing.)
(DEMEDTS, T. VERMIJLEN EN VEROAl\illiEN.}
ARREST .
HET HOF ; - Gelet op het hestreden
arrest, op 30 maart 1973 door het Hof
van beroep te Brussel ge>vezen ;
I. In· zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvorder ing:

Over het middel afgelei.cl uit d e schending van d e artikelen 97 van d e Grondwet, 418 en 420 van h et Strafwetboek,
doonlat h et bsstrede n arrest eiseres

30 oktober 11}73. 2e kamer. Voo1·zitte1', d e H. vVauters, raadsheer
(1) Cass., 9 februari 1970 (A1'1'. cass ., 1970,
blz. 528).
(2) Cass ., 4 januari 1972 (A1'1'. cass., 1972,
blz. 432).

(3) Cass ., 26 februari 1962 (Bull . en PASIC.,
1962, I, 723) ; verg. cass., 24 febrc1al'i 1955 (A ?'I·.
cass., 1955, blz. 541) en 10 juni 19130 (ibicl.,
1960, blz. 9113).
·
( 4) Cass., 28 maart 1972 (A?'l'. cass., 1972,
blz. 719) .
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veroordeelt uit hoofcle van de telast- · de conclusie van eiseres beantwoordt
leggingen A en B tot een geldboete van welke enkel staande hield dat de rijwijze
50 frank om de reden dat « de krassen op van Vermijlen Luc noodzakelijk onl1et wegdek van het fietspad, nagelaten gevallen moest veroorzaken ;
Dat het middel niet kan aangenomen
door h et rijwiel van Vermijlen Luc,
worden;
.aantonen dat de aanrijding is gebenrd op
het. fietspad zelf, plaats waar beklaagde
En overwegende dat de substantiele of
zich niet mocht bevinden ; dat deze fout op straffe van nietigheicl voorgeschreven
van beldaagde het gebrek aan vooruit- r echtsvormen werclen nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
of zicht voorzorg uitmaakt I'•
tenvijl, em·ste oncle1·deel, eiser es in haar
II. In zoverre de voorziening gericht is
conclusie staande hield : « de nagelaten tegen de beslissing over de civielrechtesporen op het wegdek geven geen enkel lijke vordering :
element om de thesis van d e ene of d e
andere t e staven ; de nagelaten sporen,
Overwegencle dat eiseres verlclaart
voortkon'lende van de val, kmu1en even- afstand te doen van haar voorziening;
goed dezelfde zijn, zowel wam1eer de fietOm die redenen, decreteert de ~:>fstand
ser concluante heeft geraakt op de board
van het fietspad, dan wan:p.eer hij ze zou van de yoorziening in zoverre zij gericht
is tegen de beslissing over de civielrechtegeraakt hebben op de kant van h et
fietspad zelf », en h et arrest op deze lijke vordering; verwerpt de voorziening
·c onclusie niet a:n twoordt (schending van voor het overige ; veroordeelt eiseres in de
kosten .
artikel 97 van de Gronclwet);
tweede onde1·deel, eiseres in haar con30 oktober 1973. 2e karner. dusie eveneens staande hield dat de
Voo1·zittm·, de H. Wauters, raaclsheer
wijze van rijden van de fietser, die hij
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggeve1·,
zelf beschrijft, noodzakelijkerwijze tot de H. Naulaerts. Gelijkluidende conongevallen moest leiden, zodat er geen clusie, de H. Lenaerts, advocaat-genenoodzakelijk verband is tussen het onge- raal. - Pleite1·, de H. Houtekier.
val en de gebe1.U'lijke fout van eiseres, en
h et arrest evenmin op clit rnidclel antwoordt (schending van d e artike1en 418
420 van het Strafwetboek en 97 van de
Gronclwet) :
·
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres in conclusie
staande hield dat de nagelaten sporen
evengoed dezelfde konclen zijn « zowel
wanneer de fietser concluante heeft
geraakt op de board van het fietspacl clan
wanneer hij ze zou geraakt hebben op de
kant van het fietspad zelf » ;
Overwegencle clat, nu er tussen de
woorden « board » en « kant » geen verschil bestaat, het arrest geen nacler
antwoorcl cliende te verstrekken op een
onderscheid clat geen zin had en zich
ertoe kon beperken vast te stelleJ.'l clat de
krassen op ' het wegdek van het fietspad
aantoonden dat de aanrijcling gebem·d
was op het fietspad zelf, clus noch op de
<< bo01·Cl » ,noch op de « kant » ervan ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, door te beslissen dat
V ermijlen Luc op onvoorzichtige wijze
h eeft gereden en dat de respectieve
fouten van eiseres en van Vermijlen Luc
in gelijke mate oorzaak zijn geweest van
het ongeval, h et arrest ook op strafgebied
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30 oktober 1973.

GEESTRIJKE DRANKEN. - BEZIT
DOOR EEN SLIJTER VAN TER PLAATSE
TE VERBRUIKEN DRANKEN. NIET
OPZETTELIJK MISDRIJF. - AANWEZIGHEID VAN DRANKEN IN DE INRIOHTING.
- VRIJSPRAAK GESTEUND OP DE ONTSTENTENIS VAN BEvVIJS DAT DEZE A.ANWEZIGHEID DOOR DE SLIJTER GEKEND
EN GEWILD WAS. - 0NWETTIGHEID.

Daa1· het bezit van geest1·ijke cl?·anlcen, in
z·iJ'n in1·ichting, doo1· een slijte?' van te1·
plaatse te ve1·bntilcen d1·anken, een niet
opzettelijk miscb·iJf is, maalct de aanwezigheicl van zulke dnmlcen in de im·ich' ting een wettelijlc vennoeden e1·van ,u it
dat deze aanwezigheicl doo?' de sliJ'tet
gekend en gewild was. Dit vennoeden
lean slechts cloo1· het bewijs van het ·tegendeel wee de gel wonlen ( 1) .
(1) Cass., 20 september 1954 (An·. cass.,
1955, blz. 14); raaclpl. cass., 7 mei 1956 (i bid.,
1956, blz. 740).
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(BELGISOHE STAAT,
:MINISTER VAN FINANOIE:N, T. HOLVOET.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 maart 1973 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen .2 en 14, inzonclerheicl § 1 (besluitwet van 14 november
1939, artikel 2), van de wet van 29 augustus 1919 op het regime van de alcohol, en
97 van de Grondwet,
doonlat het arrest, om. verweerder vrij
te spreken die uit hoofde van inbreuk op
artikel2 van de wet van 29 augustus 1919
vervolgd werd, erop wijst " dat de
beklaagde de feiten niet bekend heeft
wanneer hij zich er voor verantwoordelijk
verklaarde ;
dat het niet bewezen is
dat hij wist dat verboden geestrijke
dranken in zijn slijt.erij voorhanclen WPren
en hij dus met kennis van zaken ervan in
het bezit was »,
·
teTwiJ"l, daar het in zijn bezit hebben, in
zijn inrichtihg, van geestrijke dranken
door een slijter van ter plaatse te verbruiken dranken wm niet-intentioneel
misdrijf is, de aanwezigheid van zulke
drankeri in de inrichting een wettelijk
vermoeden ervan uitmaakt dat die
aanwezigheid aan de slijter gekend was
en door hem gewiid, en dit vermoeden
-slechts bezwijkt voor het tegenbewijs of
de waarschijnlijkheid van een grond· van
rechtvaardiging (schending van de artikelen 2 en 14, § 1 [beslnitwet van 14 november 1939, artikel )oj, van de wet van
29 augustus 1919),
,
en terwijl, door te zeggen " dat het niet
bewezen is
», de rechter in het onzekere
laat of eiser het bewijs niet geleverd heeft
dat verweerder kennis heeft gehad van de
aanwezigheid van de verboden geestrijke
di'anken in zijn slijterij, of het tegenbewijs
door verweerder is bijgebracht, dan wel
of hetzij het tegenbewijs, hetzij de waarschijnlijkheid van een grond van rechtvaardiging blijkt uit het op de terechtzitting gedane onderzoek, waaruit volgt
dat het arrest . niet regelmatig met
redenen omkleed is (schending van artikel 97 van de Grondwet en, voor zoveel
als nodig, van de artikelen 2 en 14, § 1
[besluitwet van 14 november 1939, artikel 2], van de wet van 29 augustus 1919):
oo•

oo•

Overwegende dat de artikelen 2 en 14
van de wet van 29 augustus 1919 op het
regime van de alcohol, ten laste van de

exploitanten van slijterijen van ter
plaat se te verbruiken dranken h et bezit
van geestrijke dranken in de bij artikel 2 omschreven plaatsen strafbaar
stellen; dat het om ecn niet opzettelijk
misdrijf gaat, waarvan de .wet het enkel
materieel feit bestraft ;
Overwegercle dat, ten aanzien van 'die
misclrijven, de vervolgencle partij de
material~teit client te be1·v ijzen van het
ten Jaste van een slijter van ter plaatse te
verbruiken dranken gelegde feit ; clat de
wet, wanneer dit be>vijs bijgebracbt is,
nit de materialiteit van het feit het
vermoedmi van de font van de beklasgde
afleidt;
Overwegende dat, zo de beklaagde een
omstandigheid inroept, die zijn font
uitsluit, hct hem behoort het wettelijk
vernweden o1n te werpen ;
Overwegencle dat het bestreden arrest
niet vaststelt dat verweerder de in de
dagvaa.rding vermelde geestrijke dranken
in een plaats toegankelijk voor het publiek niet voorhanden heeft gehad ;
Overwegende dat de enkele motivering
" dat het niet bewezen is dat hij (verweerder) wist dat verhoclen geestrijke chanken
in zijn slijterij voorhanden wa.ren en
hij dus niet met kennis van zaken ervan
in het bezit was » het nie't mogelijk maakt
na te gasn of het hof van beroep van
oordeel is dat de vervolgende partij het
bewijs client te leveren dat de aanwezigheid van bedoelde dra.nken door verweercler gekend en gewilcl was, en dat zij dit
bevvijs niet bijgebracht h eeft, dan wel of
het aanneemt clat verweercler het wettelijk vermoeclen heeft omgeworpen door
het bewijs bij te brengen van een omstandigheid die zijn fout uitsluit ;
Dat het middel gegroncl is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; b.eveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de 1mnt
van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst
de zaak naar het Hof va.n beroep te
Brussel.
30 oktober 1973. 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeveT,
de H. Naulaerts. Gelijkhticl,ende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleite1', d e H. Fally.
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30 oktober 1973 . .

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - MISDRI.JF
GEPLEEGD DOOR EEN OP PROEF IN
VRIJHEID GESTELDE. - BEVOEGDHEID
VAN DE PROCUREUR DES KONINGS.

lfVannee1· · ~en op pmef in V?·ijheid gestelde ge'inteTneenle een misd1·ijj JJleegt,
mag cle JJ? ·oc~we~w des K.onings hetzij een
st?·aj?·echtelijk opspO?·ingsonde?·zoelc in stellen of een ge1·echtelijk stmjonde1·zoek
vonle1·en, hetzi.i het miscl1·ijf bij het
vonnisge1·echt aanhangig malcen; niets
belet hem de commissie tot besche1·ming
van de maatschaJJpij hie1·van in te
lichten ( 1). (Art. 20 wet van 1 juli 1964.)
(WAELPUT.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 april 1973 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Gent;
•

0

•

0

0

•

• • • • • • • • • • •

•

• • • •

•

•

Over het tweede middel, afgel13id uit de
schencling van d e artikelen 16, 18, 19
en 20 van de wet v~:m 1 juli 1964 tot
bescherming van d e maatschappij tegen
de abnor1nalen en de gewoontemisdachgers,
doonlat het bestreden vonnis op een op
proef in vrijheid gestelde ge'interneerde
een strafmaatregel toepast,
ee1·ste onde1:deel, ZOiider te antwoorden
op d e conclusie waarbij eiser de correctionele rechtbank verzocht " voor 'recht
te zeggen dat een rechtsonderhorige
wegens een bep~tald gepleegcl feit niet
t egelijkertijd in aanmerking kan komcn
om aan een curatieve 1naatregel en aan
een strafmaatregel te ·worden onderworp en";
tweede ondenleel, tenvijl uit. d e voorbe reidende werken van de wet van 1 juli
1964 blijkt, m et betrekking tot artikel 20,
tweed e lid, van die wet, dat d e prom.u·e1.u·
des Ko:o ings niet verplicht is de feitelijke
( 1) Raaclpl. cass., 23 juni 1941 (Bull. en

P.asrc., 1941, I, 257) en 5 maart 1951 (An·.
cass., 1951, blz. 377); Geclr. St. Semtat,
1062-1063, nr. 256, bb. 8; " Eb en vloecl om
cle wet tot bescherming van cle maatschappij

gegevens van een nieuw gepleegd misclrijf
aan de commissie tot bescherming van
d e maatschappij bekencl te maken en dat
hij geheel vrij blijft hetzij om een onderzoek in te stellen, hetzij om h et nieuwe
misdrijf bij h et vonnis- of onderzoeksger echt aanhangig te maken, doch dat hij
niet terzelfdertijd en d e Commissie op de·
hoogte kan stellen en strafvervolgingen
inspannen :
·

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis b eslist

~

« dat h et feit dat de voorwaarclen van

zijn (eisers) invrijheidstelling naar aanleiding van de t.hans vervolgde misclrijven
reeds door de commissie tot b escherming
van de n::aatschappij zouden zijn verscherpt, niet te beschouwen is a ls een
straf of sanctie, 1naar slechts als een
administratieve maatregel tot curg,tieve
tussenkomst ; dat het uitspreken van een
strafrechtelijke veroorcleling uit hoofde
van die misdrijven da,n ook niet in strijd
is met de regel Non bis in idem " ;
D8t het vonnis alclus cluidelijk te
kennen geeft clat eiser tegelijkertijd aan
een cm·atieve maatregel en aan een
strafmaa.tregel onderworpen kan worden
en zodoende d e conclusie van eiser
passend beantwoordt ;
Dat het onderdeel feitelijke gronclslag
mist;
'Vat het tweede ondercleel betreft ,
Overwegende dat, ingevolge artikel 20,
tweede lid, van de wet van l juli 1964, de
procureur des Konings, in verband met
d e door een op proef in vrijheid gest elde
gepleegd e misclrijven, geheel vrij blijft
hetzij ?Ill een strafrechtelijk opsporingsonderzoek in te stellen of een gerechtelijk
strafonderzoek te vorderen, hetzij om het
niemve misdrijf bij het vmmisgerecht
aanhangig, te maken ; dat niets hem belet
en het zelfs gepast blijkt clat hij , in dergelijk geval , de Commissie tot bescherming van de niaatschappij hiervan zou
inlichten;
Dat het onclercleel naar r echt faa.lt;
En overw~gende clat de substantiele ·of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
· rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
tegen abnormalen "• recle uitgesproken door
Proc1.u-em·-generaal Matthys op cle plechtige
openingszitting van het Hof van beroep te
Gent op 1 september 1964, Rechtslcunclig
Weelcblacl, 1964-1965, kol. 143-144, m. 56.
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Om die redenen, verwerpt d e voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
30 oktober 1973. 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
de H. N aulaerts. - GeliJ'kluidende conclttsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

2e

KAMER.

30 o ktober 1973.

10

CASSATIElVIIDDELEN. STRA"E'ZAKEN. RECRTEN VAN DE VERDEDI GING. MIDDEL AFGELEID RIERUIT
DAT RET ONDERZOEK ONVOLLEDIG IS .
MIDDEL VOOR RET EERST VOOR
RET HOF VOORGEDRAGEN . NIETONTVANKELIJKHEID.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VERZOEK OM EEN ONDERZOEKSMAATREGEL. RECRTER DIE DE REDENEN
OPGEEFT WAAROM RIJ .OORDEEI,T VOLDOENDE INGELICRT TE ZIJN . VERWERPING MET REDENEN Ol\1KLEED.

3°

CASSATIEMIDDELEN. STRAF ZAKEN . 0ASSATIEVOORZIENING VAN
DE BEKLAAGDE . VOORZIENING Ul'.rSLUITEND GERICRT TEGEN DE BESLISSING
OP
DE
STRAFVORDERING.
MIDDEL AFGELEID UIT DE ONWETTELIJKREID VAN DE BESLISSING OP DE
BURGERLIJKE RECRTSVORDERING.
NIET-ONTVANKELIJKREID
VAN
RET
JI'[IDDEL.

4°

RECHTERLIJKE ORGANISATIE .
HoF VAN BEROEP. STRAFZAKEN .
0PENBAAR l\UNISTERIE. 0NDEELBAARREID. MAGISTRATEN VAN RET
PARKET -GENERAAL KUNNEN ELKAAR IN
DEZELFDE ZAAK VERVANGEN.

1° H et middel aj geleid hienlit dat de 1·echten
van de veTdediging geschonden' ziJ'n
do01·dat het onde1·zoelc onvolledig is, mag
niet voo1· het eeTst voo1· het H of w01·den
vo01·gedmgen (1).
2° De Techte1· die de 1·edenen opgeeft wam·om
hi} 001·deelt voldoende iJngelicht te zijn,
(1) Cass., 10 maart 1969 (A?T. cass., 1969,
blz. 644).
(2) Cass., 24 a pril 1972 (A?T. cass., 1972,
blz. 799).
(3) Cass., 12 mei 1967 (A?T. cass., 1967,
blz. 1146) .

ve1·wm-pt duo?" een gemotiveenle beslissing
een venuem· waa1·bi} om een ondm·zoeksmaat?·egel woTdt ve1·zocht (2) .
3° Niet ontvankelijlc is het middel doo1· de
beklaagde ajgeleid uit de onwetteliJ}cheid
van de beslissing op de btwged~jke
1·echtsvo?·de1·ing, wannee1· de voo1·ziening
uitsluitend ge1·icht is tegen de beslissing
op de stmjvo?"de1·ing (3).
4° De p ?·octwetw-genemal bij het hoj van
bm·oeJJ en zi}n substitttten, waamndm· de
aclvocaten-gene1·aal, vonnen onve1·deeld
het openbam· ministe1·ie bi} clit gm·echt ;
wegens de ondeelbaMhei(l van lntn
instelling, kunnen ziJ. elkam· in .deze~fde
zaalc ve1·vangen (4) .
(POTS.)
ARREST .

HET HOF;- Gelet op h et bestreden
arrest, op 25 juli 1973 gewezen door h.et
Hof van beroep t e Brussel ;
Over h et eerste middel, hieruit afgeleid dat 1° de wijze waarop h et deslnm dig onderzoek geschied is een volledige
krenking van de rechten van eiser inhoudt, nu de aangestelde d eskundige bij
een eerste b ezoek slechts vijf minuten
met eiser h eeft gesproken over v ragen en
inlichtingen nopens dezes identiteit, en
bij een tweede bezoek gedurende slechts
acht minuten en k ele vragen stelde waarschijnlijk n1.et de bedoeling eisers intelli gentie na t e gaan ; 2° er geen werkelijk
geneesktmdig noch geestelijk onderzoek
plaatshad, en de deskundige klaarblijkelijk steunde op elementen die m et d e zaak
niets te maken h ebben en de verdediging
onbekend 11i.in ; 3° d e verdecliging zich
hiertegen verzette en zelfs om een nieuw
onclerzoek verzocht ; 4° de rechter in
b eroep ten onrechte gemeencl h eeft hierop
niet te monten ingaan :
Overwegende dat, in zoverre h et mid del
kritiek uitbrengt op d e wijze waarop het
psychiatrisch onderzoek gebeurde, uit
geen enkel processtuk waarop h et Hof
vermag acht te slaan, blijkt cll't eiser zijn
clesbetreffende beweringen h eeft cloen
(4) Cass., 7 septem ber 1959 (Bull. en PAsrc.,
1960, I, 17); inzake de m agistraten van het
parket bij de rechtba n k van eerste aanleg,
zie cass., 19 ja nuari 1970 (An. cass., 1970.
b1z. 4±5) .

- · 256
gelden voor het hof van beroep ; dat het
middel in deze mate derhalve nieuw en
niet ontvankelijk is ; '
Overwegende dat, in zoverre h et middel
beweert dat h et b estreden arrest ten
onrechte niet is ingegasn op eisers
verzoek tot het bevelen van een nieuw
deskundig onderzoek, waarom hij luidens
het proces-verbaal van de terechtzitting
van 11 juJi 1973 bij mondelinge besluiten
had verzocht, het arrest beshst d at bet
om de motieven door de eerste rechters
aangehaald de m aatr egel van internerihg
bijtreedt en er t en cleze geen redenen
bestaan om een nieuw of bijkom end
onderzoek te bevelen ; dat de feitenrechter soeverein oorcleelt of een onclerzoeks m aatregel noclig of gers.adzaam is om tot
zijn overtuiging te komen ; dat in cleze
mate h et middel niet kan worden aange non1en;
Over h et tweed e middel, hieruit afgeIeid dat de eisen van verschillende
burgerlijke partij en werden bewilligd,
hoewel die niet ten overstaan van eiser
kondei1 worden toegestaan, daar niet hij,
maar andere in de zaak b etrokken
partijen voor d e b edoelde feiten werden
vervolgd, en , ook dat eisen -van burgerlijke partijen werden toegekend hoewel
eiser de werken volledig had uitgevoerd :
Overwegend e d at h et middel aileen
b etrekking heeft op de beslissingen van
het arrest over niet nader bepaalde
civielrechtelijke vorderingen tegen eiser
ingesteld ; dat diens voorziening echter
b eperkt is tot d e beslissing waarbij op
strafgebied zijn internering werd b evolen ; dat het middel dus opkomt tegen
door de voorziening niet aangevochten
b eslissingen van het arrest, zodat het
d erhalve niet ontvankelijk is ;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat de magistraat van het openbaar
ministerie die bij de b ehandeling van de
za<:~.k zetelde niet dezelfde was als die
welke aanwezig was bij d e uitspra.a.k :
Overwegende clat aile magistratcn van
lnt parket bij een gerecht samen het
openbaar min isterie van clit ger echt
uitmaken ; dat cleze magistraten wegens
de ondealbaarheid van hem installing te
allen tijcle elkaar in dezelfde zaak lnmnen
vervangen zonder dat de beklaagde
daarover mag klagen ;
En overwegende dat de substantiele of ·
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nage'leefd en clat
d e b eslissing overeenkomstig de wet is ;

Om die redenen, verwerpt de voorziening.

30 oktober 1973. 2e kamer. V oo?·zittm·, de H. Wauters, · ra.a dsheel'
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve?',
de H. Versee. - Gelijlclttidende concltt.~ie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleite1·, de H . V. De Doncker (van de balie
te Antwerpen).

3e KAl\'IER. -

31 oktober 1973.

1° ARBEIDSBESCHERMING. CollrrT:E VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID
EN VERFRAAIING VAN DE WERKPLAAT·
SEN.- 0NTSLAG VAN EEN AFGEVAAR·
DIGDE VAN HET PERSONEEL. - REDENEN VAN ECONOl\HSCHE AARD.
BE GRIP.

2° CASSATIEMIDD:EJLEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT OP EEN
ONJUISTE UITLEGGING VAN DE BESTRE·
DEN BESJ-ISSING BERUST. MIDDEL
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG l\UST .
3° CASSATIEMIDDELEN. - BURGERLITKE ZAKEN.- MIDDEL DAT EEN TEN
OVERVLOEDE GEGEVEN GROND BEKRI·
MIDDEL NIET ONTVANKE·
TISEERT.
LIJK,
1° De ?'echte?' die vaststelt dat de « economische 1·edenen clie een onde?'?~eming in
moeilijkheden hebben geb1·acht " haa1·
niet clwongen de ajgevaa1·cligden van het
JJe?'soneel te ontslaan, dam· « voldoencle
gecleeltelijlce we1-lczaamheden we1·clen
vom·tgezet n, beslist wettelijlc clat het
ontslag van cleze a:fgevam·cl-j,gden niet
wa8 ge?·echtvctm·cligcl cloo1· economische
1·eclenen in cle zin van m·tilcel 1 van cle
wet van 10 juni 1952 bet?'effencle cle
gezonclheid en de veiligheicl van de we?·lcneme?·s, alsmecle de salttb?·iteit van het
we1·lc en van de we1·lcplaatsen (1).

2° FeiteliJ'lce g1·onclslag mist het micldel clat
OJJ een onj~tiste ttit!egging van cle best?·eclen beslissing be?'ttst (2).
(1) RaarlpL cass., 17 januari 1964 (Bttll.
en PASIC., 1964, I, 525) en · 13 januari 1971
(A1'1·. cass., 1U7,1 , blz. 459).
(2) Cass ., G april 1973 (A1'1'. cass., 1973,
blz. 784); 17 oktober 1973, .stt1n·a, blz. 199.
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-257go Zonde1· belang en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat een ten ove1·vloede
gegeven g1·ond van de best1·eden beslissing
bekTitisee1·t (1).

en op bepaalde tijdstippen zelfs enige in
dienst h eeft genomen gedurende de
twee jaar na de betwiste ontslagen; dat
de voortgezette vereffenings- en onderhoudswerkzaamheden technisch onder
meer door d e dri e verweerders hadden
ktmnen uitgevoerd worden, zowel als
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« J. EN
door de arbeiders die werden gekozen ;
A. MOUSSIAUX ET FRERES n, T . ELOY,
da.t eiser es ze derhalve bij voorkeur aan
THOMAS, DENIS EN LITISCONSORTEN.)
de beschennde werlrnemers diende toe
te vertrouwen ; clat de wettelijke bescherARREST (veTtaling).
ming blijft bestaan zolang de vertegenwoordigers van de werlmemers het
RET HOF ; - Gelet op h et b estreden
slachtoffer kunnen zijn va.n discriminaarrest, op 28 juni 1972 door het Arbeids- tie ; dat de economische reclen en die de
hof te Luik gewezen ;
eisende vennootschap kennelijk in moeiOver het middel afgeleid uit d e schen- lijkheden hebben gebracht echter niet
clusdanig zijn geweest dat ze haar
ding van d e artikelen l, § 4, letter e,
dwongen .de beschermde arbeiders onmid1 o en go, en letter h, van de wet van
10 jtmi 1952 betreffende . de gezondheid clellijk te ontslaan, daar voldoende
en de veiligheid van de werknemers, gedeeltelijke werkzaamheden werden
voortgezet,
alsmede de salubriteit van het werk en
van de werkplaatsen, gewijzigd bij de
te1·wijl de wettelijke b escherming die
wetten van 17 juli 1957 (artikelen 2 eu g) · de leden van h et comite voor veiligheid,
en 28 januari l96g (a.rtikel 11), en, voor gezonclheid en v erfraaiing der werkzoveel als nodig, lbis, § 2, lid 1, §§ 5, 6 plaatsen genietfln en die voor hun functie
en 7, in genoemde wet ingevoegd bij van afgevaardigde doch ni et voor hun
artikel 9 van d e wet van 16 januari 1967, persoon is ingevoerd, eindigt wanneer
en 97 van de Gronclwet,
zij, zoals in het onderhavige geval, om
doo1·dat, na erop gewezen te h ebben dat economische redenen ontslagen worden,
eiseres, die mn economische reden en haar maar hw1 niet het voorrecht verleent om
hun betrekking t e behouden gedurende
activiteit wenste stop t e zetten, een
einde had gemaakt aan d e arbeidsover- de tijd die voor d e vereffening van de
eenkomsten van de eerste en tweede onderneming nodig is of om taken te
verweerder en van d e rechtsvoorganger krijgen tot voorbereiding van die verefvan de overige verweerders, leclen van fening, oak al zijn zij technisch in staat
h et comite voor veiligheid, gezondheid om ze uit te voeren :
en verfraaiing der werkplaatsen, na
Overwegende dat in het arrest gest eld
zulks aan h et b evoegd e p arita.ire comite wordt dat " d e economische rederen die de
te hebben voorgelegd, dat geen eenparige appellerende vennootscha.p (thans eiseres)
beslissing ha<:llmi1nen n em en, en hoewel ke1melijk in moeilijkheden h ebben geh et aanneemt dat h et ontslag van die bracht echt.er niet dusdanig zijn geweest
werlrnemers uitsluitencl aan economische dat ze haar d wongen de besehermde
r eden en is te wijten, het arbeidshof, bij
arbeiders onm,iddellijk te ontslaan, da.ar
h et bestreden arrest, m et b evestiging van voldoende gedeeltelijke werkzaamheden
d e beslissing van de eerste rechter, werden voortgezet l> ;
eiseres veroordeelt tot betaling aan de
Overw egende dat h et arrest aldus
verweerders v:tn vergoedingen gelijk aan
twee jaar b ezoldiging, met de wettelijke aanneemt d at het ontslag van d e eerste
interesten vanaf 15 juni 1967 en de twee verweerders en van d e rechtsvoorkosten, en dat het bestred.en arrest a.Jdus ganger van d e overige verweerders niet
door economische red enen was gerechtb~slist op grand d at uit het door de eerste
rechter bevolen getuigenverhoor, om vaarcligd;
Dat d eze grand volstaat om de beslisvast te stellen of er al dan niet onmiddellijke en volledige sluiting van de onder- sing wettelijk te rechtvaardigen ;
naming was geweest, volgt dat eiseres,
Overwegende d at h et middel, in zohoewel zij in vereffening was, verschil- verre het stew1t op h et feit dat het
lende arbeiders verder heeft laten werken ontslag v an d e b eschermde werknemers,
ten deze, om economische r ed enen heeft
plaatsgehad, feitelijke grondslag mist en
(1) Cass., 11 janua ri 1973 (.An·. cass., 1973,
dat het, in zoverre h et geri cht is tegen
ten overvloede gegeven redenen van het
biz. 482).
CASSA'l'IE,

1974. -
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arrest, niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;
Om die redenen, verwerpt de voorzien ing ; veroordeelt eiser es in de kosten.
31 oktober 1973. 3e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzit,ter. Vm·slaggeve1·, de
H. Meeus . Geli}lcluidende conclusie,
de H. Ducbatelet, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Faures en Simont.

3e KAMER. -

31 oktober 1973.

10 HUUR VAN WERK. -

ARBEIDSARBEIDSOVEROVEREENKOMS'.r. EENKOMST VOOR BEDIENDEN.
HANDELSVERTEGENWOORDIGERS.
UITWINNINGSVERGOEDING. - BEWIJS
DAT DE VERTEGENWOORDIGER GEEN
NADEEL HEEFT GELEDEN. - BEGRIP.

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. - CONCLUSIE. - BESLISSING
DIE DE ARGUllffiNTATIE VAN DE CONCLUSIE WEERLEGT EN OPGEEFT OM
WELKE REDEN ZE DEZE VERWERPT.REGELWJ:ATIG MET REDENEN OMKLEDE
BESLISSING.
1o De omstandigheid dat de do01· een

we1·lcgeve1' ontslagen ve1·tegenwo01·dige1'
ve1·volgens in dienst is genomen cloo1· een
conctt1'?'e?'encle onde1·neming, die geli}lcsoo?·tige appm·aten in clezelfde secto1·
ve1·lcoopt, implicee1·t n.iet nooclzalcelipc
dat 11it de ve1'b1·elcing van de ove?·eenlcomst geen enlcel nadeel voo?'tSJJ1'Uit vo01·
de vm·tegenwoo?·dige1· (1). (Wet van
30 juli 1963 tot instelling van bet
statuut der handelsvertegenwoordigers,
art. 15.)

2o Regelmatig met 1·eclenen omlcleed is de
beslissing die de a1·gttmentat·ie van de
conclusie van een pa1·tij wee1·legt en
opgeeft om wellce 1·eden ze deze ve1'we1·pt (2). (Art . 97 Grondwet.)
(1) Raadpl. cass., 14 december 1967 (A1-r .
cass., 1968, blz. 538.); 6 februari 1970 (ibid.,
1970, biz. 524) en 22 september 1971 (ibicl .,
1972, b lz. 83).
(2) Cass., 14 april 1972 (A?'I'. cass ., 1972,
blz. 765).

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET DEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « F, HENNING ET
FILS », T. COLSON.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het. bestreden
arrest, op 1 december 1971 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel afgeleid nit de schen ding van de artikelen 15, inzoriderheid
lid 1, van de wet van 30 juli 1963 tot
instelling van het statuut der handelsvertegenwoord.igers en 97 van de Grondwet,
doo1'Clat, hoewel eiseres in haar conclusie had betoogd dat, zelfs indien zou
worden geoordeeld dat zij zonder ch·ingende reden een einde aan zijn overeenkomst had gemaakt, verweerder geen
recht had op een vergoeding . wegens
uitwinning, onder aanvoering, zonder te
worden tegengesproken, dat hij een
gelijkwaardige betrekking heeft gevonden
bij een andere onderneming die rechtstreekse en voornaamste ccincurrente
van eiseres is, dat hij aldus dezelfde
clienteel voor hetzelfde materieel op spoort en derhalve geen enkel verlies of
nadeel lijdt, tot staving waarvan eiseres
nog deed gelden dat de onclerneming
waarbij verweerder op 1 augustus 1971
in dienst was getreden zich, zoals zijzelf,
bezighoudt met de verkoop van smeerapparaten, clat verweerder omstreeks
25 augustus een vau haar klanten in
Luxembm·g en in het begin van september een andere k lant had bezocht, het
Arbeidsh of de beslissing van de eerste
rechter bevestigt in zoverre ze had
beslist dat verweerder recht heeft op een
vergoecling wegens uitwinning gelijk aan
7 maanden bezoldigil1.g samen met een
verbrekingsvergoed.ing gelijk aan 15 en
een halve maand bezoldiging, en eiseres
veroordeelt om aan verweerder provisioneel een beclrag van 700.000 frank te
beta.len dat die vergoed.ing wegens nitwinning althans gedeeltelijk moet dekken, en, ter verwerping van het verweermiddel waaruit eiseres afleidde dat
verweerder geen recht heeft op een
vergoed.ing wegens uitwil1.11ing, aileen
verklaart dat « het feit dat gedaagde in
boger beroep (tbans verweerder) sinds
1 augustus 1971 vertegenwoordiger is
van een finna die concurreert 1net
appellante (thans eiseres) zeker niet
impliceert dat gedaagde in boger beroep
geen verlies van clienteel of nadeel heeft
geleden en dat geen vergoed.ing wegens
uitwinning verschuldigd is »,
·
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te?·wijl, ee?·ste ondm·deel, zoals uit de
Overwegende dat uit het bestreden
parlementaire voorbereiding van voor- arrest blijkt dat eiseres smeerapparaten
m elde wet van 30 juli 1963 blijkt, het verkocht en dat verweeruer bij haar
nadeel als bedoeld in artikel 15 van gedurende verschillende jaren als hangenoemde wet, waarvan ?:e werkgev~r delsvertegenwoordiger heeft ge>verkt tot
h et niet-bestaan moet beWIJzen om VTIJ- 13 november 1970, op welke datum de
gesteld t e zijn van d e b etaling van de overeenkomst werd b eeindigd ;
vergoeding wegens uitwinning, h et naOverwegende dat de omstandigheid dat
deel is dat specifiek voortvloeit uit het verweerder in cli enst genomen werd door
verlies van de clienteel, met uitsluiting een concurrerende onclerneming die gevan elk ander schadelijk gevolg d a t uit lijksoortige apparaten in clezelfcle sector
de beeindiging van de overeE'nkomst kan verkocht niet noodzakelijk impliceert
voort.spruiten ; niet zijn clienteel verliest, dat verweerder geen enkel nadeel heeft
geen nadeel lijdt in d e zin van voormeld geleden ; dat uit d eze omstandigheid
artikel 15, en bij gevolg geen recht heeft slechts het ontbreken van schade kan
op een vergoeding wegens uitwinning, de worden afgeleid indien u.it de vaststelvertegenwoordiger di e, in dezelfde hoe- lingen van de feitenrechter volgde dat
danigheid, in dienst treedt _van een verweerder erin was geslaagd aan zijn
concurrent van zijn werkgever, Inzonder- nieuwe werkgever d e clienteel te verh eid wanneer.niet wordt ontkend dat hij schaffen die hij vroeger bij eiseres had
dezelfde clienteel kan blijven bezoeken aangebracht;
om haar dezelfde produkten aan te
Overwegende d at h et Arbeidshof, dat
bieden ; derhalve de indienstneming van h eeft vastgesteld, enerzijds , dat de voorverweerder door een concurrerende onder- waarden voor toepassing van a rtikel 15
naming om er dezelfde betrekking te van voormelde wet van 30 juli 1963 ten
bekleden als bij eiseres noodzakelijk · deze vervuld waren en, anderzijds, dat
insluit dat hij geen clienteel heeft ver- eiseres niet bewees dat verweerder geen
loren of enig nadeel heeft geleden en dat enkel nadeel had geleden in de zin van
hij geen recht h eeft op een vergoedin~ deze bepaling , wettelijk h eeft b eslist dat
wegens uitwinning (schenrling van a~tl: de vergoeding wegens uitwinning v erkel 15, lid 1, van de wet van 30 JUh schuldigd was ;
1963);
Dat het eerste ondE'rdeel van het
en, tweede onde1·deel, in elk geval het middel naar recht faalt ;
arrest niet regelmatig met rerlenen is
W at h et tweede onderdeel b etreft :
omkleed ten aanzien van de conclusie
van eiseres, daar het niet vermeldt
Overwegende dat eiseres voor h et
waarom, niettegenstaande de door ejseres Arbeidshof aanvoerde « dat gedaagde in
b evestigde omstandigheid dat verweerder boger b eroep (thans verweerder) een
d ezelfde clienteel opspoort om haar gelijkwaardige b etrekking heeft gevonden
dezelfde produkten aan te bieden, zijn bij de firma Manta, een concurrente van
indienstneming door een concurrerende appellante (thans eiseres) ; dat hij aldus
onderneming ~iet zeker impliceert rlat hij
dezelfde clienteel voor hetzelfde mater1eel
die clienteel niet heeft verloren of geen opspoort; dat hij d erhalve geen enkel
nacleel heeft geleden (schending v an verlies of nadeel lijdt en dan ook geen
artikel 97 van d e Grondwet) :
recht h eeft op een vergoeding wegens.
uitwinning »;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de conclusie van
Overwegend e d at, volgens artikel 15, eiseres deze argumentatie niet uitvoeriger
lid 1, van de wet van 30 juli 1963 tot had ontwikkeld, zodat h et arrest aileen
instelling van h et statuut der handels- kon zeggen « dat het feit dat gedaagde in
vertegenwoordigers, wanneer aan de boger beroep sinds 1 augustus 1971
overeenkomst een einde worclt gemaakt, vertegenwoordiger is van een firma die
hetzij door de werkgever zonder dringen- concurreert met appellante zeker niet
de reden, hetzij door de handelsverte- impliceert dat gedaagde in hoger beroep
genwoordiger om een dri:ng~nde reden, geen verlies van clienteel of (geen enkel)
een vergoeding vvegens mtwinnmg ver- nadeel h eeft geleden »; dat d e beslissing
schuldigd is aan de vertegenwoord1ge.~· dus regelmatig met redenen is omkleed ;
die een clienteel aangebracht h eeft, tenZIJ
Dat het tweede onclerdeel van het
de werkgever bewijst dat uit de beeindi- middel niet kan worden aangenomen ;
ging van de overeenkomst geen enkel
Om die r eden en, verwerpt de voorzienadeel voortspruit voor de vertegenning ; veroordeelt eiseres in de kosten.
woordiger;

2603I oKtober I973 . 3e kamer. Voo?·zitte?· en Ve?·slaggeve?·, de H. Polet,
raadsh eer waarnemend voorzitter.
Geliy'khtidencle conclusie, de H. Dnchatelet, advocaat-generaal. Pleite?·s, de
HH. Faures en Fally.
·

2e KAMER. -

5 november 1973.

I o VOORZIENING IN CASSATIE.

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS BATIE 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° OVERSPEL

EN
ONDERHOUD
VAN BIJZIT.- OVERSPEL.- WANGEDRAG VAN DE ECHTGENOOT DIE EEN
KLACHT INDIENT. GEVOLG OP DE
ONTVANKELIJKHEID VAN DE KLACHT .

I 0 De bm·ge?·lijlce pa1·tij die niet in kosten

van de st?·ajvO?·de?·ing is ve?·oonleelcl, is
niet ontvanlceliy'lc om zich in cassatie
te voo?·zien tegen de beslissing op cleze
?'echtsvonle?·ing (1). (Artt. 177 en
216 Sv.)

2° Inzalce ove1·spel heeft het wanged1·ag
van cle echtgenoot clie een lclacht inclient,
in de ?'egel, geen invloecl op cle ontvanlcelijlcheicl van cle lclacht en leve1·t voo1· cle
schuldige echtgenoot geen ?'echtvaanligingsg?·ond op (2). (Artt. 387, 388 en
390 S . W.)
(L ... , T. C ...

EN

J .. . )

ARREST (ve?·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2I maart 1973 gewezen door
het Hof van beroep t e Brnssel ;

I. In zoverre de voorziening van eiser,
(1) Cass., 25 juni 1973 (A?'?', cass., 1973,
biz. 1042).
(2) Raadpl. R. LEGRos, "Aduitere "• Annalas cl1t notariat, 1953, biz. 78 en voig.,
inzonderheid nr. 8 . Het .recbt van de man of

bnrgerlijke partij, gericht is tegen de
beslissing op de strafvordering :
Overwegende dat eiser, die in geen
kosten van de strafvordering werd veroordeeld, geen hoedanigheid heeft om
tegen die beslissing cassatieberoep in te
stellen ; dat de voorziening niet on,tvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen d e beslissing op de civielrechte.Iijke vord ering die eiser tegen de verweerders heeft ingesteld :
Over h et middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 92 van de Grandwet, 387, 388, 390 van het Strafwetboek
en 1382 van het Bnrgerlijk Wetboek,
cloonlat het arrest verweerster, echtge note van eiser, van overspel en verweerd er van medeplichtigheid aan overspel
vrijspreekt en eisers civielrechtelijke
vordering afwijst om. de redenen dat,
blijkens het dossier clat bij de procedm·e
voor de feitenrechter is gevoegd en op
17 n:J_ei 1972 afgesloten werd door d e
bnitenvervolgingstelling van eiser, laatstgenoemde en verweerster een zodanig
ongeregeld geslachtsleven leidden dat
eiser meermaals de ·ene of and ere vriend
of kameraad naar hnis meebracht en
dat die gasten in zijn aanwezigheid
geslachtsomgang hadden met zijn echtgenote; dat eiser tronwens voor twee
van die gasten de feiten heeft erkend
toen hij toegevencU1eid van zijnentwege
noemde wat blijkbaar oogluikende begm1stiging was ; dat in die omstandigheden eisers gedraging niet alleen d e
onenigheid van de echtgenoten en h1.m
feitelijke scheiding heeft veromzaakt
of heeft helpen veroorzaken, maar dat
bovendien vaststaat dat eiser n iet
ernstig kan beweren belecligd te zijn door
de ontronw van zijn echtgenote nit
hoofde waarvan de strafvervolging is
ingesteld; dat zijn gedraging ten opzichte van de eerste beklaagde in werke lijkheid zijn klacht derwijze aantast dat
ze niet ontvankelijk wordt,
te1·wijl, indien eiser weliswaar tweemaal heeft gednld dat zijn echtgenote
geslachtsomgang had met d erden, .de
rechters echter hieruit niet konden afleid en dat eiser niet ernstig mocht beweren
beledigd te zijn door alle gevallen van
de vrouw om klacht in te dienen kan slecbts
worden betwist inclien hij resp. zij heeft deelgenomen aan cle aangegeven feiten, met name
inclien hij resp. zij die h eeft uitgelokt.
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genote en inzonderheid door de geslachtsomgang van zijn echtgenote met verweerder ; derhalve, door niet te wijzen
op een wei bepaalcl feit waardoor voor
eiser elk belecligencl karakter aan de,
trouwens bewezen verklaarde, geslachtsomgang tussen de verweerders wordt
ontnomen, de r echters htm beslissing
niet wettelijk met redenen hebben omkleed :
Overwegende clat inzake overspel het
wangedrag van de echtgenoot die een
klacht indient, in de regel, geen invloed
heeft op d e ontvankelijkheid van de
klacht en voor de schuldige echtgenoot
geen rechtvaardigingsgrond oplevert ;
Overwegende dat ui.t de vergelijking
van het arrest m et de conclusies van de
partijen blijkt dat, door. te wijzen op de
in h et middel aaJ1gehaalde overwegingen,
het hof van beroep, om aan eiser de
hoedanigheid van beledigde echtge11oot
te ontzeggen ten overstaan van de feiten
van overspel aan verweerster en verweerder, haar medeplichtige, t en Iaste gelegd,
op uitspattingen steunt die de genoemde
feiten voorafgingen en "\Vaarin eiser
verweerster en clerden had betrokken ;
D at uit de overwegingen die enkel h et
·onaanvaarclbaar karakter van eisers vorige gedraging betreffen, h et arrest niet
wettelijk mocht afleiden dat laatstgenoemde niet mocht beweren te zijn
beledigd door feiten van ontrouw die
later door v erwee:i'ster 1net verweerder
werden gepleegd ;
Dat h et micldel gegrond is ;
Om die redenen, v ernietigt het b estreden arrest, doch slechts voor zover het
uitspraak heeft gedaan op de civielrechte 1ijke vorclering en over cle kosten ; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van clit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
iedere verweerder in een derde van de
kosten. en eiser in het overblijvende
derde, met uitzondering van cle kosten
betreffencle . de betekening van de voorziening aan het openbaar ministerie,
welke kosten ten laste blijven van eiser ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
5 november 1973. 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. P errichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeveT,
de H. Clason.- Geli}kluidende conclusie,
de H. Krings, a dvocaat-generaal. -

Ple1:te1·, de H. Messin'nes (van de balie te
Brussel).

2e

KAMER. -

5 november 1973.

1°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. VERWEER GEGROND OP VERM:OEDENS.
BESLISSING WAARBIJ DIT VERWEER
WORDT AFGEWEZEN OP GROND VAN
ANDERE VERMOEDENS. AFWIJZING
REGELM:ATIG MET REDENEN OMKLEED .

2°

BEWIJS. STRAFZAKEN. GEVAL
W AARIN DE WET GEEN BIJZONDER
BEWIJSll'liDDEL VOORSCHRIJFT. BEWIJSKRACHT VAN DE AAN DE RECHTER
VOORGELEGDE FEITELIJKE GEGEVENS.
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER.

1° Regelmatig met 1·edenen omlcleed is de
beslissing die een op ve1·moeclens geg1·ond ve1·wee1' ajwiJ'st, clo01· ande1·e ve7·moeclens naa1· v01·en te b1·engen ( l).
(Art. 97 Grondwet.)

2° W annee1· in st1·ajzalcen cle wet geen
bijzoncle1·
bewijsmidclel voo1·sch1·ijjt,
beoo1·cleelt de jeiten1·echte1· soeve1·ein, in
geweten, de bewijslc1·acht van de hem
voo1·gelegcle feitelijke gegevens -(2).
(LAHAYE.)
ARREST

(ve1·taling) .

HET HOF ; - Gelet op b et b estreden
arrest, op 30 maart 1973 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid dat het arrest niet antwoordt op de
conclusie, waarin eiseres tot bewijs van
haar onschuld een geheel van vermoedens
aanvoerde :
Overwegende dat de rechter niet gehouden is te antwoorden op een conclusie
waarin sommige vermoedens worden
aangevoerd, wanneer hij, zoals ten deze,
(1) Cass., 8 december 1970 (.An·. cass., 1971,
blz. 34o).
(2) Cass., (j maart 1973 (.Arr. cass., HJ73,
blz. 658).
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tot zijn overtuiging is gekomen op grand
van andere gegevens, 111et name van
andere vel'lnoedens ;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel , hieruit afgeleid dat de vermoedens waarop de
rechters in hager beroep steunen, in
strijd zijn met andere gegevens van het
dossier en derhalve niet met elkaar
overeenstemmen en dat zij bovendien
onjuist, onvolledig of niet ter zake zijn :
Overwegende enerzijds dat de rechter
de reden niet moet opgeven waarom hij
aan sommige vermoedens een meer overtuigend kemnerk toeschrijft dan aan
andere;
Overwegende anderzijds dat hij in
feite en derhalve op onaantastbare wijze
6ordeelt over de bewijskracht van de
vermoedens die hij in aanmerking neemt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat voor het overige eiseres in haar verzoekschrift tot staving
van haar voorziening een aantal feitelijke
beschouwingen geeft, voor het onderzoek
waarvan het Hof niet bevoegd 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 voorzie ning ; veroordeelt eiseres in de kosten.
5 november 1973. 2e kamer. Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
de H. Legros. - Gelijlcluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. P. Ch. Mottard (van de
balie te Luik).

BESTUURDERS, UIT TE WIJKEN EN TE
STOPPEN. VOORWAARDEN. GRENZEN.

3°

MISDRIJF. RECHTVAARDIGINGSGROND . MORELE DWANG. NOODTOESTAND .

4°

WEGVERKEER. BESTUURDERS
VAN VOERTUIGEN VERMELD IN ARTIKEL 83-3 VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT.- GEDRAGING OP DE OPENBARE WEG. NooDTOESTAND. VooRWAARDE.

5°

WEGVERKEER. WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 37, LID 2. . BEPALING NIET VAN TOEPASSI NG OP
HET GEVAL VAN ARTIKEL 106bis VAN
DIT REGLElliENT.

1° Feitelijke g1·ondslag mist het middel dat
op een onjuiste ttitlegging van de
best1·eden beslissing bentst (1).

2° De bepaling van a1·tikel. 37 van het
wegve?·kee?'S?'eglement, ltticlens welke de
besttno·de1·s onmiddellijlc moeten ttitwijlcen en stoppen zod1·a het nacle1·en
van een ziekenwagen doo1• een speciaal
geltticlssignaal w01·dt kenbaa1· gemaalct,
is van toepassing van zocb·a het signaal
moest gehoo1·d zijn, zelfs inclien dit niet
het geval is geweest, behottdens omstandigheden die ove1·macht opleve1·en (2).
(Art. 37 wegverkeersreglement.)

3° Noodtoestand die m01·ele dwang oplevm·t, slu.i t elk misd1·ijf ttit (3). (Art. 71
S.W.) (Impliciete oplossing.)
4° De gecb·aging op de openba1·e weg van
de bestutwdm·s van voe1·tuigen ve1·melcl
in artilcel 83 -3 van het wegve?·lcee?'s?·egle-.
ment moet wo1·den · beoo1·deeld naa1·
gelang van de noodtoestancl wam·in zif
zich wegens het spoedeisend kenme1·k
van httn opdmcht bevinden. (Art. 71
S .W.)

2e

KAMER. -

5 november 1973.

10 CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- MIDDEL GESTEUND OP EEN
ONJUISTE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN BESLISSING . - MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.
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WEGVERKEER. WEGVERKEERS REGLEMENT, ARTIKEL 37 . ZIEKENWAGEN. VOERTUIG WAARVAN DE
AANTOCHT DOOR EEN BIJZONDER GE LUIDSSIGNAAL WORDT KENBAAR GEMAAKT . VERPLICHTING, VOOR DE

5° A1·tilcel 37, lid 2, van het wegvm·lcee?·s?'eglement is op de vom·tuigen ve1·melcl
in m·tilcel 83-3 slechts van toepassing
ingeval het 1·oocl licht ve1· biedt op een
lc1•ttispttnt een ve1'lcem·slicht voo1·bij te.
(1) Cnss., 18 september 1967 (A?'?', cass .•
1968, blz. 84) ; vgl. cass., 17 oktober 1973, su.-p?·a, blz. 199.
(2) Cass., 25 oktober 1965 (Bttll. en PAsm.,.
1966, I, 273) .
(3) Cass., 6 april 1971 (A1·r. cass., 1971,
blz. 752); vgl. cass., 8 oktober 1973, SH1J?'a,.
b lz. 152.
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van dit ?'eglement, waa1·in het ?'oocl licht
boven een ?'ijst?·ook van een 1·ijbaan de
betekenis heejt van ve1·boden 1·ichting
op die st1·ook voo1· de bestuu1·de1·s naa1·
wie het is ge1·icht.
(FODOR,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« ziiRICH n,
HET
BELGISCHE
RODE
RRUIS EN VAN EYLEN; FODOR EN
GERNAERT EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « EUROBEL n, T. VAN EYLEN EN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ZURICH n ;
PROCUREUR-GENERAAL TE BRUSSEL, T.
VAN EYLEN.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
.arrest, op 12 april 1973 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;

I. Op de voorziening van h et openbaar
ministerie tegen Van Eylen :.
Over het middel afgeleid uit de schen·ding van de artikelen 7-2, 104bis en 106bis
van het koninklijk besluit van 14 maart
1968 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer,
dom·dat, na te hebben vastgesteld dat
de verweerder Alfons Van Eylen, bestmu·der van een ambulantiewagen waarvan
h et geluidssignaal werkte, over het
.grootste gedeelte of althans een gedeelte
van het viaduct over de Leopold II laan
op de middenrijstrook had gereden,
l1oewel het gebruik van die rijstrook hem
verboden was door de rode lichten hoven
·die rij strook, het arrest niettemin genoemde Van Eylen vrijspreekt om de reden
dat hij een dringende opdracht uitvoerde
.e n d erhalve ten opzichte van de andere
weggebruikers voorrang genoot,
· tenvijl de uitoefening van een dringende
opclJ:acht, die geen rechtvaardigingsgrond
zoals bepaald in hoofdstuk VIII van
boek I van het Strafwetboek oplevert,
en waarvan het arrest bovendien bet
bestaan niet vermeldt, de schending van
de voornoen1de artikelen 7-2, 104bis en
106bis niet rechtvaardigt :
Overwegende 'dat, om de noodtoestand
.aan te nen1en, waarin verweerder zich
heeft bevonden, het arrest niet aileen
wijst op de dringende taak die verweerder
als bestuurder-ambulancier in dienst van
het Rode Kruis was opgedragen ;
Dat het arrest meer bepaald beschouwt
dat" ... hoewel Van Eylen op de midden-

rijstrook reed waarvan het gebruik verboden was voor de weggebruikers komende van het centrum van de stad ... ,
hij ervoor had gezorgd zo dicht mogelijk
langs de wagens die hij inhaalde te blijven
en slechts zover strikt noodzakelijk was,
de onderbroken witte lijn tussen de
rechter en de middenrijstrook te overschrijden n;
Dat het middel, dat op een onjuiste
lezing van het arrest berust, derhalve
feitelijke grondslag mist;
II. Op de voorziening van Fodor,
beklaagde :
a) In zoverre de voorziening gericht is
tegen het openbaar ministerie :
Over h et middel afgeleid uit de schending van de artikelen 37 van het koninklijk besluit van 14 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, 70, 71, 418 en 420 van
het Strafwetboek, 154, 189 en 211 van
het Wetboek van stra.fvordering, 1382 en
1383 van het Burgerlijk vVetboek en 97
van de Grondwet,
cloo?·dat het arrest de eiser Fodor veroordeelt wegens onopzettelijke slagen
en verwondingen en hem geheel aansprakelijk stelt voor de schadelijke gevolgen van het ongeval, op grand dat
artikel 37, lid 1, van het wegverkeersreglement van toepassing is vanaf het
ogenblik dat het geluidssignaal ·moest
worden gehoord, zelfs al werd het in
werkelijkheid niet gehoord, dat geen
enkele van de door de beklaagde Fodor
aangevoerde eventualiteiten kan worden
beschouwd als een omstandigheid die
overmacht oplevert en aansprakelijld1eid
uitsluit en dat derhalve h et betoog dat
die eventualiteiten of een ervan zich
hebben voorgedaan en dat zij waarschijnlijk zijn, ten deze geen gevolg kan hebben,
te1·w~jl, wanneer een bestuurder niet is
uitgeweken of niet heeft gestopt bij het
naderen van een ziekenwagen die door
een bijzonder geluidssignaal wordt aangekondigd, en aanvoert dat clit geluidssignaal wegens speciale omstandigheden
niet kon worden waargenomen, die bestuurder zich beroept op een rechtvaarcligingsgrond, die door de rechter aileen
dan kan worden afgewezen, wanneer hij
door geen enkel gegeven wordt gestaafd,
van aard om hem geloofwaardig te maken,
of wanneer het bewijs van de onjuistheid
ervan door het openbaar ministerie of
door de burgerlijke partij wordt geleverd
(schending van alle voornoemde wettelijke bepalingen) ;
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arrest in het onzekere laten of het hof van
beroep heeft beslist dat de eiser Fodor,
al heeft hij in werkelijkheid het bijzonder
geluidssignaal niet gehoord, dit niettemin had moeten horen, dan wel dat de
omstandigheden die, volgens h et zeggen
van eiser Fodor, hem feitelijk hebben verhinderd bet signaal te horen, voor hem
geen rechtvaardigingsgrond konden opleveren, zodat de beslissing die op
dergelijke dubbelzinnige en onzekere
redengeving berust niet wettelijk met
redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Over de twee onderdelen samen :
Overwegende dat, in antwoord op
eisers conclusie volgens welke hij het
bijzonder geluidssignaal vau de ziekenwagen niet h ad gehoord, omdat dit niet
zou hebben gewerkt of omdat dit niet
kon worden gehoord wegens omstandigh eden van overmacht, 1net name a ls
gevolg van de weersgesteldheid, het
verkeerslawaai of het feit dat eiser
« de belling van het viadukt was opgereden en zich derhalve op een ander
niveau bevond dan dat waarop de ziekenwagen reed "• het arrest erop wijst « dat
het bijzonder geluidssignaal van de
ziekenwagen op het ogen blik van het
ongeval en in de voorafgaande ogenblikken werkelijk werkte " en dat het
geluid ervan « niettegenstaande de wind,
het lawaai van de 'omgeving of de
plaatsgesteldheid " door eiser moest word en gehoord, zelfs alvorens hij (eiser)
de top van de helling van h et viadukt
bereikte en de hem tegemoetkomende
ziekenwagen opmerkte ;
Overwegende dat het arrest zich aldus
hierop grondt dat in elk geval de door
eiser aangevoerde omstandigheden tot
staving van de rechtvaardigingsgrond
die hij op overmacht beweerde te stetmen,
in feite die overmacht niet konden opleveren;
Dat het arrest aldus, zonder enige
dubbelzinnigheid en zonder aan eiser een
be"l'lrijslast op te leggen die niet op hem
rust, de door he1n aangevoerde rechtvaardigingsgrond heeft verworpen ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
b) In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechte-

lijke vordering die door het Belgische
Rode Kruis is ingesteld :
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
c) In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechte-'
lijke vorderingen van de naamloze vennootschap Zurich en van Van Eylen :
Overwegende dat eiser afstand heeft.
gedaan van zijn voorziening ;
III. Op de voorzieningen van Fodor,
Gernaert en de naamloze vennootschap
Eurobel, burgerlijke partijen, tegen Van
Eylen en de naamloze vennootschap
Zurich :
a) Op de voorziening van Fodor :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 70, 71, 418 en 420·
van het Strafwetboek, 7-2, 37, 83-3, 91,
104, 104bis, 106 en 106bis van, het
koninklijk b esluit van 14 maart 1968
houdende het algemeen reglement op de·
politie van het wegverkeer, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 6 en.
97 van de Grondwet,
doo?"dat het arrest de verweerder Van.
Eylen vrijspreekt van de telastleggingen.
overgenomen in de rechtstreekse dagvaarcling ten laste van de dagvaardende partij en laat en derhalve het.
hof van beroep onbevoegd verklaart om.
uitspraak te doen op de civielrechtelijke
vorderingen van de eisers en de kosten
van beide instanties betreffende . deze·
vorderingen te lllmnen laste laat, om de·
redenen dat blijkt dat Van Eylen wegens
de dringende opdracht waarmee hij was.
belast, de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek, 7-2, 104bis en 106b?:s van.
het wegverkeersreglement niet heeft
overtreden, dat immers, al reed Van.
Eylen eveneens op de rijstrook die verboden was voor het verkeer in de door·
hem gevolgde richting, hij ervoor had
gezorgd zijn aantocht door middel van
het bijzonder geluidssignaal van zijn
ziekenwagen aan te kondigen, zo dicht
mogelijk langs de ·wagens te blijven die
hij inhaalde en slechts zover strikt
noodzakelijk was de onderbroken witte·
lijn tussen de rechter en de middenrijstrook te overschrijden en dat deze ge-draging geen fout in rechtstreeks en
noodwendig oorzakelijk verb and met het .
ongeval oplevert,
·
tenvijl de weggebruiker die een ziekenwagen bestuurt, waar van h et bijzonder ·
geluidssignaal in werking wordt gesteld
wegens clringende opdracht, hierdoor ·
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niet wordt vrijgesteld van de inachtneming van de signalisatie die regelmatig
is aangebracht om het verkeer te regelen ;
in het bijzonder ingevolge artikel 37,
lid 2, van. het koninklijk besluit van
14 maart 1968 die weggebruiker het
rode licht niet mag voorbijrijden clan
«nate hebben gestopt en op voorwaarcle
clat zulks geen gevaar oplevert voor de
andere weggebruikers " en aldus het
arrest, dat niet vaststelt clat de verweerder Van Eylen ten cleze die voorschriften
in acht heeft genomen, niet wettelijk
heeft kunnen beslissen clat hij niet schuldig was a·a n de te zijnen laste gelegcle
-overtreclingen van de artikelen 7-2,
104bis en 106bis van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968 en als rechtvaarcligingsgroncl voor cliezelfde misdrijven niet heeft lnmnen aannemen clat
Van Eylen met een clringende opcli·acht
was belast, clat hij zijn aantocht door
midclel van de inwerkingstelling van het
bijzoncler geluiclssignaal van zijn voertuig
heeft aangekondigd en dat hij overigens
so=ige andere voorzorgsmaatregelen
heeft genomen clan die welke uitdrukkelijk bij genoemcl artikel 37, lid 2, zijn
voorgeschreven :
Overwegencle clat, blijkens de artikelen 31-2, 37, 38, licl2, 83-3 en 4, en 106bis
van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, de gedraging op de
openbare weg van de voertuigen vermelcl
in artikel 83-3 moet worden beoordeeld
naar gelang van de noodtoestand waarin
zij zich wegens het spoedeisencl kenmerk
van hem opdracht bevinden ;
Overwegende dat artikel 37, lid 2, aan
die algemene regel ongetwijfeld twee
beperkingen stelt met betrekking tot de
voertuigen die op een kruispw1t een rood
licht voorbij rijcle'n ;
Overwegende echter dat die tekst
slechts van toepassing is ingeval het
rood Iicht verbiedt op een lu·uispcmt een
verkeerslicht voorbij te rijclen; dat hij
vreemd is aan het geval bepaalcl bij
.artikel 106bis van het algemeen reglement, waarin het rood Iicht hoven een
rijstrobk van een rijbaan de betekenis
heeft van verboclen nchting op die strook
voor de bestuurders naar wie het gericht
is;
Dat het middel naar recht faalt ;
b) Op de voorzieningen van Gernaert
·e n van de naamloze vennootschap Eurobel :

Overwegende clat de - eiseressen geen
hager beroep hebben ingesteld tegen de
beslissing van de eerste rechter ;

Dat het arrest voor hen geen grief
oplevert;
Dat de voorzieningen derhalve niet
ontvankelijk zijn ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening va.n Fodor, beklaagcle,
voor zover zij gericht is tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen
van de naamloze vennootschap Zcu·ich
en van Van Eylen ; verwerpt de voorzieningen voor het overige ; laat de kosten
van de voorziening van het openbaar
ministerie ten laste van de Staat ; veroordeelt ieder van de andere eisers in de
kosten van zijn voorziening.
5 november 1974. - 2e kamer.
Voo1·zittm·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Legros. - Geli}kltddende concl~tsie,
de H. Krings, advocaat-generaal. PleiteTs, de HH. DeBruyn en Van Ryn.

ze KAMER.

-

5 november 1973.

1° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
EENSTEMMIGHEID. CORRECTIONELE RECHTBANK IN HOGER BEROEP
RECHTDOENDE, DIE DE DOOR DE POLITIERECHTBANK UITGESPROKEN STRAF
VERZWAART.- EENSTEMMIGHEID VEREIST.
2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING, IN CASSATIE
VAN HET OPENBAAR 1\ITNISTERIE TEGEN
DE BEKLAAGDE EN TEGEN DE VOOR
DEZE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJK VERKLAARDE PARTIJ.- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING WAARBIJ
DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD.
- VERNIETIGING DIE DE VERNIETIGING
MEEBRENGT VAN HET BESCHIKKENDE
GEDEELTE l\1.B.T. DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ.
3° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN RET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN EEN BESLISSING OP DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
~ NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1° De co?Tectionele 1·echtbank in hoge1·

be1·oep 1·echtdoende lean, zonde1· de eenstemmigheicl van haa1' leden vast te
stellen, de doo1' de politie1·echtbanlc uit-

-266gesproken st1·aj niet
(Art. 211bis Sv.)

vm·zwa1·en

(1).

2° De vernietiging, op de voo1·ziening van
het openbaa1· ministe1·ie tegen de beklaagde en de voo1· deze b1-w·ge?'?'echtelijk aansprakelij ke paTtij, van de vm·ooTdeling
van de beklaagde b1·engt de vm·nietiging
mee van de beslissing wam·bij deze
pa1·tij bu?·ge?Techtelijlc aanspmkelijlc
w01·dt ve1'1claanl voo?' de vemonleling van
de belclaagde (2).
3° Het openbaa1· ministm·ie is, in de
regel, niet bevoegd om zich in cassatie
te voo1·zien tegen een beslissing op
de b1-t1·ge?·lijlce rechtsv01·de?·ing (3).
(Artt. 177 en 216 Sv.)

(PROCUREUR DES KONINGS TE AARLEN,
T. THillY CH. EN THIRY R.)
ARREST (ve?'taling) .
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 jtmi 1973 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Aarlen;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegerl. de eerste verweerder, beklaagde,
is ingesteld :

doende in hager beroep na het vonnis van
de politierechtbank te hebben nietig
verklaard en de zaak aan zich te hebben
getrokken, de straf van de eerste rechter
heeft verzwaard, zonder vast te stellen
dat het dienaangaaade uitspraak heeft
gedaan met eenparige stemmen van
haar !eden ;
.
Dat het Iniddel gegrond is ;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de rechtsvordering ingesteld tegen de civielrechtelijk
aansprakelijke partij :
Overwegende dat de vernietiging van
de veroordeling van verweerder, beklaagde, de vernietiging meebrengt · van de
beslissing waarbij de tweede verweerder
civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de betaling van de geldboete
en van de kosten ;
III. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen .op de civielrechtelijke vorderingen die zijn ingesteld door
de verweerders Jacques Michel en Guy
Colin :
Overwegende dat het openbaar ministerie niet bevoegd is om tegen die beslissingen cassatieberoep in te stellen;
Om die redenen, vernietigt het bestreden voniJ,is, voor zover het uitspraak
doet op de strafvordering en de tweede
verweerder civielrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de betaling van de
geldboete en de kosten ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt. op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; laat de kosten
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Neufchateau, zitting houdende in hager beroep.

Over het middel afgeleid uit de sche:ndi.ng van artikel 211bis van het Wetboek van st.rafvordering,
doonlat, na het vonnis van de politierechtbank, waarbij de eerste verweerder
tot 25 frank geldboete werd veroordeeld
wegens overtreding van de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek en 27-1 van
het koni:nklijk besluit van 14 maart
1968 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, nietig te
hebben verklaard en de zaak aan zich te
5 november 1973. 2e kamer. hebben getrokken, de correctionele rechtVoo1·zitte1', de H. Perrichon, raadsheer
bank genoemde v&rweerder veroordeelt waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
tot 26 frank geldboete,
de H. Screvens. Gelijlcluidende conte1·wijl niet werd vastgesteld dat deze clttsie, de H. Krings, advocaat-generaal.
beslissing met eenparigheid van stennnen .
werd gewezen :
Overwegende dat de rechtbank, recht(1) Cass., 11 december 1972 (A1'1'. cass.,
1973, blz. 361); raaclpl. cass., 25 september
1973, sttp1'ct, blz. 86.
(2) Cass., 29 oktober 1973, sttpm, blz. 241.
(3) Cass., 6 februari 1973 (A1·r. cass., 1973,
blz. 566).

ze KAMER.

-

5 november 1973.

WEGVERKEER. - KRUISEN. - WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 20-2.
- BESTUURDER DIE VERPLICHT IS TE
VERTRAGEN OF TE STOPPEN.

-267De ve1·plichting te veTt?·agen en eventueel
te stoppen om aan een tegemoetkomend
vom·tuig doo1·gang te ve1·lenen, zoals vooTgesclweven bij aTtikel 20-2, lid 1, van
het wegve1·kee1'S?'eglement, is afhanlcelijk van de omstandigheid dat het
voo1· de bestutwde1· die gaat kntisen,
wegens een hinclm·nis of de aanwezigheicl
van ande1·e weggeb1'ttike1·s, onmogelijk
is naa1· 1·echts uit te wijken zodat e1· een
volcloende zijclelingse ajstand bliJft tttssen
zijn voeTtuig en clatgene dat hij gaat
k?·uisen (1). (Art. 20-2, lid 1 wegverkeersreglement.)
(MAURAGE EN CORNIL,
T. DEVERT.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden
vonnis, op 2 maart 1973 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi ;

I. Betreffende de voorzieningen van
e iseres, b eklaagde, en van eiser, burgerlijke partij :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 20, inzonderheid
20-2, van het koninklijk besluit van
14 maart 1968 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
1382 en 1383 van het Burgerlijk W etboek
en 97 van de Grondwet,
do01·dat het bestreden vonnis de aan
eiseres ten laste gelegde overtreding van
artikel 20-2 van het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer bewezen
verklaart, haar uit dien hoofde veroordeelt en h aar aansprakelijk verklaart
voor tweederde van de schadelijke gevolgen van het bedoelde ongeval, om d e
redenen dat de precies evenwijdig lopende
moddersporen op de plaats van de achterwielen van d e wagen bestuurd door
eiseres schijnen te wijzen op de plaats die
deze innam op het ogenblik van de botsing, maar dat zij niettemin het te haren
laste gelegde misdrijf heeft gepleegd, m et
name niet te hebben gestopt om haar
tegenligger te Iaten doorgaan, nu r echts
van haar op ·de rijbaan voertuigen stationeerden,
te1·wijl artikel 20-2 van het algemeen
(1) Raadpl. cass., 15 maart 1065 (Full. en
PAsiC., 1965, I, 748); 17 januari 1966 (ibid.,
1966, I, 635).

reglement op de politie van het wegverkeer allt>en dan eiseres verplicht te
stoppen om het tegemoetkomend verkeer
doorgang te verlenen wanneer zij niet zover naar rechts kan uitwijken d a.t er een
voldoende zijwaartse afstand blijft tussen
haar voertuig en die welke zij gaat
kruisen; eiseres in haar conclusie aanvoerde dat de plaats van haar wagen op
het ogenblik van de aanrijding aangegeven door de modderspor en op de rijbaan
en aangeduid in de situatieschets, a ls
bijlage gevoegd bij het proces-verbaal
van .de rijkswacht, bewijst dat zij op
d at ogenblik links van haar 3,20 meter
afstand liet ; vermits het vonnis aanneemt
dat de plaats van de aa~1rijding kon
worden vastgesteld volgens de moddersporen en dat de vrachtwagen van Dever.t
2 meter breed is, h et dan ook aan eiseres
niet wettelijk kan verwijten geen voldoende zijwaartse afstand tussen haar
voertuig en de vrachtwagen van Devert
te hebben gelaten zonder vast te stellen
- wat h et niet heeft gedaan dat,
door te rijden op de plaats die door de
moddersporen van haar voertuig in de
schets is aangegeven, zij links van haar
geen afstand van 3,20 meter heeft gelaten
en terwijl dientengevolge de besliss;ng
waarbij eiseres op de strafvordering wordt
veroordeeld en op de civielrechtelijke
vordering aansprakelijk wordt gesteld
voor tweederde van de schadelijke gevolgen van het ongeval en slechts een derde
van die aansprakelijkheid ten laste van
de beklaagde Devert wordt gelaten, niet
wettelijk met redenen is omkleed :
Overwegende dat de verplichting te
vert.ragen en eventueel te stoppen om
h et tegemoetkomend voertuig doorgang
te verlenen, zoals voorgeschreven bij
artikel 20-2, lid 1, van wegverkeersreglement, afhankelijk wordt gesteld van
de omstandigheid dat het voor de
b estuurder die gaat ki·uisen, wegens een
hindernis of d e aanwezigheid van andere
weggebruikers onmogelijk is naar rechts
uit te wijken zodat er een voldoende zijwa.artse afstand blijft tussen zijn voertuig
en datgene dat hij ga.at kruisen ;
Overwegende dat, na op onaantastbare
wijze op grand van de localisatie van de
moddersporen ter h oogte van de achterwielen van h et voertuig van eiseres te
h ebben vastgesteld dat laatstgenoemde ,
die langs een stilstaande wagen reed, aan
haar linkerkant een zodanige zijwa.artse
afstand heeft gelaten dat Devert op de
rijbaan over 3,20 meter beschikte om
te kruisen, terwijl zijn vrachtwagen
2 meter breed was, het vonnis de veroor-
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stetmen op de enkele beschouwing dat
zij nagelaten heeft te stoppen om het
tegemoetkomende voertuig doorgang te
verlenen, terwijl rechts van haa.r op de
rijbaan voertuigen stationeerden ;
Dat het middel gegrond is ;
II. Betreffende de voorziening van
eiser, civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de voorziening aan het openbaar ministerie werd betekend ;
Dat, derhalve, de voorziening, voor
zover zij betrekking heeft op de veroordeling in de kosten van de strafvordering,
niet ontvankelijk is ;
Overwegende echter dat ten gevolge
van de vernietiging van de beslissing
wa.arbij eiseres op de strafvordering ·wordt
veroordeeld, de beslissi:ng waarbij eiser
civielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard geen bestaansreden meer heeft ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, doch slechts voor zover het
uitspraak doet op de rechtsvordering
van het openbaar ministerie tegen eiseres
en op de civielrechtelijke vordering van
eiser Cornil, zodat de beslissi:ng waarb~j
deze laatste civielrechtelijk aansprakelijk
wordt verldaard voor de veroordelingen
die tegen eiseres werden uitgesproken,
geen bestaansreden meer heeft ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Bergen, zitting houdende
in hoger beroep.
5 november 1973. -

2e kamer. -

V oo?·zitte?', de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Closon.- Gelijlchtidende conchtsie,
de H . Krings, advocaat-gen.eraal.
Pleite1·s, de HH. De Bruyn en Simont.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECHTSVORDERING . NADEEL DAT VOOR DE RECHTHEBBEN·
DEN VAN HET SLACHTOFFER VOORTVLOEIT UIT HET VERLIES VAN ZIJN
INKOl\iSTEN. BEKLAAGDE BETOOGT
DAT VAN DEZE INKOl\iSTEN DE PERSOONLIJKE KOSTEN VAN HET SLACHTOFFER
MOETEN WORDEN AFGETROKKEN EN DAT
MOET REKENING WORDEN GEHOUDEN
:iliET DE VERVROEGDE BETALING VAN
EEN VERGOEDING VOOR HET VERLIES
VAN INKOlVISTEN VANNA DE PENSIONERING VAN HET SLACHTOFFll:R. BE·
SLISSING DIE HET BED RAG VAN DE
SCHADEVERGOEDING VASTSTELT ZON·
DER OP DIT VERWEER TE ANTWOORDEN.
N IET GEMOTIVEERDE BESLISSING.

1° Niet ontvanlcelijlc is de voo1·ziening 1'an
een bu1·gm·lijlce pa1·tij , die niet is betelcencl
aan de JJa.?·tij tegen wie ze is gericht (1).
(Art. 418 Sv.)

2° Niet 1·egelmatig met 1·edenen omlcleed is
de beslissing die het bed1·ag vaststelt van
de schadevm·goecling wellce aan de ?'echthebbenden van het slachtojje?' wegens
het ve1·ljes van zijn inlcomsten wonlt toegelcend, zonde1· te antwoo1·den op de conclttsie van de belclaagde waa1'b1:j deze
betoogt dat bij de be1·elcening van dit
bedrag de pe1·soonlijlce lcosten van het
slachtojje1· moeten wm·den a,fget?·olclcen
en dat de ?'elcening moet gehouden wo?'den met de ve1·vroegde betaling van een
ve1·goeding voo1· het ve?'lies van inlcomsten van na de pensione1·ing van het
slachtojje?'. (Art. 97 Grondwet.)
(MORTIER, T. VANDEN BROECKER., VANDEN BROECKE J., NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE
BOERENBOND ll, NAAl\lLOZE VENNOOT"
SCRAP « ZURICH ll, VERKEST EN DE"
VOOGHT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 juni 1972 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
2e

KAMER. -

6 november 1973.

1o VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. STRAFZAKEN. LUKE
PARTI.J,
EISERES.
ZIENING NIET BETEKEND.
. . ONTVANKELI JKHEID.

BURGERVOORNIET-

I. In zoverre de voorzie-n ing gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
tegen eiser ingesteld :
Overwegende' dat de substantiele of op

(1) Cass., 4 september 1973, sttpra, blz. 6 •
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straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen
A) op de civielrechtelijke vordering
door eiser ingesteld tegen de eerste twee
verweerders :

Overwegende dat, uit de stukken waarop het Hof vem1.ag acht te slaan niet
blijkt dat eiser, burgerlijke partij, zijn
voorziening heeft doen betekenan aan
voornoemde partijen tegen wie ze gericht
is;
Dat de voorziening mitsdien niet ontvankelijk is;
B) op de civielrechtelijke vorcleringen
tegen eiser ingesteld door de verweerders
.Vanden Broecke Robert, naarnloze vennootschap « Assurantie van de Belgische
Boerenbond ,, naamloze vennootschap
«Zurich,, Devooght Elisa; en Verkest
Joseph, hanclelende in zijn hoeclanigheid
van vacler-wettelijke beheercler van de
goecleren van zijn v ier minderjarige
kinderen Verkest Christ, Carl, Renaat
en Johan :

Overwegende dat eiser geen middel
inroept;
0) op de civielrechtelijke vordering
· tegen eiser ingesteld door verweerder
Verkest Joseph handel en de in eigen
naa1n:
Over het miclclel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en 1382 van het Burgerlijk vVetboek,
doO?·dat het auest van gedeelte1ijke
bevestiging en hervorming eiser veroordeelt om aan de burgerlijke partij Verkest
te betalen een. schadevergoeding van
1.015.872 frank, waarin beg1epen een
inkomstenschade vastgestelcl ex aeqtto
et bono op 2.:l00.000 frank, om de reden
dat eiser « terecht opwerpt dat slechts
het netto inkomen in acht dient genomen,
dat, rekening houdende met een bruto
inkomen van circa 300.000 frank, de
mogelijke verhoging van saLuis, de aanpassing der uitbeta.lingen, de ouderdom,
slechts een bepaling ex aeqtto et bono
kan gebeuren die het hof bepaalt op
2.000.000 frank; dat daarbij client gevoegd de periode van 16 jaar na oppensioenstelling
300.000 frank, samen
2.300.000 frank ,, waarvan af te trekken
de vergoedingen van de verzekeraar-wet,
1.354.128 frank, blijft : 945.872 frank,,
te1·wijl, tweede onde1·deel, de schade die

toekomstige verweerder, zijnde de overlevende echtgenoot, ondergaat ten gevolge van het verlies van het inkomen zijner
overledene echtgenote bestaat uit dit
gedeelte van die inkomsten dat hem ten
bate kwam en het arrest derhalve ten
onrechte weigert de kosten van eigen
onclerhoud van het slachtoffer, die eiser
in conclusie raamde op 30 pet. van
295.067 = 88.500 frank, af te trekken
van de aan toekomstige verweerder toekomende vergoecling ; het feit dat het
arrest het netto-inkomen van het slachtoffer ex aequo et bono bepaalt, niet verhindert deze aftrok te doen en het in
aile geval niet met zekerheid vast te
stellen is of het arrest al clan niet cleze
aftrok gedaan heeft (schending van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet);
de1·de onclenleel, het arrest niet antwoordt op eisers conclusie waarin gepo neerd wercl clat, wat betreft de «inkomstan na de pensioenleeftijd, het door de
eerste rechter toegekencl bedrag van
300.000 frank enerzijds overcheven is
en anderzijds geen rekening ha,udt met
de vervroegde betaling van 14 jaar.
De schade zal eerst na verloop van
14 jaar ontstaan en inclien nwn h et
toegekend bedrag plaatst aan 5 pet.
samengestelcle intrest voor 14 jaar bekomt men 1,98. Dus zouden wij voor het
inkomstenverlies na pensioenleeftijd bekomen
300.000 frank X 1,98
594.000 frank. De ve.cvroegde betaling
van deze 300.000 frank op 14 jaar worclt
hekomen door de berekening van 5 pet.
hetzij 300.000 . frank X 0,505 frank.
Er zou dus hoogstens kunnen toegekend worden
100.000 frank, h etzij
met vervroegde uitbetaling 100.000 frank
X 0,505 = 50.500 frank " (schencling van
artikel 97 van de Gronclwet) :
Overwegende dat het arrest de materiele schade doo.c verweerder opgelopen
op een bedrag van 945.872 frank bepaalt,
na zijn inkomstenschade te hebben vastgestelcl aan de hand van de in het middel
aar:gehaalde .consideransen ;
Overwegende dat deze consideransen
de hierboven eveneens aangehaalde verweren van eiser niet beantwoorden ;
Dat het middel in zijn tweede en derde
onderdeel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het eerste onderdeel van het
middel, dat tot geen ruimere vemietiging
aanleiding zou kunnen geven, vernietigt
het bestreden arrest, cloch enkel in
zoverre het, 'i11gevolge de berekening van

r
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de

inkomstenschade door verweerder
Joseph opgelopen, diens materiele schade op een bedrag van 945.872 fr.
bepaalt ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de ka.nt
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser in zeven achtste
van d e kosten en verweerder V erkest
in een achtste ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
Verk~st

6 november 1973. 2e kamer. Voo1·zitte1', de H. Louveaux, voorzitter.Ve1·slaggeve1·, de H. Chatel. Gelijklttidende conclttsie, de H. Velu, advocaatgenerael. Pleitm·, d e H. Houtekier.

2° KAMER. -

6 november 1973.

1° VOORZIENING IN CAS SATIE.
STRAFZAKEN.- VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OP
DE STRAFVORDERING. - 0VERLIJDEN
VAN DE BEKLAAGDE. - VOORZIENING
DOELLOOS GEWORDEN.

2° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT
- BEWIJSKRACHT VAN DE .AKTEN. STRAFZAKEN. TECHNISCHE STEEKKAART.
UITLEGGING DOOR DE
FEITENRECHTER. - UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN
VAN DE AKTE. - GEEN li'IISKENNING
VAN DE BEWIJSKRACHT ERVAN.
0

so

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. 0NTPLOFFING DIE DE DOOD VAN VERSCHEIDENE
PERSONEN HEEFT VEROORZAAKT EN
VERWONDINGEN AAN ANDEREN HEEFT
TOEGEBRACHT. - INGENIEUR DIE GEWAARSCHUWD WERD VOOR HET ONTPLOFFINGSGEVAAR EN DIE HET VEILIGHEIDSPROBLEEM
HEEFT
VERWAARLOOSD. - 0NOPZETTELIJK DOD EN EN
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN.

4° VOORZIENING IN CASSATIE. VORM. STRAFZAKEN. - BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ,
EISERES. - VOORZIENING NIET BETENIET-ONTVANKELIJKHEID.
KEND. I 0 H et ovm·lijden van de beklaagde tijdens

het cassatiegeding ontneemt alle lc1·acht
aan de ve?·oo?·deling op de stmjvm·de1'ing

en de voo1·ziening tegen de beslissing op
deze ?'echtsvonlm·ing wm·dt cle1·halve doelloos (1).
2° De bewijskmcht van cle alcten wm·dt
niet miskencl clooT de 1'echte1· die aan een
technische steekkam·t een uitlegging gee.ft
welke ve1·enigbaa1' is met de bewoo?'dingen e1·van (2). (Artt. 1319, 1320
en 1322 B.W.)
3° W annee1· een ontploffing in een nijveTheidsinstelling de dood van ve1·scheidene
pe1·sonen heeft ve?·oo?·zaakt en aan ande?'en venvondingen heeft toegeb1·acht,
wonlt cloo?' cle Techtm·, di.e e1·op wijst
clat cle ingeniett?' bij cleze instelling gewaa?·schmvcl we1·cl voo1· het ontploffingsgevaa?' en dat hij het veiligheiclsp1'0bleem
had vm·waadooscl, wettelijlc beslist dat
deze ingenietw zich sclmlclig heeft gemaalct aan onopzettelijlc cloden en onopzettel~jk toeb1·engen van venvonclingen,
zelfs indien hij vaststelt clat het ontploffingsmechanisme in[!ewilckelcl was en
clat bepaalde jacto?·en in clit mechanisme
een voo1·heen slecht gekencle 1·ol hebben
gespeeld. (Artt. 418, 419 en 420 G. W.)

40 Niet ontvanlcelijk is de voo1·ziening van
een bw·gm'1'echtelijk aansJJ?'akel~jlce pa?·tij, die niet is betekencl aan de pa1·tij
tegen wie zij is geTicht (3). (Art. 418 Sv.)
(vAN VYVE, NUYTS
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « P.R.B. ».)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op h et bestreden
arrest, op 19 jtmi 1972 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
I. Betreffende de voorziening va.n
eiser Andre Van Vyve, beklaagde
Overwegende dat blijkens een uittreksel afgeleverd door de ambtenaar
van de burgerlijke stand van de gemeente
Kraainem, eiser op 15 november 197.2
overleden is ;
Overwegende dat h et overlijden van
de veroordeelde dat zich voorgedaan
heeft voora.leer het bestreden arrest in
kracht van gewijsde is gegaan, naar luid
van artikel .20 van d e wet van 17 april
(1) Cass., 5 december 1972 (Arr. cass.,
1973, biz. 338).
(2) Raadpi. cass., 18 december 1972 (A1'1'.
cass., 1973, biz. 393).
(3) Cass., 23 oktober 1973 , sttpm, biz. 223,

..

-2711878, het verval van de strafvordering
m edebrengt en het arrest, in zoverre
het over die vordering beslist, zonder
uitwerking blijft ;
Dat de voorziening mitsdien doelloos
wordt;
II. Betreffende de voorziening van
eiser F ernand Nuyts, beklaagde :
Over het middel a.fgeleid 11it de scherr ding van de artikelen 418, 419, 420 van
h et Strafwetboek, 1319, 1320, 1322 en
1382 van h et Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
do01·dat het arrest eerste en tweede
eisers veroordeelt uit hoofde van de hen
t en laste gelegde telastleggingen A en B
om de reden dat de technische lmart van
het zout n° 275 van Hougton waarschuwt
« tegen het indompelen in het zout van
magnesium en van legeringen m et hoog
magnesiumgehalte wegens het gevaar
voor ontploffing bij hoge t emperaturen ;
dat deze waarschi..twing in zeer algemene
termen uitgedrukt is ; dat zij niet preciseert wat door hoog gehalte noch wat
door hoge temperaturen t e verstaan is ;
dat niets toelaat deze waarschuwing t e
verstaan zoals de verdediging h et voorstelt, namelijk dat dan pas gevaar zou
ontstaan indien legeringen met hoog
magnesiumgehalte zouden behandeld
worden aan temperaturen die de grenzen
van de gebruiksaanwijzing overschrijden ;
dat, integendeel, vermits het zout te
gebruiken was aan temperaturen tussen
150° en 550° Celsius, klaarblijkelijk r eeds
gewaarschuwd wordt voor gevaar bij
zulke temperaturen ; dat zulks bevestigd
werd door ingenieur Melviez, woordvoerd er van Hougton, die, over eenkomstig
de Franse veiligheidswetgeving, de indompeling van legeringen m et meer dan
5 p et . magnesium afried, alhoewel hij
wist dat Metallurgia. verlangde te werken
m et temperaturen van 465 a 470° Celsius;
dat het bijgevolg voor de hand lag dat
het gevaar voor ontploffing nog groter
zou worden in geval van merkelijke temperatuuroverschrijding; dat bij het bereik en van h et smeltptmt van aluminium
(6590 Celsius) imrners magnesium zou
vrijkomen in het zout, gevaar waartegen
uitdrukkelijk gewaarschuwd was ; dat
zonder haar fabrieksgeheim t e onthullen,
d e firma. Hougton, door de « Belangrijke
Aanbevelingen " liet verstaan da.t het
zout nr. 275 b estanddelen bevatte die
ontploffingsgevaar meebrachten indien
ze, bij hoge temperaturen, in kontakt
kwamen h etzij met zuiver (of vrijgekomen) magnesium, hetzij met legeringen

met hoog magnesiumgehalte ; dat aldus
impliciet gewezen we1d op h et gevaar
voor exotherme r eacties, dit zijn verbindingen die bij gewone temperatuur
onmogelijk zijn m aar die bij hoge temperaturen gezwind plaatsvinden en niet
t e stuiten zijn ; dat waar op bladzijde 6
van de besluiten van Van Vyve gezegd
wordt dat « concluant in de tot.ale onwetendheid was d at er ontproffingsgevaar
b estond "' dit zeker niet opgaat voor de
directie van Metallurgia in het algemeen,
die integendeel gewaarschuwd was; dat
beklaagde Nuyts tijdens h et vomonderzoek b ekend heeft beseft te hebben dat
h et zout nr. 275 nitraten en nitrieten
moest bevatten, gezien d e hoge temperaturen die ermee bereikt konden worden
(stuk. 720) ; dat hij thans vruchteloos
beweert dat h et gevaarloze nitraten en
nitrieten hadden kunnen zijn, vermits
de waarschuwing van Hougton alsdan
overbodig ware geweest ; dat . wanneer
de directie van Metallurgia, v66r elk
geval van t emperatuuroverschrijding en
v66r ontploffing, genoegzaam gewaarschuwd was voor h et gevaar, d e verdediging van Van Vyve uit d e b evindingen
en verklaringen van de desktmdigen,
post factum, tracht af te leiden dat geen
enk el gevaar voorzienbaar was ; dat zij
aan de deskundigen verwijt niet bij
machte te zijn h et m echanisme van de
ontploffing in een scheikundige formula
te omschrijven (zie verklaring Ladriere,
stuk 763); dat zulks van ondergeschikt
belang is ; dat de werkhypothese welke
de experten van in h at b egin af voorop.gesteld hebben juist bevonden ·werd aan
de hand van de proefnemingen, m its de
enkele correctie dat ook de factor
« massa "' dit is de absolute hoeveelheid
materiaal, van belang was ; dat de werkhypothese van de experten hierop neerkwam dat door b et vrijkomen van aluminium en magnesium in de nitraten en
nitrieten dezelfde bestanddelen verenigd
waren als in brand- en napalmbommen,
wat gevaar voor ontploffing voorzienbaar maakte; dat de door de deskundige
Ladriere voor de correctionele rechtbank
afgelegde verklaring (stuk 763}, namelijk
dat hij v66r de ontploffing en v66r de
proefnemingen niet kon vermoeden dat
er ontploffingsgevaar b estond, zonderling kiinkt, in de vorm waarin zij geakt eerd werd, en strijdig is met de inhoud
van zijn schriftelijke rapporten ; dat zij
trouwens niet dien end is in de zin dat de
technische steekkaart van Hougton wel
voor ontploffingsgevaar gewaarschuwd
had; dat in de b esluiten voor Van Vyve,
bladzijden 7 en 8, tot twee maal toe de on-
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juiste affirmatie voorkomt dat de exper·ten magnesiumprocenten tot en In,et
27 pet. hebben moeten asnwenden om
tot een ontploffing te geraken ; clat deze
affirmaties voortspruiten uit een foutieve
lezing van bladzijden 80 en 82 van het
eerste verslag van Ladriere ; dat voor de
proefnemingen numn:iers l en 4 (op grate
schaal uitgevoerd) integendeel gewone
« chambeis » en « booms » gebezigd warden, met een magnesiumgehalte van
2,4 pet. zoals er b ehandelcl werclen door
Metallurgia, maar da-t voor de proeven
een pseuclo-industriele hoeveelheid van
deze stukken aangewencl werd, namelijk
9,250 kilogram, wat :27 pet. betekende
van de totale aanwezige massa ; dat
d eze proefnemingen onder meer aangetooncl hebben clat er een volcloende hoeveelheid metaal moest aanwezig zijn om
tot een ontploffing te kmnen ; clat cleslnmclige Verbruggen verklaarde clat het
met een n1.inclere hoeveelheid waarschijnlijk ook had lnmnen lukken (stuk 765) ;
dat de experten ldaarblijkelijk, om het
aantal proeven niet nocleloos te. vermenigvuldigen, ineens een kwasi-industriele
hoeveelheid metalen in hun gTote proeven hebben betrokken ; clat het onderzoek
door de deslnmdigen op overtuigende
wijze de gegronclheid van de waarschuwing van de firma Hougton bewezen
h eeft ; dat waar deskm1dige Laclriere voor
de correctionele rechtbank verldaarde
dat Metallurgia een overdreven vertrouwen gesteld heeft in de prospectussen,
clit niet juist is ; clat veeleer client vastgestelcl clat de directie van Metallurgia een
overdreven zelfvertrouwen aan de dag
gelegd heeft en, stetmencl op ervaring,
onvoldoencle rekening gehouden heeft
met de waarschuwirg voorkomend op
de technische steekkaart van Hougton ;
dat de knoop van de zaak hierin schuilt
dat, alhoewel Metallurgia verwittigd
was betreffende het gevaar, niemand
voorzien heeft dat er aanzienlijke temperatum·soverschrijdingen zouclen geschieden; clat voor het temperen van
de « chambers » en « bomns » i1nmers
aileen een temperatuur van 465-470° Celsius dienstig kon zijn ; dat ook Melviez
wist dat die temperatuur beoogcl wercl;
clat de zachtmetalen kroezen welke door
Metallurgia gebezigd ·warden reeds bi]
500° Celsius begonnen te oxycleren, wat
een reden te meer was om het zout zelfs
niet to't zijn maximl.m1.-gebruikstempera.tutu te laten opwarmen ; clat aan te
n emen is dat er redelijkerwijze geen gevaar voor ontploffing te voorzien was
mits naleving van de volgende voorwaarden : 1° dat de te bewerken stukken

mincler clan 5 pet. magnesimn zouden
beva.tten, wat het geval was ; 2° dat de
gebruikstemperaturen van het zout stipt
zouden geeerbiecligd worden; 3° dat een
betrouwbare apparatuur ter beschild{ing
zou staan ; clat van zohaast een dezer
voorwaarden niet of niet 1neer verwezenlijkt was, Metallm·gia de weg van het
avontuur en van het gevaar opging en
hiervoor gewaar schuwcl was »,
. teTwijl, ee1·ste onde?'Cleel, het arrest vaststelt clat de te temperen stukken steeds
nuncler dan 5 pet. magnesium bevatten
zocla.t er geen gevaar voor ontploffing
bestoncl volgens · de aanbevelingen van
de technische kaart van h et zout nr. 275,
kaart die slechts w.aarschuwcle tegen het
inclompelen in het zout van m agnesimn
of van legeringen met hoog magnesiumgehalte, hetgeen bij het temperen cler
stuld{en niet gebeurde, en de eisers darhalve door de aanbevelingen van cleze
steeldmart niet gewaarschuwcl waren voor
h et gevaar van ontploffing voor het geval
zij legeringen met minder clan 5 pet.
m agnesium in het zout clompelden, zoclat
h et arrest, door te beslissen dat de eisers
door deze aanbevelingen wei voor clit
ontploffingsgeva.a-r gewaarschuwd waren,
de bewijskracht van de aanbeveling
van cleze kaart van het zout nr. 275 van
Hougton geschonden heeft en dergelijke
motieven tegeilstrijdig, chuster en onvolleclig zijn daar het arrest enerzijds de
waarschuwing van de eisers tegen het
temperen van stuldren met hoog magnesimngehalte in aanmerking neemt en
anderzijcls stelt dat steeds stulilien met
een magnesiumgehalte van 1nincler dan
5 pet. getemperd werden, zijnde in werkelijkheid 2,45 pet. zoals de e~sers, zonder
op dit p1.mt tegengesproken te worden,
uitdrukkelijk staande hielclen, waaruit
volgt clat niet uit te maken valt wat het
arrest als een waarschuwing voor het
kwestieus ontploffingsgevaar beschouwt
(schending van de artikelen 1320 en 1322
van h et Bm·gerlijk vVetboek en 97 van
de Gronclwet);
tweede onclenleel, het arrest t en onrechte ·
beslist dat er redelijkerwijze geen gevaar
voor ontploffing was 1nits naleving van
drie voorwaarden a) dat de te bewerken
stukken minder dan 5 pet. 1nagnesium
bevatten, b) dat de gebruikstemperaturen
van het zout stipt zouden geeerbiedigd
worden, c), dat een betrouwbare apparatuur ter beschikking zou staan daar er
anders gevaar was en « Metallurgia »
luervoor gewaarschuwd was ; integendeel
de ch·ie deskLmdigen op de terechtzitting
yan 15 Reptember 1970 van de correctio-
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nele rechtba.nk verklaard hebben dat ook
de massa van het materiaal een gewichtige rol speelde bij de ontploffing en de
niet-naleving der drie door bet bestreden
arrest opgegeven voorwaarden tot geen
ontploffing kon leiden zonder deze factor
« massa " van het materiaal ,, wat deze
deskundigen niet hadden kunnen vermoeden v66r hm1 proev en ; er derhalve
vier voorwaarden nodig waren om de
ontploffing te veroorzaken en de eisers
niet gewaarschuwd waren voor deze
factor massa, d.i . de noodzakelijke
absolute hoeveelheid materiaal oorzaak
van de ontploffing (schending van de
artikelen 1319; 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek);
deTde ondeTdeel, de eisers die niet gewaarschuwd waren voor h et bestaan van
e nig ontploffingsgevaar bij het temperen
van legeringen m et minder dan 5 pet.
magnesium, en evemnin als de deskundigen op de hoogte waren noch konden zijn
van de factor « massa van het materiaal"
bij de tempering van zulke legeringen,
geen strafbare fout begaan hebben, te
meer claar het arrest zelf vaststelt dat de
temperatm:ll'soverschrijding de mogelijk-·
heid opende voor de ontploffing maar het
mechanisme van deze laatste toch vrij
ingewikkeld was; het niet-voorzien van
de ongekende rol van d e massa van het
materiaal bij het temperen van legeringen met minder dan 5 pet. magnesium
bij hogere temperaturen geen fout in
hoofde van de eisers uitmaakt en er in
alle geval geen voldoende oorzakelijk verband is tussen het oplopen van d e temperatuur en de ontploffing (schending van
de artikelen 418, 419 en 420 van het
Strafwetboek en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek) :
Overwegende dat uit de in het middel
.aangehaalde constateringen van het arrest blijkt dat de r echter in hoger beroep
de ontploffing, waardoor de dood van, of
Jetsels aan verscheidene personen werden
veroorzaakt, toeschrijft aan de overdreven temperatum· van het zout nr. 275
aangewend om onderdelen van m1.mitie
bestaande uit legeringen van ahuninimn
en magnesium te t emperen, temperatuur
waardoor, zodra het smeJtpunt van
aluminium werd bereikt (659° Celsius),
magnesium in het zout vrijkwam ;
Overwegende da.t h et arrest t \)vens
vaststelt dat de technische steekkaart
van de firma Hougton, die het zout
nr. 275 vervaardigde, onder de rubriek
« gebruiksaanwijzing " vermeldt dat de
gebruikstemperatuur van het zout gelegen is tussen 150° en 550° Celsius, en

onder de rubriek « belangrijke aanbevelingen " waarschuwt tegen bet indompelen van magnesium bij hoge temperaturen
« wegens ontploffingsgevaar " ;
Overwegencle dat het arrest, zonder de
bewijskracht van bedoelcle steekkaart
te miskennen, eruit afleiden mocht clat zij
ook waarschuwde tegen ontploffingsgevaar bij t emperaturen die de gebruikstemperatuur overschreden en dermate
hoog waren clat wegens versmelting van
de legering, magn esium in h et zout vrijkwam ; dat het arrest aldus geenszins
als font aanmerkt een l egering met te hoog
magnesi1.ungehalte in h et zout te h ebben
gedompeld;
Overwegende dat h et arrest bij het
uiteenzetten van de voorwaarden ter vermijding van een ontploffing, evenmin
zegt dat de deskundigen slechts die drie
voorwaarden hebben opgesomd;
Overwegende t enslotte dat het arrest,
na t e hebben vastgesteld dat tegen
ontploffingsgevaar bij hoge t emperatmen
door de steekkaart was gewaarschuwd,
en na, om reclenen die in het midclel niet
worden bekritiseerd, eiser voor die temperaturen te hebben aansprakelijk gesteld
omdat hij het veiligheidsprobleem had
verwaarloosd en hierin precies « gemis
aan vooruitzicht of voorzorg gelegen is ,,
deze wegens onopzettelijk doden en onopzettelijk toebrengen van letsels mocht
veroordelen, ook al was « het mechanisme
van de ontploffing vrij ingewikkeld "
en ook al speelde de factor « massa van
het materiaal" in dit mechanisme een
voorheen door d e eiser of de deslnmdigen
niet gekende rol; dat het middelmitsdien
niet kan worden aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
b eslissing overeenkomstig de wet is ;
III. Betreffende de voorziening van
eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke
partij :
Overwegende dat uit de stukken, waarop h et Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt clat eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke partij, haar voorziening heeft
betekend aan h et openbaar Ininisterie
tegen hetwelk zij gericht is ;
Dat de voorziening mit-s clien niet ontvankelijk is ;
Om die r edenen, zegt voor recht dat
het b estreden arrest zonder uitwerking
blijft wat de veroordeling van eerste
eiser op de strafvordering b etreft ; verwerpt de voorzieningen van de overige
eisers ; beveelt da.t melding van dit arrest
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zal worden gemaakt op de kant van de
bestreden beslissing ; veroordeelt de tweede en de derde eiser elk in een derde van
de kosten; laat de overige kosten ten laste
van de Staat.

ze

6 november 1973.· kamer. Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter.
- Ve1·slaggeve1·, de H . Chatel.- Gelijk. luiclende conclusie, de H. Velu, advocaatgeneraal. - Pleite1·, .d e H. Houtekier.
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KAMER. -

6 november 1973.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM. STRAFZAKEN. BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ.- GEEN
VERMELDING VAN DE BESTREDEN BESLISSING.- NIET·ONTVANKELIJKHEID.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. VORM. STRAFZAKEN. NEERLEGGING VAN MEMORIES: - MEliWRIE .VAN
DE ElSER TER GRIFFIE VAN HET HOF VAN
CASSATIE NEERGELEGD, NA HET VERSTRIJKEN VAN DE TERl\ITJN GESTELD BIJ
ARTIKEL 420bis, LID 2, VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. NIETONTVANKELIJKHEID.

1° Niet ontvanlcelijk is de voo1·ziening in
cassatie inzalce beschm·ming van de
maatschapp~i, die de best1·ecl'en beslissing
niet ve1·meldt (1). (Art. 417 Sv.)

2° Niet ontvankelijk is de memo1·ie, tot
staving van een voo1·ziening in st?·afzaken, te1· g1·itfie van het Hof van cassatie nee1·gelegd na het ve1·st1·ijlcen van
de te1·mijn gesteld bij a1·tikel 420bis,
lid 2, van het Wetboek van stmjvo?·de1'ing (2).
(GALLON.)
ARREST.

RET HOF ; - Overwegende dat eiser
verklaard heeft zich in cassatie te voorzien « t egen de i.nternering in zi.jn geh eel,
ontstaan nit belastbare motieven der
commissie, en t egen het feit dat hij voor
geen enkele connnissie is voorgekomen
sinds 9 september 1971 » ;
Overwegende dat de voorziening die
(1) Cass., 16 oktober 1973, sup1·a, biz. 189.
(2) Cass., 2 oktober 1973, sttpm, biz. 123.

tegen geen enkele beslissing gericht is
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen en zonder acht te slaan
op de brieven van eiser van 6 oktober
(lees september) en 10 september 1973,
ter griffie van het Hof op 11 en 13 september neergelegd en die geen betrekking
hebben op de ontvankelijkheid van de
voorziening, noch op de latere brieven
van eiser ter griffie van het Hof neergelegd buiten d e termijn bepaald bij artikel 420bis, lid 2, van het Wetboek van
strafvordering, verwerpt de voorziening.

ze

6 november 1973. - .
kamer. Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter.Ve1·slaggeve1·, de H. Meeus. Gelijkluidende conclttsie, de H. Velu, advocaatgeneraal.

2°

KAMER. -

6 november 1973.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.STRAFZAKEN. - BESCIDKKING TOT VERWIJZING
NAAR
DE
CORRECTIONELE
RECHTBANK WEGENS EEN GECORREC TIONALISEERDE MISDAAD EN WANBEDRIJVEN.
RECHTSTREEKSE DAGVAARDING VAN EEN ANDERE VERDACHTE
VOOR
DE
CORRECTIONELE
RECHTBANK WEGENS EEN MISDAAD.CORRECTIONELE. RECHTBANK DIE DE
ZAAK VOOR ONBEPAALDE TIJD UITSTELT.
PROCUREUR DES KONINGS DIE . AAN
DE RAADKAMER VRAAGT DEZE ANDERE
VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK TE VERWIJZEN WEGENS DE
GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD. RAADKAll'lER DIE ZICH ONBEVOEGD VERKLAART. CORRECTIONELE RECHTBANK DIE
ZICH
ONBEVOEGD
VERKLAART OM VAN DE GEHELE ZAAK
KENNIS TE NEliiEN. VER.WERPING
DOOR RET ffOF VAN RET VERZOEK TOT
REGELING VAN RECHTSGEBIED VOOR
ZOVER HET STREKT TOT VERNIETIGING
VAN DE TWEEDE BESCHIKKING.- VER·
NIETIGING VAN DE EERSTE BESCHIKKING, BEHOUDENS IN ZOVERRE ZIJ TEN
GUNSTE VAN DE EERSTE VERDACHTE
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN AANNEEMT.- VERWIJZING NAAR DE KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

liVannee1· een ee1·ste beschilcking van de
1'aadkame1· een ve1·dachte wegens een
gecon·ectionalisem·de misclaad en wanbecl?·ijven naa1· de CO?Tectionele 1·echtbank

r
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ve1·wezen heeft, de p1·ocu1·eu1· des Konings
een ande1·e ve1·dachte wegens een misdaad 1'echtst1·eeks voo1· de C01'1'ectionele
1'echtbank. heeft gedagvaa1·d, deze 1'echtbank de zaak voo1· onbepaalde tijd heeft
1-titgesteld, de 1·aadkame1· zich, daa1' de
zaak bij het vonnisge1·echt aanhangig
was, bij een tweede beschi lcking onbevoegd heeft ve1·klaanl om ttitsp1·aak te
doen ove1· het ve1·zoek van de p1·octweu1·
des Konings om de tweede ve1·dachte
wegens de geco1'1'ectionalisee1·de misdaad
naa1· de co1'1'ectionele 1·echtbank te vm·wijzen en de C01'1'ectionele 1·echtbanlc,
tenslotte, zich oolc onbevoegd heeft ve1·klaa1·d om lcennis te nemen van de gehele
zaak, op g1·ond dat de telastlegging waa1' V001' de tweede ve1·dachte wo1·dt ve1·volgd
tot de bevoegdheid behoo1·t van het hoj
van assisen en dat e1· tttssen deze
telastlegging en de ande1·e tegen de ee1·ste
veTdachte ingebmchte telastleggingen samenhang bestaat, onde1·zoelct het Hof,
waa1·bij een ve1·zoek tot 1·egeling van
1·echtsgebied aanhangig is, of de beschikkingen van de madlcame1· en het vonnis
van de G01'1'ectionele 1'echtbanlc in lc?·acht
van gewijsde zijn gegaan, of het ten laste
van de tweede ve1·dachte gelegde jeit een
misdaad schijnt te zijn en of de misd1·ij ven samenhangend schijnen te zijn. Zo ja,
venvm·pt het Hoj het veTzoek, in zove1·1·e
het st1·ekt tot vm·nietigin'g van de tweede
beschikking, en, het 1·echtsgebied 1'ege lende, ve1·nietigt het de eeTste beschiklcing,
behoudens in zove1·1·e deze ten gunste van
de ee1·ste ve1·dachte ve1·zachtende omstandigheden heeft aangenomen, en ve1·wi}st
de aldus bepe1·kte zaak naa1· de kame1·
van inbeschtddigingstelling (1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE KORTRIJK,
INZAKE HANSSENS P., HANSSENS L.,
VAN DAMME P. EN HANSSENS ,· M.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het verzoek tot
regaling van rechtsgebied ingediend door
de Procureur des Konings t e Kortrijk ;
Overwegende dat de r aadkamer van
de R echtbank van eerste aanleg t e Kortrijk bij beschikking van 10 december 1971 :
1° Hanssens Paul, Alfons, Antoon, gebo(1) R aadpl. cass., 26 september 1904 (Bull.
PASIC., 1904, !, 347) en 13 juli 1953 (ibid.,
1953, I, 93 7).
€U

r en te Gullegem op 10 jtmi 1929, v lasnijveraar, wonende t e Gullegem, Moorselesteenweg, 161,
2° H anssens L eon, Rich ard, geb oren te
Gullegem op 14 december 1930, landbouwer-vlashandelaar, wonende te Gullegem,
H emelhofweg, 8,
n aar de correctionele rechtbank heeft verwezen uit hoofde van :

A . te Gullegem en elders in h et Rijk tussen
1 augustus 1969 en 8 oktober 1969, , als
h andelaars die zich in staat van faillissem ent bevinden, zich schuldig gemaakt te
h ebben aan bedrieglijke bankbreull: om
een gedeelte van l11m activa te hebben
verduisterd of verborgen, namelijk :
1) de eerste : een massief eiken eetplaatstafel, zes massief eiken stoelen,
een zwaar massief eiken dressoir, een
tafeltj e m et schuiflade zelfde stijl, twee
massief eiken zetels zelfde stijl, een
antieke mahoniehouten staande klok met
m ephanisme, een massief eiken koffer
m et gebeeldhouwde voorzijde, een tamelijk nieuw vloertapijt m et groene boord,
een a ntieke massief eiken melkstoel, een
kleerkast m et spiegel en erbij passende
nachttafel met m armer en blad, een b ed
in dezelfde stijl met r essortbak en matras
en hoofdkussen overtrokken m et hetzelfde tijk, een commodekast m et vier
schuiven en m et m armeren blad, een
oud tapijt met rode ondergrond, een
kachel « brtlle tout » in sm eedijzer;
een tafelfrigo Zanussi, een keukenkast ;
de tweede : zes massief eiken st~elen
van een eetplaats, m et biezen zitting en
houten uitgesneden rug, een tafel voor
eetplaats m assief eik, een dressoir op
voetstull: m et drie deuren en schuiflade
eronder, een groot dressoir in dezelfde
stijl, twee zetels met verchroomd geraamte in zwarte slcai, twee massief eiken
zetels, een broodmachine, een schilderij
op lijnwaad twee tijgers voorstellend;
2) de eerste en de tweede: 13 of 14 jutedekzeilen;
3) de eerste en de tweede : 35.000 frank
aandelen Sportkring Gullegem vereniging
zonder winstoogmerk ;
B. T e Gullegem en elders in het Rijk
v an 1 september 1968 tot 25 au g ustus
1969 :
in een wegens eenh eid van opzet niet verjaarde periode, als h a ndelaars, die zich
in staat van faillissem ent b evinden, zich
schuldig gemaakt te h ebben aan eenvoudige bankbreuk om :
1) de eerste : persoonlijke uitgaven of
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uitgaven voor zijn gezin te hebben gemaakt die buitensporig worden geacht ;
2) de eerste en cle tweecle : m et het oogmerk om h et faillissement uit te stellen,
toegestemcl te h ebben in leningen, namelijk een lening van 100.000 frank aan
Staelens Albert, een van 100.000 frank
aa.n Gheysen Michel, een van 120.000 fr .
aan Byttebier
Jacques ,
een
van
200.914 frank aan Ameloot Orner, een
van 340.000 frank aan Gebroeclers Mauritius, een van 25.000 frank aan Arneloot Orner en een van 519.567 frank
aan Gyselinck Raf.
3) de eerste en de tweede : nadat zij
opgehouden hadden te b etalen, schuldeisers ten nadele van de boedel te h ebben
betaald, namelijk : Dem.ol Walter, Van
Houtte Abel, Debril Claude, Sobry
Martha, Staelens Albert, D ewulf Janina,
Hanssens Marie-Louise, Blieck Cesar,
D eb ever e Odie!, La.faut Benoni, Soenen
Gaston, Comeyne Marie-Then3se, Comeyne Cecile, Generale Banlunaatschappij
naamloze vennootschap, samen werkende
vennootschap Raiffeisenkas, Sociaal Secretariaat voor vlassers, .R ijksdienst voor
Maatschappelijke Zekerheid, verenigi.JJ.g
zonder winstoogmerk Nationale Sociale
verzekerilJ.gskas voor Middenstand en
B eroepen, verenigil1g zonder winstoogmerk Vin<;otte, naamloze vennootschap
Wil1terthm· Brussel,
Vandenbroucke
Georges, samenwerkende vennootschap
W est-Vlaamse Electriciteitsmaatschappij, Couckuyt Romail1, Vanlerberghe
Constant., Soete Andre, Verhaeghe Roger, W a.arborg- . en Sociaal Fonds der
vlasbereicling te Gent, person envennootschap m et beperkte aansprakelijkheid
C. en A. Carlier, Vervisch Lucien, Cottyn
Leopold, D ebaes Daniel, Seys Gaston,
R emm ery Paul, Popelier L eo, Mestdagh
Clement, Lietart Gerard, Vanhontte
On1er, Verschatse Remi, Hanssens Andre,
Plets J ozef, Finna R. Domna en zoon.,
VanLiere Johannes; of o.m. : Depoorter
Martha, J onckheere Andre, Sticker R emi,
D emol Wa.lter, Rolly Remi, V an Houtte
Abel , Ghyselen Michael, Butaye Pierre,
Butaye Guido, personenvennootschap
m et b eperkte aansprakelijkheid Ons Erf,
Vermeire Anche, Laevens Mam·ice, Sobry
Martha, F eryn Gerard, Proot Herman,
Claeys Firmin, Bucke Gerard, B euselinck
Julien, Dewwke Henri, Vanhoutte Roger,
D ebandt Raphael, Huyghe Maurice, personenvennootscha.p met b eperkte aansprakelijkheid D en1eyere en Tack, de feit elijke vereniging gebroeders Bael, Vandecasteele Romain, personenvennootschap

met beperkte aansprakelijkheicl Flascipan, Debaes Achiel ;
4) cle eerste en de tweede : binnen de
bij artikel 440 van h et W etboek van
koophandel bepaalde t ermijn, de aangifte niet te h ebben gedaan dat zij opgehouden hadden te betalen ;
5) de eerste en de tweede : de bij artik el 16 van de wet van 15 d ecember 1872
geeiste boeken niet te hebben gehouden,
de bij artikel17 van de wet van 15 december 1872 voorgeschreven inventaris niet
te hebben opgemaakt;

0. De eerste : te Gullegem en elders in
het Rijk, tussen 25 m ei 1969 en 17 september 1969, wetens en willens een bankcheque of enig an der bij de wet van
1 maart 1961 met de bankcheque gelijkgestelcl waardepap.ier uitgegeven te hebben zonder voorafgaand toereikencl en
beschikbaar fonds, ten deze :
1. op 27 mei 1969, een cheque nr. 2769660
voor een bedrag van 20.000 frank getrokken op de Gen erale Banlunaatschappij
ten voordele van Degry Willy,
2. op 3 j1.mi 1969, een cheque nr. 2769657
voor een bedrag van 91.700 frank getrokken op d e Generale Bankmaatschappij
t en voordele van Claeys Firmin,
3. op 3 j1.mi 1969, een cheque nr. 2769658
voor een bedrag van 25 .000 frank
getrokken op de Ge11ers.Je Banlunaatschappij ten voordele van R.olly R emi,
4. begin j1.mi 1969, een cheque voor een
bedrag van 110.000 frank getrokken op
de Bank van Brussel ten vo01·dele van
Ciers Orner,
5. midden juni 1969, een cheque voor een
bedrag van 27.000 frank getrokken op
de Generale Banlunaatschappij t en voordele van Huysentruyt Lucien ,
6. op 18 juni 1969 een cheque nr. 449144
voor een bechag van 50.000 frank getrokken op d e Bank van Brussel ten voordele
van Foulon Andre,
7. op 27 j1.mi 1969, een cheque voor een
bedrag van 125.000 frank getrokken op
de Generale Bankrnaatschappij ten voordele van Debaes Achiel,
8. op 23 juli 1969, een cheque nr. 2769669
voor een beclrag .van 40 .000 frank getrokken op de Generale Bankrnaatschappij
ten voorclele van J onckheere Andre,
9. eincle juli 1969, een cheque nr. 2769671
voor een bedrag van 25.000 frank getrokken op de Generale Banlunaatschappij
ten voorclele van Gheysen Michel,

27710. begin augustus 1969, een cheque voor
een bedrag van 135.000 frank getrokken op de Generale Banlunaatschappij
t en voordele van Geyselinck Raphael,
11. op 19 augustus 1969, een cheque
nr. 2769672 voor een bedrag van 13.669 fr.
getrokken op de Generale Bankmaatschappij ten voordele van de personenvennootschap m et beperkte aansprakelijkheid Kmneco,
12. op 16 september 1969, een cheque
nr. 2769673 voor een bedrag van 54.000 fr.
getrokken op d e Generale Bankmaatschappij ten vom·dele van Ciers Omer ;
Overwegende dat voornoemde beschikking uitdrukkelijk aanneemt dat er ten
aanzien van het feit A ten voordele van
b eide b eldaagden verzachtende omstandiglieden bestaan zodat slechts correctionele straffen dienen te worden uitgesproken, en overweegt dat op de feiten
B en 0 correctionele straffen gesteld zi jn ;
Overwegende dat beide beklaagden uit
hoofde van voormelde feiten gedagvaard
werden om voor de Correctionele Rechtbank te Kortrijk op 8 maart 1972 te
v erschijnen ; dat voor dezelfde terechtzitting eveneens werden gedagvaard :
3° VanDamme Pierre Hector, geboren te
Dottignies op 20 oktober 1919, "patron
agriculteur », wonende te Dottignies,
rue de Breda, 7 ;
4° Hanssens Margriet, Louise, Mariette,
geboren te Gullegem op 17 september
1927, « agricultrice aidante », wonende te
Dottignies, rue de Breda, 7, uit hoofde
van :

D. de derde en de vierde :
te Dottignies op 23 augustus 1969 als
daders of mededaders, hetzij om het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben medege>verkt, hetzij door enige daad tot d e
uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat h et misdrijf zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd,
en als medeplichtigen in de zin van artikel 578 van h et Wetboek van koophandel,
die hetzij de daden van bedrieglijke bankbreuk hebben u itgelokt of onderrichtingen hebben gegeven om die daden te
plegen, hetzij met hun weten de schuldige
aan bedrieglijke bankbreuk geholpen
·hebben in de daclen die de bankbreuk
hebben voorbereid, vergemakkelijkt of
voltooid, zich schulclig gemaakt te hebben aan bedrieglijke bankbreuk om te
Dottignies op 23 augustus 1969 een
gedeelte van de activa te hebben ver-

cluisterd of verborgen, namelijk : een
massief eiken eetplaats, zes massief eiken
stoelen, een zwaar massief eiken dressoir,
een tafeltje met schuiflade zelfde stij l,
twee massief eiken zetels zelfde stijl, een
antieke mahoniehouten staande klok m et
m echanis1ne, een massief eiken koffer
met gebeeldhouwde voorzijde, een tamelijk nieuw vloertapijt met groene boord,
een antiek massief eiken melkstoel, een
kleerkast m et sp iegel en erbij passende
nachttafel m et m arm eren blad, een bed
in dezelfde stijl m et ressortbak en ms.tras
en hoofdknssen overtrokken met hetzelfde tijk, een ·commode!Gi.st met vier
schuiven en m et m.anneren blacl, een oud
t apijt met rode onclergrond, een kachel
" brC1le. tout » in smeedijzer, een tafelfri go Zanussi, een keukenkast, zes mas sief eiken stoelen v an eetplaats, m et hiezen zitt;ng en houten uitgesneden rug, een
tafel voor eetplaats massief eik, een dressoir op voetstuk met drie clem·en en
schuiflade eronder, een groot dressoir in
clezelfde stijl, twee zetels met verchroomcl geraamte in zwarte skai, twee
massi ef eiken zetels, een broodrnachine,
een schilderij op lijnwaacl twee tijgers
voorstellend ;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Kortrijk op 8 maart 1972
·de zaak onbepaald uitstelde ;
Overwegende dat op een vorclering van ·
de Procureur des Konings te Kortrijk,
ertoe strekkende Van Dann11e Pierre en
Hanssens Margriet, op grond van verzachtende omstandigheden uit hoofcle
van de telastlegging hierboven onder
letter D omschreven, naar de correction ele rechtbank te verwijzen, de raadkam er van de R echtbank van eerste aanleg
te Kortrijk bij beschikking van 14 maart
1972 zich onbevoegd verklaarde om over
deze vordering te bes!issen ;
Overwegende dat de vier beklaagden
opnieuw gedagvaard werden om voor de
Correctionele Rechtbank te Kortrijk,
vooreerst op 26 april 1972, vervolgens
op 31 rnei 1972, u.it hoofde van de hen
respectievelijk onder letters A, B, 0
enD ten laste gelegde feiten te versch ijnen, en daarenboven >vat de derde en de
vierde beklaagden betreft, wegens

E. in ondergeschikte orde : als medeplichtigen die buiten het geval van artikel 66, § 3, van het Strafwetboek, met
hm1 weten de eerste en de tweede beklaagden hebben geholpen of bijgestaan
in daden die d e misdaad ofhet wanbedrij f
hebben voorbereid, vergemakkelijkt of
voltooid, zich schuldig gemaakt te heb -
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gedeelte van de activa te hebben verduisterd of verborgen, namelijk : een
massief eiken eetplaatstafel, zes massief
eiken stoelen, een zwaar massief eiken
·dressoir, een tafeltje Jnet schuiflade
zelfde stijl, twee massief eiken zetels
zelfde stijl, een antieke mahoniehouten
staande klok met 1uechanisme, een massief eili:en koffer m et gebeeldhouwde
voorzijde, een tamelijk nieuw vloertapijt met groene boord, een antieke
ma.ssief eiken melkstoel, een kleerkast
m et spiegel en erbij passende nachttafel met manueren blad, een bed in
d ezelfde stijl m et r essortbak en matras
en hoofclirussen overtrokken met hetzelfde tijk, een commodekast m et vier
schuiven en m et m a rmeren blad, een
oud tapijt met rode ondergrond, een
kachel « brule tout » in smeedijzer, een
tafelfrigo Zanussi, een keukenkast, zes
m assief eiken stoelen van eetplaats, met
biezen zit.ting en houten uitges1 eden
rug, een tafel voor eetplaats massief eik,
een dressoir op voetstuk met drie deuren
-e n schuiflade eronder, een groot dressoir
in d ezelfde stijl, twee zetels met v er. chroomd geraamte in zwarte skai, twee
massief eili:en zetels, een broodmachine,
Ben schilderij op lijnwaad twee tijgers
voorstellend ;_

F. in meer ondergeschikte orde : als
daders of mededaders hetzij om het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de
uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de
uitvoering zodanige hulp te hebben verl eend, dat het misdrijf zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd,
in het belang van de gefailleerde zijn
roerende of onroerende goederen gr--heel
of ten dele weggenomen, verborgen of
geheeld te hebben, namelijk : een massief
Biken eetplaatstafel, zes massief eiken
stoelen, een zwaar m assief eiken dressoir,
een tafeltje met schuiflade zelfde stijl,
twee massief eiken zetels zelfde stijl, een
.antieke mahoniehouten staande klok met
m echanisme, een massief eiken koffer
met gebeeldhouwde vootzijde, een tame1ijk nieuw vloertapijt m Dt groene boord,
een antieke rnassief eikeit m elkstoel , een
kleerkast m et spiegel eii. erbij p assende
nachttafel m et marmeren blad, een bed
in d ezelfde stijl met r essortbak en matras
·en hoofdkussen overtrdkken m et hetzelfde tijk, een commoiiekast met vier
·schuiven en met marmeren blad, een
oud tapijt m et rode cindergrond, een
kachel «·brule tout » in smeedi.izer, een
tafelfrigo Zanussi, een keukenkast, zes

massief eiken stoelen van eetplaats, met
biezen zitting en houten uitgesneden
rug, een tafel voor eetplaats m assief eik,
een dressoir op voetstuk met drie dew·en
en schuiflade eronder, een groot dressoir
in dezelfde stijl, twee zetels met verchroomd geraamte in zwarte simi, twee
massief eiken zetels, een broochnachine,
een schilderij op lijnwaad twee tijgers
voorstellend :
Overwegende dat de correctionele
r echtb a nk bij vonnis van 31 m ei 1972
constateert dat de telastlegging D uit
hoofde van welke d erde en vierde be~
ldaagde vervolgd werden, tot de bevoegdheid behoort van het hof van
assisen, en dat er tussen deze telastlegging
en d e overige misdrijven welke aan de
b eklaagden worden ten laste gelegd
samenhang bestaat; dat zij zich vervolgens onbevoegd verklaart om k ennis
te n emen van de zaak ;
Overwegende d at d e beschikkingen
van d e raadkamer v an 10 december 1971
en 14 maart 1972 alsmede het vonnis van
de Correctionele Rechtbank t.e Kortrijk
kracht van gewijsde hebben verkregen;
Overwegende dat de beschilddng van
14 maart 1972 d e onbevoegdheid van
de raadkamer grondt op de vaststelling
dat de beklaagden Pierre Van Damme en
Margriet Hanssens r eeds voor de correctionele rechtbank waren gedagvaard ;
dat ze derhalve innig verbonden is met
de toenmalige stand van de procedure en
niet t egenstrijdig is met het vonnis dat
op 31 mei 1972 werd gewezen;
Overwegende, anderzijds, dat ingevolge
de t egenstrijdigheid tussen de b eschikldng van 10 december 1971 en het vonnis
van 31 mei 1972 een geschil omtrent
de bevoegdheid ontstaan is waardoor de
gang van het gerecht wordt belemmerd;
Overwegende dat h et feit D aan de
b eklaagden Pierre Van Damme en Margriet Hanssens ten laste gelegd, h et misdrijf schijnt op te leveren dat door de
artikelen 66 en 489 van het Strafwetboek, 577 en 578 van het Wetboek van
koophandel met criminele straffen wordt
beteugeld en dat dit feit lijkt samen te
haugen met de feiten die het voorwerp
uitmaken van d e overige t elastleggingen ;
Om die redenen , verwerpt het verzoek
in zoverre het strekt tot vernietiging van
de beschildring van · de raadkamer van
de R echtbank van eerste aanleg te Kortrijk, gedagtekend 14 maart 1972; en,
b eslissende tot r egeling van rechtsgebied,
.vernietigt de beschikking van dezelfde
raadkamer gedagtek end 10 december
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1971 behalve voor zover ze beslist dat
de in telastlegging A omschreven feiten
geen aanleiding kunnen geven tot toe passing van criminele straffen wegens de
verzachtende omstandigheden die ze ten
voordele van de beklaagden Paul Hanssens en Leon Hanssens vermeldt; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; verwij st de aldus
beperkte zaak naar de kamer van inbeschuldigingsstelling van het Hof van
beroep te Gent.
6 november 197g, 2e kamer. Voorzitte1·, de H. Louveaux, voorzitter.Vm·slaggever, de H. Chatel. Gelijleluidende concl~tsie, de H. Veln, advocaatgeneraal.

2e
1°

2°

KAMER. -

6 november 1973.

VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAA.RTEGEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN . NA EEN EERSTE VOOR ZIENING WORDT GEEN ANDERE VOORZIENING TOEGELATEN. UITZONDERINGEN.
REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. EERSTE BESLISSING WAARBIJ DE BE KLAA.GDE AA.NSPRAKELIJK WORDT VERKLAARD VOOR DE GEVOLGEN VAN EEN
ONGEVAL EN EEN DESKUNDIGENONDER ZOEK WORDT BEVOLE N TENEINDE DE
OMVANG VAN DE DOOR DE BURGERLIJKE
PARTIJ GELEDEN SCHADE TE BEPALEN .
BEKLAAGDE DIE NA RET DESKUNDIGENONDERZOEK OPNIEUW ZIJN AA.NSPRAKELIJKHEID BETWIST.- T WEEDE
BESLISSING WAARBIJ DIT VERWEER
WORDT VERWORPEN DOOR EROP TE
WIJZEN DAT RET E.ERSTE VONNIS REEDS
BESLIST HEEFT DAT DE RECHTSVORDE RING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
GEGROND WAS. REG:E.LllfATIG MET
REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

go

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MIDDEL VREEMD AAN DE
BESTREDEN BESLISSING. NIET -ONTVANKELIJKHEID.

1°

B~titen het toepassingsgeval van a?·tileel 40, lid 4, van de wet van 15 juni

1935 op het geb1·uile dm· talen in gerechtszaleen, het geval van regelmatige ajstand
of dat waa1·in tegen een an·est van ve?'wijzing naa1· het hoj van assisen nag
cassatiebm·oep openstaat na het vemo?'delend an·est, lean in st?·af zaleen een
pa1·tij zich geen tweede maal in cassatie
voo1·zien tegen een en dezeljde beslissing (1). (Art. 4gg Sv.)

2° W annee1· een ee1·ste beslissing de belelaagde aanspmlcelijle heejt vm·lelaa1·d voor
de gevolgen van een ongeval en een
clesleundigenonclm·zoele he~ft bevolen teneinde de omvang van de doo1· de bu1·ge1·lijlee pa1·tij geleclen schade vast te
stellen, en de belelaagde, na het desleun digenonde?·zoele, zijn aansprGJcelijlcheid
opnie~tw betwist, omleleedt de 1'echte1· de
ve1·we1-ping van dit vm·wee1· 1·egelmatig
doo1· erop te wijzen dat, daa1· het ee1·ste
vonnis 1·eeds beslist had dat de ?'echtsvo?' dering van de bu1·ge1·lijlee pa1·tij ge g?·ond was, slechts uitspmale lean w01·den
gedaan over de omvang van de schade (2).
(Art . 97 Grondwet.)
go Niet ontvanlcelijle is het middel dat
vreemd is aan de bestreden beslissing (g).
(MESPREUVE, · T. DE BOCK.)
ARREST .
RET HOF ; Gelet op d e bestreden
vonnissen, respectievelijk op 2 oktober
1970 en op 2g juni 1972 gewezen door d e
Correctionele Rechtbank te Oudenaarde,
zitting houdende in hager beroep ;
Gelet op het arrest door dit Hof op
2g m aart 1971 gewezen (4);

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen het vonnis van 2 oktober 1970 :
Overwegende dat eiser reeds op 12 oktober 1970 tegen dit vonnis cassatieberoep had ingesteld ; dat in strafzak en,
buiten de gevallen b epaald in artikel 40,.
lid 4, van de wet van 15 juni 19g5 op het.
gebruik der talen in gerechtszaken, h et
geval van regelmatige afstand of het
(1} Cass., 21 december 1972 (A1-r. cass.,
1973, biz. 443) en 30 oktober 1973, supm,
biz. 247.
(2) R aadpl. cass. , 19 april 1971 (A1·r. cass. ,
1971, biz. 767).
(3 ) Cass., 6 februari 1973 (A1'1'. cass.,
1973 , b iz. 567).
(4) Onuitgegeven arrest.
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geval waarin, na het veroordelend arrest,
tegen een arrest van verwijzing naar
het hof van assisen nog cassatieberoep
kan worden ingesteld, gevallen die zich
ten deze niet voordoen, lnidens artikel 438 van het W etboek van strafvordering een tweede voorziening in cassatie
tegen dezelfde beslissing niet ontvankelijk

1e

EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. RECHTER D-IE VERWIJST
NAAR DE TOELICHTING DOOR, EEN DESKUNDIGE VERSTREKT IN EEN BRIEF DIE
BIJ HET DOSSIER VAN DE RECHTSPLEGING IS GEVOEGD.- INHOUD VAN DEZE
BRIEF NIET OVERGENOlVIEN IN DE BESLISSING.
REGELl\1ATIG
GEMOTI VEERDE BESLJSSING.

II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen het vonnis van 23 j1.mi 1972 :

Overwegende da.t h et vonnis vaststelt
dat door het vonnis van 2 bktober 1970
reeds beslist werd dat de civielrechtelijke
vordering door verweerder tegen eiser ingesteld gegrond was en clienvolgens constateert dat slechts over de omvang van
de schade uitspraak kan worden gedaan ;
dat het vonnis aldus aan de vormvereiste
van artikel 97 van de Grondwet voldoet ;
dat, in zoverre het de schending aanvoert
van de artikelen 7 en 8 van de wet van
10 maart 1900 en 1384 van het Bm·gerlijk
W etboek, het middel gericht is tegen een
beslissing die vreemd is aan het bestreden vonnis en dan ook niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
6 november 1973. 2e kamer. Vo01·zitte7·, de H. Louveaux, voorzitter.Ve7·slaggeve7', de H. Chatel. Gelijlclttidende conclusie, de H. Velu, advocaatgeneraal.- Pleite1·, de H. Heerman (van
de balie te Oudenaarde).

8 november 1973.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN

18;

Over het middel afgeleid nit de schen ding van de artikelen 7 en 8 van de wet
van 10 maart 1900 zoals gewijzigd door
artikel 4, § 1, van de wet van 4 maart
1954,. 1384 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet_,
doonlat het vonnis, om de civielrechtelijke vordering van verweerder gegrond
te verklaren, enkel stennt op de inbreuken op het a lgemeen wegverkeersreglement,
tenuijl eiser in conclnsie had voorge honden da.t er in zijnen hoofde een
zware font moest bestaan,
en terwijl voormelde, de open bare
<>rde rakende artikelen uit de wet van
10 maart 1900 zoals gewijzigd door de
wet van 4 maart 1954, bepalen dat de
aangestelde tegenover zijn werkgever
slechts aansprakelijk is voor zijn bedrog,
zijn zware font, ofwel zijn Iichte font
indien deze zich veelvuldig herhaalt :

KAMER. -
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CASSATIEMIDDELEN. Bu:RGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL DAT SLECHTS
SOMMIGE REDENEN VAN DE BESTREDEN
BESLISSING
BEKRITISEERD.
BESCHIKKENDE
GEDEELTE
vVETTELIJK
VERANTWOORD
DOOR EEN
ANDERE
REDEN. NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

1o De ?'echte?' clie in btwge1·lijlce zalcen ve?'-

wijst nam· de toelichting cloo?' een deslctmdi-ge ve7'8t7·elct in een b1·iej die bij
het dossie1· van cle ?'echtspleging is gevoegcl, is niet ve1·plicht cle inhoucl e1·van
in z~jn beslissing ave?' te nemen om deze
?'egelmatig te motiveren (1). (Art. 97
Grondwet; artt. 720 tot 725 G. W.)
2° Niet ontvanlcelijlc, wegens het ontb1·elcen
van belang, is het middel dat slechts
sommige 1·edenen van de best1·eclen
beslissing belc7·itisem·t, wannee1· het beschilclcende gedeelte wettelijlc vemntwoonl is do01· een ande1·e nden (2).
. (COPPIN EN LITJSCONSORTEN, T. NOEL
EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BE PERKTE AANSPRAKELIJKHEID « FIRME
CH. JAMAR ET FILS ll,)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 jtmi 1972 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Ove1 het nliddel afgeleid nit de schending van de artikelen 962, 966, 967, 968,

{1) Raadpl. cass., 24 september 1953 (Bttll.
en PAsrc., 1954, I, 36) en de noot get. P. M.
blz. 37, en 22 juni 1967 (A1'1·. cass., 1967,
blz. 1291) ; vgl. in strafzaken, cass. 15 februari
1972 (A?'1'. cass., 1972, b iz. 552) .
(2) Cass., 21 juni 1973 (A1'1'. cass., 1973,
biz. 1033).
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969, 970, 971, 1068 van het Gerechtelijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
doo!'dat de eisers in d e akte van hager
beroep en hun bijkomende conciusies
hadden doen gelden dat de aanwijzing
van de H. J eanm3e, die door de eerste
rechter· m et een deslnmdigenonderzoek
werd b elast, niet kon worden bevestigd
en daarin hadden betoogd dat de H. J eannee de gemachtigde en de raadsman van
v erweerst er was geweest, en het arrest, ter
bevestiging van de aanwijzing van de
d eskundige, verklaart " dat d e ... appellanten niet hebben geoordeeld voor de
r echtbank een beroep te moeten doen op
wrakingsprocedure zoals ze bij artikel 966
en volgende van het Gerechtelijk W ethoek is vastgesteld ; dat overigens de
reden en van wraking, die zif m en en te
vinden in de stukken nr. 8, 9 en 10 van
hun dossier, blijkbaar niet ontstaan zijn
of bekend geworden zijn sedert d e aanwijzing van de desktmdige Jeannee
(artikel 968 van het Gerechtelijk Wethoek) ; dat bovendien de toelichting die
deze laatste aan de partijen h eeft verstrekt p ertinent is n,
te1·wijl het hager beroep de k ennisneming van de zaak van de rechter in eerste
aanleg aan d e rechter in hager beroep
overdraagt en Iaatstgenoemde bij gevolg
bevoegd is om zich uit te spreken over
aile modaliteiten van een door de eerste
rechter b evolen deslumdigenonderzoek
en m et name of het noodzakelijk of ge w enst is een andere deskundige aan te
wijzen, zonder dat er aanleiding bestaat
tot wraking van de deskundi ge wiens
aanwijzing niet definitief is (schending
van artikel 1068 en, voor zoveel als
nodig, v an d e artikelen 962, 966, 967 ,
968, 969 en 971 van het Gerechtelijk
W etboek);
te1·wijl artikel 968 van h et Gerechtelijk
W etboek b etrekking heeft op de wraking
van de door d e partijen gekozen deskun dige en niet op die van de deskundige die
door de r echt er is aangewezen (schencling
van dit artikel 968) ;
te1·wijl h et arrest geen m elding maakt
van de inhoud van de door de deslumdige
aan de partijen verstrekte toelichting,
wat het niet mogelijk maakt na te gaan
om welke feitelijke of rechtelijke r eden
die toelichting pertinent is, beJet de wettelijkheid van de beslissing te toetsen en,
bovendien, geen regelmatig antwoord
geeft op voormeld middel dat in de aide
van hoger b eroep en de bijkomende
conclusies van de eisers is voorgedra.gen
(schending van artikel 97 van de Grandwet) :

Overwegende dat d e eisers, tot staving
van h1.m vordering tot aanwijzing door
het hof van beroep van een andere desknndige dan J ean.nee, bij conclusie aanvoerden dat deze laatste in het geschil
als gemachtigde van verweerster was
opgetreden, zoals bleek uit de stukken
nr. 8, 9 en 10 van hun dossier, en dat hij
derhalve verplicht zou zijn zich onbevoegd te v erklaren ;
Overwegende dat het hof van beroep
rekening houdt met die stukken nr. 8, 9
en 10 alsmede m et de aan de partijen verstrekte toelichting, wanneer h et impliciet
doch zeker verwijst naar de brief die de
deskundige Jeannee op 9 november 1970
aan de advocaten van de partijen had
gezonden en waarvan de tekst was opgenomen in de brief die op 17 november
1970 aan de voorzitter van d e Rechtbank
van eerste aanleg te Namen werd gezonden en bij het dossier van de rechtspleging is gevoegd ;
Overwegende dat h et hof van beroep
niet verplicht was d e inhoud van die
toelichting in zijn beslissing over te nemen; dat het hof van beroep, door vast
te stellen dat deze toelichting p ertinent is,
opgeeft om welke reden h et van oordeel
is dat, in strijd met h etgeen de eisers
aanvoeren, het niet is bewezen dat
J eannee in het geschil tussen d e partijen
als gemachtigde van verweerster is opgetreden;
Dat I1et aldus een regelmatige motivering geeft voor zijn beslissing waarbij
cle aanwijzing van J eannee als desktmclige
wordt bevestigd ;
Dat deze beslissing wettelijk wordt verantwoorcl door cle feitelijke vaststelling
van het niet-bestaan van de aangevoerde
reden van wraking, zodat de overige
bekritiseerde overwegingen van het arr est ten overvloede zijn gegeven;
Dat het middel clus niet kan worden
a.angenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
8 november 1973. 1e k amer. V oo1·zitte1· en V e1·slaggeve1·, Baron Richard,
raadsheer waarnemend voorz itter. Gelijkluiclencle conclusie, cle H. Delange,
advocaat-generaal.
Pleite1·s,
de
HH. Fally en Faures.
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8 november 1973.

BEWIJS.

-BEWIJS DOOR GESCHRIFT.BURGERLIJKE
ZAKEN.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. MISKENNING. BEGRIP.

De bewijsk?-acht van de akten wo1·dt niet
mislcend doo?' het a?'?'est dat, zonde?' aan
een getuige ande1·e ve?·lcla?·ingen toe te
sch1·ijven dan die welke in een p?·ocesve?·baal van getttigenve?"hoo?' z1:jn vastgestelcl, claantit de we1·kelijkheicl van een
betwist jeit ajleidt (1). (Artt. 1319 tot
1322 B. W.)
{VENNOOTSCHAP
NAAR ENGELS RECHT
" NEOSID LTD »EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
NEOTRON ELECTRONICS
»,
T. VENNOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT
"NEOSID PEMETZRIEDER K. G. ».)
ARREST

(ve?·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 augustus 1972 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van het
proces-verbaal van het rechtstreeks getuigenverhoor dat op 6 jtmi 1967 in de
kamer van de getuigenverhoren van de
Rechtbank van koophandel te Brussel
werd gehouden ter clitvoering van het op
10 maart 1967 op tegenspraak tussen
partijen gewezen vonnis van de negende
kamer van deze rechtbank, uit de schending van de artikelen 1319, 1320 van h et
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grandwet, 1, 2. 3, 3bis, 4 . van de wet van
1 april 1879 betrekkelijk de fabrieks- en
handelsmerken; gewijzigd bij artikel 1
van het koninklijk besluit nr. 89 van
29 januari 1935, 1, 3, 4/6°, 29, 30 en 32
van de eenvormige Benelux-wet op de
waremnerken vervat in de wet van
30 jtmi 1969 houdende goedkeuring van
het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, en van de bijlage, ondertekend
te Brussel op 19 maart 1962,
cloonlat het bestreden arrest zegt dat
de door verweerster aangehaalde feiten
inzake gebruik van het merk "Neosid >>
bewezen zijn door h et gettligenverhoor
dat op 6 jtmi 1967 ter uitvoering van het
vonnis van de eerste rechter werd gehou(1) Raadpl. cass., 14 december 1967 (An·.
cass., 1968, blz. 540).

den, op grand dat door deze onderzoeksmaatregel, die smninige reeds overgelegde stukken aanvnlt, is komen vast te
staan dat vanaf 1935 de rechtsvoorgangers van verweerster en vervolgens deze
laatste onophoudelijk in Belgie een kennelijk gebnlik hebben gemaakt van dit
merk, als merk, dat het 'gebruik als merk
"blijkt uit de gelijktijdige overhandiging
aan de klanten - welke omstancligheid
door de gettlige tijdens het verhoor is
bevestigd - van een reclameblad waarop
het merk voorkomt van de verkochte
fabricaten die merendeels te klein zijn om
dit merk erop aan te lnmnen brengen »,
en dat deze " gelijktijdige overhandiging aantoon.t dat de prospectussen
bestemd waren om bij de koopwaar
gevoegd te worden ten einde ze te onderscheiden », en doordat het arrest, op
grand van deze beslissing, de rechtsvordering van verweerster toewijst en met
.name verklaart dat laatstgenoemde gerechtigd was zich te beroepen op een
eerste kennelijk gebrnik van dat merk in
Belgie, dat krachtens deze voorrang het
depot van het fabrieks- en handelsmerk
"Neosid » dat de eerste eiseres op 16 oktober 1951 ter griffie van de Rechtbank
van koophandel te Brussel heeft verricht, nietig is en dat, door het gebnlik
van de benaming en · van het merk
"Neosid » voor produkten welke concurreren 1net die van verweerster, de
eiseressen zich schnldig hebben gemaakt
aan namaking van het merk dat op 29 oktober 1963 onder het riumrner 275.566
op het internationaal Bureau te Geneve·
is ingeschreven,
tenvijl, hoewel in het proces-verbaal
van het op 6 juni 1967 gehouden getuigenverhoor wordt vermeld dat de gehoorde
getuige heeft verk.laard : " De produkten
Neosid ... werden door mij verkocl~t en
gefactureerd in een n eutrale verpakking
en zonder vermelding van het ITJ.erk Neosid, doch ik bracht de klanten op de
hoogte van de herkomst ervan door htm
prospectussen te overhancligen die voor
de beroepscJienteel het merk "Neosid »
vermeldden met aile technische kenmerken van het merk », dit proces-verbaal
echter niet vaststelt dat de getuige zou
verklaard hebben dat de overhandiging
van clie prospectussen was geschied
" gelijktijdig » met de verkoop, levering
of facturering van de produkten " die
door hem waren verkocht en gefactureerd in een neutrale verpakking en
zonder vermelding van het merk N eosid »,
zodat het bestreden arf'est, door te beschouwen dat die gelijktijcligheid zogenaamd was bewezen en " bevestigd door
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de getuige tijdens het verlwor », aan de
verklaring van de getuige een zin en
draagwijdte heeft gegeven die de bewoordingen van de verklaring als vermeld in
het proces-verbaal van getuigenverhoor
van 6 jtmi 1967 helemaal niet toestaan
en daardoor de bewijskracht van die
authentieke akte heeft miskend (schending van de artikelen 1319 en 1320 van
het Burgerlijk Wetboek), en terwijl de
beslissingen van het arrest die het gevolg
zijn van · de miskenning van de bewijskracht van dit proces-verbaal van getuigenverhoor aldus niet wettelijk ger echtvaardigd zijn, daar een daad van
gebruik van een fabrieks- en handelsmerk, als merk, slechts verr~cht is ~an
neer het merk wordt aangebracht op het
produkt zelf of op stukken die erbij worden gevoegd (schending van artikel 97 van
de Grondwet en van de vooraan in het
middel vermelde wettelijk bepalingen
betreffende de fabrieks- en handelsmerken
of warenmerken) :
Overwegende dat het arrest niet zegt
dat het proces-verbaal van getuigenverhoor vaststelt dat de getuige heeft verklaard dat de overhandiging van de prospectussen en de verkoop van de produkten gelijktijdig plaatshadden;
Overwegende dat de feitenrechter,
zonder aan de in het middel overgenomen
verklaring van de getuige een uitlegging
te geven die onverenigbaar is met de
bewoordingen van dit proces-verbaal,
eruit heeft kunnen afleiden dat de verlwop of de levering en de overhandiging
van een reclameblad met het merk van
de verkochte produkten gelijktijdig
plaatshadden ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eiseressen in de kos ten.
8 november 1973. 1e kamer. Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Screvens. Gelijlcl~tidencle conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. De Bruyn en
Dassesse.

(1) Raadpl. cass., 24 november 1932 (Bull.
en PASIC., 1933, I, Hl) en de conciusie van
Procureur-generaai P. Leclercq, cass., 17 juni ·
1960 (An. cass., 1960, biz. 933) en 3 november
1961 (ibid., 1962, I, 252), aismede de conclu-
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9 november 1973.

ONRECHTMATIGE MEDEDINGING.
MET DE EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN STRIJDIGE DAAD. DOOR EEN
PRODUCENT VOORGESCHREVEN PRIJZEN,
DIE EEN DERDE KENT DOOR DIE HIJ
NIET IN ACHT NEEMT. 0MSTANDIGHEDEN WAARIN DE GEDRAGING VAN DIE
DERDE EEN lVIET DE EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN STRIJDIGE DAAD IS.

Niet wettelijk ge?·echtvaa1·cligcl is de beslissing volgens welke een met de ee?'lijke
handelsgebmiken stTijdige daad gepleegd
is zod1·a de dade1· wetens p1·od~tkten veTkocht heeft onde1· de doo1· de fab?·ikant
voo1·gesch1·even p1·ijzen, nadat deze geweige?·d had hem Ve1·de1· te beV001Taden
wegens niet-inachtneming van deze p?·ijzen, als de Techte1· vaststelt clat h~j clam·
geen cont1·act~tele ve1·plichting tot p1·ijshandhaving mee1· gebonden was en niet
zegt dat hij medeplichtig zou zijn aan
een fo ut van zijn nie~twe leve1·ancie1· of
clat hij zich wegens de gedmging in de
desbet?·effencle omstandigheden schuldig
zou hebben gemaakt aan een jout, die
a.m. voo1·tspntit uit onee?'lijkheid of
uit een professionele tekm·tkoming (1).
(Artt. 54 en 55 wet v1m 14 juli 1971.)
(NAAJ\1LOZE
VENNOOTSCHAP
« MAKRO »,
T. NAA1\1LOZE VENNOOTSCHAP «PEETERS,
VAN HAUTE EN DUYVER ».)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 jnni 1972 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over h et middel afgeleid nit de schending van de artikelen 11 65, 1382, 1383
van h et Burgerlijk Wetboek, 54, 55, in
het bijzonder 55 (i), van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken,
7 van het decreet van 2-17 maart 1791
op de vrijheid van de handel en 97 van
de Grondwet,
doo1·clat het hof van beroep zijn beslissing steunt, enerzijds, bij aanneming
van de motivering van de eerste rechter,
op de overweging dat eiseres door zich
bij een derde te bevoorraden de merkarsies van advocaat-generaai F. Dumon v66r
deze beide arresten, respectievelijk verschenen in An·. ca.ss., 1960, biz. 934, en in B~tli. en
PASIC., 1962, I, 252.

-284tikelen « Ourson » onder de vastgestelde
prijs aan consumenten verkocht en aldus
een daad stelde die strijclig was met de
eerlijke handelsgebruiken in de zin van
artikel 54 van de wet van 14 juli 1971,
anderzijds op de overweging dat eiseres,
« die
goed wist dat geu1.timeerde
(thans verweerster) vastgestelde verkoopprijzen oplegde, daden die strijdig
zijn niet de eerlijke handelspraktijken
gesteld heeft door zich onrechtstreeks bij
een derde te gaan bevoorraden vanaf het
ogenblik dat gei'ntimeerde vernomen had
dat ze onder de prijs verkocht en daarom
wmgerde haar voortaan nog te leveren »
en dat eiseres « aldus extracontractueel
gebonden was de door gelntimeerde
vastgestelde verkoopprijzen te E\erbiedigen daar ze geen 1uisbruik mocht maken
van · de VTijheid die haar door de wet
toegekend wordt »,
tenvijl, em·ste onde?·deel, deze motivering
het niet mogelijk ma.a kt met voldoende
duidelijld1.eid vast te stellen wat bet hof
van beroep als strijclig beschouwt met
de eerlijke handelsgebruiken : d e bevoorrading bij een derde ofhet verkopen onder
de vastgestelde consumentenprijs, of een
combinatie van beide daden, en de motivering bijgevolg dubbelzinnig is eri de
beslissing niet regelmatig gemotiveerd is
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
tweede ondenleel, door aldus op absolute
wijze het prin,cipe te stollen dat een clerde,
voortverkoper, clio zelf niet contractueel
tot prijshandhaving is gehouden maar
die weet dat de fabrikant ·vastgestelde
verkoopprijzen oplegt, zich niet onrechtstreeks in de betrokken proclukten bij
een andere verkoper n1.ag b evoorraclen en
extracontractueel gehouden is die vast-·
gestelcle prijzen te eerbiedigen, h et arrest
ten onrechte en in strijd met artikel 1165
van h et Burgerlijk Wetboek en met het
wettelijk beginsel van de vrijheid van
handel beslist dat een overeenkomst van
prijshandhaving, waarvan het bestaan
overigens niet uitdrukkelijk werd vastgesteld, tot gevolg heeft derden in aile
omstancligheden te verbinclen en in onderhavig geval hun vTijheid te beperken om
met om het even wie en aan om het even
welke voorwaarden handel te drijven
(schending van de in het middel ingeroep en wetsbepalingen en in het bijzonder
van de artikelen 1165, 1382, 1383 van het
Burgerlijk W etboek en 7 van het decreet
van 2-17 maart 1791);
de1·de onclm·deel, aldus t en onrechte uit
dergelijk in rechte verkeerd algemeen
principe worclt afgeleid dat eiseres, door

zich te bevoorraden bij een derde en door
de vastgestelde verkoopprijzen niet te
eerbiecligen, daden stelde die strijdig
waren met de eerlijke handelsgebruiken
of tekortkwam aan een extracontractu:ele
verplichting, zoncler dat werd nagegaan
of eiseres derde-medeplichtige was aan
een door de verkoper bij wie zij zich
bevoorraadde
beclreven
contractuele
fout of zich wegens haar gedraging ii1. de
omstancligheden eigen aan de zaak aan
bedrog, oneerlijld1.eid of aan een andere
fout schuldig had gemaakt (schencling
van de in het middel ingeroepen wetsbepalingen en in bet bijzonder van de
artikelen 1382, 1383 van het B.urgerlijk
Wetboek 54 en 55 [i] van de wet van
14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken) :
Wat het tweede en het derde onderdeel
betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat, op het ogenblik waarop verweerster
haar vordering instelde, eiseres door geen
contractuele verplichting tot prijshandhaving 1ueer gebonden ·was ;
Overwegende dat derden weliswaar
onrechtmatig zouden handelen indien zij
derde-medeplichtigen zijn aan een contractuele fout begaan door clegene bij
wie zij de produkten kopen, of indien zij
zich wegens hun gedraging, in d e omstandigheden eigen aan de zaak, aan een
fout voortspruitende onder meer uit een
oneerlijkheid of een professionele tekortkoming schulclig maken ;
Overwegende dat het arrest geenszins
steunt op d e medeplichtigheid van eiser
aan enige overigens niet vastgestelde
contractbreuk die eventueel door de
leverancier bij wie eiseres de koopwaar
betrok zou zijn begaan ;
Overwegende dat het arrest oordeelt
dat eiseres ' extrscontractueel gehouden
was de door verweerster vastgestelde
kleinhandelsprijzen te eerbiedigen, daar
ze geen 1nisbruik mocht maken van de
vrijheid van handel clio haar door de wet
wordt toegekencl;
Dat het arrest dit misbruik en derhalve
de met de em·lijke handelsgebruiken
strijdige daad hierin ziet dat eiseres, die
wist dat verweerster vastgestelde grooten ldeinhandelsprijzen oplegde, zich onrechtstreeks bij een derde is gaan bevoorraden van het ogenblik dat verweerster
vernomen had dat ze onder de ldeinhandelsprijs verkocht en dam·om weigerde haar verder te bevoorraden ;
Overwegende dat het arrest derhalve
aanneemt dat derden, op straffe van het
zich schulclig maken aan oneerlijke
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de door een producent vastgestelde
prijzen moeten onthouden, wanneer zij
weten dat de producent vastgestelde
prijzen oplegt en deze weigert hen verder
te bevoorraden omdat zij zich aan die
vaste prijzen niet houden ;
Overwegende dat het arrest uit de
gegevens die het in aanmerking neemt
niet heeft kunnen afleiden dat eiseres
zich had schuldig gemaakt aan daden die
met de eerlijke handelsgebruiken in d e
zin van artikel 54 van de wet van 14 juli
1971 strijdig zijn;
Dat het middel desbetreffend gegrond

De appellant die voo1· de datttm van ve?' schijning of v661' de in de akte van hoge1·
be?"Oep vennelde ve1·valdatttm 1·egelmatig
gevmagd heeft dat de zaak op de 1·ol wo1·dt
ingesclweven en daa1·toe de lcosten heeft
betaald, heeft zodoende aan de ve1·eisten
van . a1·tikel 1060 .van het Ge1·echtelijlc
Wetboelc voldaan; dat cleze insclwijving,
wegens een teko1·tlcoming van cle g1·ifjie,
niet v661' deze clatttm of deze ve?·valdatum is geschied, heeft geenszins de nietigheid van de alcte van hoge1· be?"Oep ten gevolge (2).

lS;

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« KREDIETBANK »,
T. NAAJVILOZE VENNOOTSCHAP
« BAUME MARPENT ET THIRION REUNIS ».)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat erover door de feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Gent.
9 november 1973. 1e kamer. Voo1·zittm·, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarne1nend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Meeus. - AndeTsluidende conclusie (l}, de H. Velu, advocaat-generaal.Pleite1·, de H. Houtekier.

1e KAMER. -

9 november 1973.

HOGER BEROEP. BURGERLIJKE
ZAKEN.- ZAAK OP DE ROL NIET INGESCHREVEN VOOR DE DATUM VAN VERSCHIJNING OF VAN DE VERVALDATUM
VAN DE IN DE AKTE VAN HOGER BEROEP VERl\'IELDE TERMIJN.
GERECB;'l'ELIJK WETBOEK, ARTIKEL 1060.
- A:KTE VAN HOGER BEROEP ZONDER
ENIG GEVOLG. •- BEGRIP.
(1) Het openbaar minfsterie was van oordeel dat, aangezien in het arrest een verband
was gelegd tussen enerzijds bet feit dat de
eiseres vroeger de contractuele verplichting
inzake de voorgeschreven prijzen t.a.v. de
verweerster had overtreden, zodat deze haar
daarom geen produkten meer leverde, en
anderzij ds het feit dat de eiseres zich bij
derden bevoorraadde om verder dezelfde
produkten te kunnen verkopen onder de
voorgeschreven prijzen, het hof had kunnen
beslissen dat de eiseres wegens haar gedraging
in de desbetreffende omstandigheden zich

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 januari 1972 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over h et middel afgeleid uit de schen ding van de artikelen 50, lid1, . 707, 716,
717, 860, 861, 862, § 1, 1°, en§ 2, 864,
1042, 1059, 1060 van het Gerechtelijk
Wetboek, 1147, 1148, 1245, 2247 van
het Burgerlijk W etboek, 97 van de
Grondwet en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiecliging va.n de
rechten van de verdediging,
cloo1'Clat h et arrest vaststelt dat de
beroepsakte r echtsgeldig is en gevolg
moet hebben, derhalve het hoger beroep
ontvankelijk verklaart en clienvolgens
de heropening van de debatten beveelt
om de reclen dat door ver weerster « hoger
beroep werd ingesteld op 8 april 1971,
bij verzoekschrift ingediend op de griffie
van het hof van beroep ; de gei:ntimeerden
(thans de eise;rs) stellen dat de beroepsalde, bij toepassing van artikel , 1060
van het Gerechtelijk Wetboek, nietig en
zonder gevolg is, daar zij op de rol werd
aan een oneerlijkheid had schu ldig gemaakt.
(2) Op grond, eveneens, van een door het
gezoncl verstand ingegeven beginsel schreven
GARSONN ET en CEZAR-BRU in hun T ·raite
theo1·iqtte et pmtiqtte cle p1·oc~cl1t1'e civile et
comme1'ciale, d. II, nr. 50, blz. 95, het volgende:
« ... la nallite ne sera pas encourue si le vice
cle forme est le fait de personnes dont la loi
requiert !'int ervention, mais que les parties
n'ont pas choisies et dont ]a negligence ou
!'inexperience ne doivent pas leur etre prejudiciables "·
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akte aangeduide termijn ; de akte van
hoger ber-oep inderdaacl een tenuijn van
acht dagen voor de verklaring van verschijning van gei:ntimeerclen vermelclcle
en de zaak slechts op 5 m ei 1971 op de
rol wercl ingeschreven,. hetzij dus na het
verstrijken van gezegcle termijn ; uit het
schrijven van 12 mei 1971 van de griffie
van het hof van beroep aan de raaclsman
van de gei:ntimeerden blijkt clat deze
laattijcligheid te wijten is aan een aclministratieve tekortkoming, aan gebrek
aan personeel toegeschreven ; appellante
(thans verweerster) haar hoger beroep in
r egelmatige vorm en binnen de wettelijke tern1.ijn heeft ingestelcl en, v66r
het verstrijken, van de in haar aide van
hoger beroep vermelde termijn, de vereiste stappen heeft gedaan om de zaak
op de rol te laten inschrijven en de kosten
van inschrijving op de rol heeft betaald;
zij aldus voldaan heeft aan de vereisten
haar door de artikelen 1060 en 716 van
het Gerechtelijk Wetboek opgelegd; de
inschrijving op de rol zelf ambtshalve
door de griffier moest gebem·en; appellante, die daar geen toezicht over heeft,
niet kan instaan voor het feit dat zulks
laatti jdig gebeurde ; het verzuim van
de griffier, die haar mandatari.s niet is,
een geval van overmacht uitmaakt; de
beroepsakte dan ook rechtsgeldig is en
gevolg moet hebben ; deze vaststelling
niet ontzenuwcl wordt door het feit dat
het geding enige verti·aging heeft onclergaan noch door de omstancligheid clat de
gei:ntimeerden nutteloos een bevel voorafgaancl aan het beslag zouclen hebben
laten betekenen tengevolge van het laattijclig ter kennis brengen van de beroepsakte, h etwelk de geldigheicl van cleze
akte overigens niet aantast »,

te1·wijl 1 o de door verweerster op 8 april
1971 ter griffie van het hof van beroep
neergelegde aide van hoger beroep een
termijn van verschijning van acht clagen
bepaalcle voor de eisers en cleze a.Jde van
hoger beroep, zoals uitclrukkelijk door
het arrest wercl vastgesteld, noch v66r
het verstrijken van deze termijn van
acht dagen, noch op de laatste clag van
die termijn op de algemene rol van het
hof van beroep ingeschreven was, en
trouwens slechts op 5 mei 1971 werd
ingeschreven, zoclat deze akte van hager
beroep geen gevolg kon hebben en nietig
was, en cleze nietigheid, waartoe de eisers
uitclrukkelijk besloten, zelfs ambtshalve
door de rechters moest uitgesproken worden, ongeacht of het verwaarlozen van
cleze formali.teit al clan niet schacle aan

de eisers v eroorzaakt h eeft (schending
van d e artikelen 50, 707, 716, 717, 860,
861, 864, 1042, 1059, 1060 van h et Gerechtelijk Wetboek en 2247 van het
Burgerlijk W etboek) ;
2° verweerster de mogelijld1eid had
om, wegens gegroncle reclenen, de zaak
op de algemene rol te laten inschri.jven
door de voorzitter van de eerste kamer
op de laatste clag van de term,ijn van
acht clagen, zijncle de clag van de zitting
zelf, voor zover zij hierom verzocht v66r
h et ·begin van de zitting, en zu.lks ongeacht het verzuim van de griffier, en
het arrest niet vaststelt of clit door verweerster gevraagd werd noch of clit door
de voorzitter van de eerste kamer geweigercl of verzuimd wercl en de moti.even
in geen geval de beslissi.ng rechtvaardigen (schencling van de artikelen 50,
716, 1059, 1060 van het Gerechtelijk
Wetboek en 97 van de Gronclwet);
3° het verzuim van de gri.ffier, de zaak
tijdig op de rol in te schrijven, clat zou te .
wi.jten zijn aan een aclmini.stratieve
tekortkoming, namelijk gebrek aan personeel, geen overmacht is en in aile geval
verweerster, haar raads1nan of een gemachtigde op de laatste clag van de termijn van acht dagen, zijncle de clag van
de zitting zelf, om gegroncle reclenen
de inschrijving aan de voorzitter van de
eerste kamer kon vragen en de inschrijvi.ng van de zaak op de algemene rol
derhalve niet onrnogelijk was en het niet
vastgesteld is of verweerster alle miclclelen heeft aangewend om deze te bekomen (schencling van de artikelen 1147,
1148, 1245 van het Bmgerlijk Wetboek,
716, 1042, 1059 en 1060 van het Gerechtelijk Wetboek);
4° de inschrijving op de algemene rol
van de aide van beroep, die door verweerster op 8 april 1971 ter griffie neergelegd
was en voor d e eisers een termijn van
verschijning van acht clagen bepaalcle, op
straffe van verval, v66r het verstrijken
van deze termijn ofrninstens op d e laatste
dag ervan, moest gebeuren en cleze termijn om geen enkele reclen, zelfs niet
overmacht, door de rechter kon verlengcl
worden, zoclat het l'l·rrest ten onrechte
uitwerki.ng verleent aan cleze op 5 mei.
1971 op de algemene rol ingeschreven
aide van hoger beroep ere de rechten van
de verclediging schenclt (schending van
de artikelen 50, lid 1, 707, 716, 717, 860,
861, 862, 864, 1042, 1059 en 1060 van
het ·Gerechtelijk W etboek en van het
algemeen rechtsbeginsel van de eerb iediging van de rechten van de verdecliging) :
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Overwegende dat artikel 1060 van h et
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de
alde van hager beroep gee!!- gevolg heeft,
indien de eiser de zaak niet op d e algem ene rol heeft laten inschrijven v66r
de datum van verschijning in de alde
vermeld of v66r het verstrijken van de
daarin vermelde termijn ;
Overwegende dat het arrest vaststelt,
zonde r dien aangaande bekritiseerd te
worden, enerzijds, dat verweerster haar
hager beroep in regelmatige vorm en
binnen. d e wettelijke termijn heeft ingesteld en, v66r het verstrijken van de in
haar akte van hager beroep vermelde
termijn, de vereiste stappen heeft gedaan
om d e zaak op de rol te laten inschr-ijven
en de kosten van inschrijvi:ng op de rol
heeft b et aald en, anderzijds, dat de
gri:ffier, ingevolge een administratieve
tekortkoming, toe te schrijven aan gebrek aan p ersoneel, de zaak pas na het
verstrijken v an de termijn in de akte van
hager beroep bepaald, op de rol heeft
ingeschreven ;
Overwegende dat uit die vaststellingen
blijkt dat verweerster aan het haar do?r
het artikel 1060 van h et GerechtehJk \
Wetboek opgelegde vereiste h eeft voldaan;
Dat d e tekortkoming van de griffiediensten in het vervullen van een formaliteit die hun door de wet wordt
opgelegd, verzuim waaraan verweerster
vreemd is, de geldigheid van de alde van
boger beroep niet kan aantasten ;
Dat het arrest derhalve wettel ijk beslist dat d e alde van hager beroep r echtsgeldig is en gevolg moet hebben ;
Dat h et middel niet kan aangenomen
worden;
Om die r edenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
9 november 1973. 19 kamer. Voo1·zitte1', Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Meeus . - Gelijkluidende conclusie,
de H. Duman, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Houtekier.

1e

KAMER. -

9 november 1973.

1o en 2o HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE ZAKEN.- AKTE VAN HOGER BE-

ROEP. 0PGAVE VAN DE GRIEVEN.
GERECHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 1057-7° EN 1063. GRIEVEN.
BE GRIP.

1° De loute1·e ve1·w~Jz~ng in de akte van
hoge1· bm·oep hetzij naa1· de concl~tsie
van de appellant voo1· de ee1·ste nchtm·, hetzij naa1· de late1· en voo1· de
!'echtm· in hogc1' be1·oep ·voo1· te d1·agen
1·edenen is geen in die akte k?·achtens m·tikel 1057-7° en 1063 {1) van
het Gm·echtelijk Wetboek ve1·eiste opgave
van de g1·ieven (2).

2° De opgave in de akte van hoge1· be1·oep
van ovenvegingen bet1·ejjende een andm·
vonnis en die V1'eemd zijn aan de be?·oepen beslissing is geen in die akte k?·achtens a1·tilcel 1 057- 7° en 1063 (3) van
het GeTechtelijk Wetboek ve1·eiste opgave van de g1·ieven (4).

(DICK EN LOWIE,
T . VAN MALLEGHEM q.q.
EN CARNEWAL q.q.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden
arrest, op 20 juni 1972 door het Hof van
beroep te Gen,t gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 742, 747, 748, 862,
1042, 1057,7°, 1063, 1064 van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het arrest de door beide eisers
tegen de vonnissen van faillietverklaring
ingestelde beroepen ontoelaatbaar verklaart om de volgen de red en en : " Wanneer, zoals ten deze, de b eroepsakten
overeenkomstig artikel 1063 van het
Gerechtelijk Wetboek de plaats, de dag
en h et uur van verschijni.ng vermelden,
is naar luid van artikel 1057, 7°, de opga.ve van de grieven op straffe van .nietigheid van de alde voorgeschreven ; de
appellanten (thans de eisers) werpen
tevergeefs op dat d e beroepsakten verwijzen .naar alle vorige voor de rechtbank
van koophandel genomen co.nchisies en
" alle andere motieven en oorzaken te

(1) en (3) Raadpl. cass., 26 oktober 1973,
sttp1·a, biz. 234.
(2) en (4) Raadpl. cass., 8 februari 1973
(A!'!'. cass., 1973, biz. 574).
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nemen in hager beroep " ; de uitvoerige
motieven, die in de drie beroepsakten
ontwikkeld zijn, hebben uitsluitend betrekking op bevelschriften van de rechter-commissaris, m eer bepaald op het
gebrek a an dagtekening; er is niets dat
wijst op enige grief tegen de vonnissen
van faillietverldaring zodat men onmogelijk kan uitmaken of de " vorige conclusies en alle andere oorzaken >> al dan niet
betrekking hebben op de vonnissen waarbij de appellanten failliet verldaard werden. Bovendien is een ]outer verwijzen
naar conclusies die voor de eerste rechter
genomen werden geen motivering. Deze
laatste v eronderstelt een grief tegen h et
vonnis, een reden waarom de partij in
kwestie h et met de eerste rechter ni et
eens is; t en onrechte zouclen de appellanten opwerpen, wat zij niet eens doen, dat
de belangen van de tegenpar.t ij niet
geschaad werden; die belangen werden
zodanig geschaad clat de ge:intimeerclen
door die beroepsakten helemaal misleid
werden nopens de ware of minstens de
beweerde streldri.ng en draagwijclte van
de beroepsakten, hetgeen hen kan belet
h ebben d e zaak t e ]a.ten aanhouclen bij
de inleiding, overeenkomstig artikel 1066
van het Gerechtelijk Wetboek >>,
te1·wijl 1° de namens de eisers op 28 februari 1972 bij exploot van gerechtsd eurwaarder De K eyser betekende alden
van beroep, gericht tegen de vonnissen
van ll februari 1972 die hen fa illiet verldaarclen, uitvoerig gemotiveercl waren en
derhalve voldeden aan het wettelijk
vereiste clat de akten van hager beroep
de grieven van de eisers clienen te vermelclen (schending van de artikelen 1057
en 1063 van het Gerechtelijk W etboek);
2° het feit dat deze gneven ongegrond
geoordeeld werden omdat ze pertinentie
zouclen missen of zouclen vreemd zijn
aan de zaak niet tot gevolg heeft dat
deze alden van hager beroep niet ontvankelijk zouden ~>:ijn bij gebrek nan
motivering ; de motivering een form ele
verplichting ·is die door de eisers nageleefcl wercl en de al clan niet d eugdelijkheicl van de motivering geenszins de
niet-ontvankelijkheid wegens zogezegd
gebrek aan motivering tot gevolg heeft
(schencling van de artikelen 862, 1042,
1057 en 1063 van het Gerechtelijk
W etboek);
3o d e eisers gerechtigcl waren, naast
d e formeel in htm alcte van hager
beroep vermelde grieven, enerzijds, in die
alden te verwijzen naar de in eerste aanleg genomen conclusies en, a nderzijcls,
in regehnatig voor het hof van beroep

genomen conclusies andere grieven in te
roepen en te ontwikkelen dan die welke
in de akten van hager beroep opgegeven
zijn (schending van de artikelen 742,.
747, 748, 1042, 1057, 1062 en 1064 van het
Gerechtelijk W etboek);
4° het arrest niet antwoorclt op de
cor.clusies, waarin de eisers in uitclrukkelijke
bewoordingen
staande
hielclen dat, wat b etreft het faillissement.
van eerste eiser, de beta lingen n iet gestaakt waren en het krecliet niet wankelde
daar h et passiefcijfer overdreven was, er
nog reserves b estonden, er geen rekening
gehouden werd met gedane b etalingen
en schuldvergelijking, h et bankkrediet
slechts stopgezet werd na het faillisse.ment, en wat h et faillissement van tweede
eiseres b etreft, deze laatRte geeP h an delaar was ; het door haar inschrijving in het
handelsregister gerezen vermoeclen weerlegd werd door het feit clat :ze nooit
fakturen heeft opgestelcl, nooit goederen
gekocht of verkocht en nooit belastingen
heeft betaald (schendin g van artikel 97
van de Grondwet) :
W at de eerste drie onderdelen b etr eft ;
Overwegende clat uit d e vaststellingen
van h et arrest blijkt dat de Rechtbank
van koophanclel t e Gent, op 11 februari
1972, drie vonnissen heeft gevelcl over
zaken waarin ofwel beide eisers, ofwel
een van hen, partij waren, clat het eerste
vonnis betreld{ing had op h et verzet van
eiser t egen het vonnis waarbij hij failliet
was verklaard, h et tweede op het verzet
van eiseres t egen het vonnis waarbij zij
failliet was v erldaarcl en h et d erde op de
vorclering van beicle eisers strekkencle
tot h et tenietcloen van bevelschriften van
de rechter-commissaris, en clat d e eisers
drie b eroepsakten tegen die vonnissen
hebben ingediencl ;
Overwegencle clat het arrest oorcleelt,
zoncle1; op clat ptmt beluitiseerd te worden, clat de ch'ie beroepsakten uitgaande,
de eerste, van eiser aileen, d e tweede, van
eiseres aileen en, de d ercle, van beicle
eisers, b etreld{ing hebben r espectievelijk
op het eerst e, h et tweede en het clerde
V01U11S;

Overwegencle dat het arrest, waarbij
de clrie hogere beroepen werden samengevoegd, aileen bestreden ·wordt in zover
het hager b eroep van eiser tegen h et
eerste vonnis en het hager beroep van
eiseres tegen het tweecle vonnis niet
werden toegelaten;
Overwegencle dat het arrest vaststelt
clat b eide hoger e beroepen tegen een
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vaste dag werden ingeleid en dat beide
b eroep salden, wat de opgave van de
grieven betreft, in gelijlduidende b ewoordingen opgesteld zijn, zoals trouwens ook de beroepsakte tegen het dercle
vonnis;
D at h et arr est erop wi jst d a t gezegde
b eroepsakten , en erzi jds, verwijzen naar
d e voor de eerste r echtE'r genomen conclusies en naar "alle an d ere mot ieven en midd elen te. ontwildwlen in boger b eroep »en,
anderziJds, gneven vermelden die uitsluitend betreldcing h ebben op d e bevelschriften van de rechter-commissaris die
h et voorwerp uitmaakten van h et verzet
waarover het d m·de vonnis uitspraak
d eed;
Overwegende
dat,
luidens
a rtikel 1057, 7°, van h et Gerechtelijk Wet:
boek, b ehoudens het geval waarin h et
hoger b eroep bij conclusie wordt ingesteld, de alde van hoger b eroep, op straffe
van nietigh eid, vermeldt, n aar gelang
van het geval, hetzij de t ermijn voor de
verschijning, h etzij d e plaats, de dag en
h et uur ervan en in dit geV'al onder opgave van de grieven ;
Overwegende d at de loutere v erwijzing in de alcte van hoger b eroep naar
de conclusie die appellant voor de eerste
r echter h eeft genomen niet kan gelden
als opgave van de grieven t egen het door
deze rechter uitgesproken vonnis ; dat
d e loutere vermelding van d e in hoger
beroep t e ont>vildcelen motieven evenmin
kan gdden als d e door voormelde bepaling vereiste opgave van de grieven;
Overwegende dat aan gezegde wetsb epaling weliswaar wordt voldaan zelfs
wanneer d e in de alde van hoger beroep
vermelde grieven ongegrond zijn, doch
dat de akt e van hoger b ero ep geen
" opgave van de grieven » in de zin van
dez e wetsbepaling inhoudt wanneer de
beschouwingen die erin worden vermeld,
zoals ten deze, volledig vreemd zijn aan
d e b eslissing van de eerste r echter die
door de akte van hoger beroep wordt b e doeld;
·
D at d e onderdelen naar recht falen ;

(1) Cass., 9 november 1972 (A1'1'. cass., 1973,
biz. 240) en noot 4.
(2) D e eiser beriep zich in d e ontwikkelin g
van zijn middel op d e leer van LALOUX
( T1·aite des assw·ances te1'1'est1·es en d1·oit belge,
nr. 234, blz. 201) en van PICARD en B ESSON
(Les asst<1'ances ten·est?·es en d1·oit j1·anqais, I,
3° uitg., nr. 152, blz. 244). D e leer waarnaar
hij aldus verwees, b eeft geen b etrekking op h et
CASSATIE,

.1974. -

10

Wat h et vierde onderdeel b etreft
Overwegende da t, nu de hogere b~
roepen onontvankelijk waren, h et hofvan
beroep zonder macht was om de beslissing
van de eerst e rechter te beoordelen ·
D at derhalve h et onderdeel van 'het
middel, _dat het arrest verwijt de conclusJe clte h et aanhaalt niet te h ebben
beantwoord, niet kan a angenomen word en;
,
. Om die redenen, verwerpt de voorzienmg; veroordeelt de eisers in d e kosten.
9 november 1973. 1e kamer. Voo1'zitte1', Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
d e H. Meeus. - Gelijlcluidende conclusie,
de H. Dumon, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Houtekier en Bayart.

1e

KAMER. -

9 november 1973.

VERZEKERINGEN.- LANDVERZEKERINGEN . DRIEJARIGE VERJARING
VASTGESTELD BIJ ARTIKEL 32 VAN DE
WET VAN l l JUNI 1874. RECHTSVORDERING VAN DE
VERZEKERAAR
TEGEN DE VERZEKERDE TOT TERUGBETALING VAN DE AAN RET SLAGHT OFFER VAN EEN ONGEVAL BETAALDE
BEDRAGEN.- AANvANG VAN DEVERJARING.

De gebe1t~·tenis nam· aanleiding waa1·van
de ve1·zeke1·am·, op g1·ond van een in de
ve1·zeke1'ingspolis bepaalde oo1'zaak van
ve1·val, tegen de ve1·zekm·de een 1'echtsvo1'de1·ing mag instellen tot te1·ugbetaling van
de aan het 8lachtoffm· van een ongeval betaalcle becl1·agen en te 1·elcenen wam·van
de cl1·ieja1·ige ve1jm·ing van a1·tilcel 32
va?~ de wet van 11 j1mi 1874 begint te
lopen, is de betaling doo1· de ve1·zeke1·aa1·,
nadat is komen vast te staan dat deze
wettelijlc e1'toe gehouden is de benadeelde
te vm·goeden (1) (2).
aanvangspunt van d e verjaringstermijn van
de r echt svordering tot terugbetaling van de
verzekeraar, door wie het slachtoffer werd
v ergoed, doch op die van de verjaring ·van de
r echtsvordering tot vaststelling van d e nietigh eid van de verzekeringsovereenkomst, inzonderheid ten gevolge van een ve rZWlJgmg
of een valse verklaring van de verzekerde.

290(TREYS L.,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « EUROBEL ». )
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden arrest, op 1 juni 1972 door het Hof
van b eroep te Luik gewezen;
Over het middel afgeleicl uit de schending van d e artikelen 9, 31, 32 van de wet
van 11 j1.mi 1874 houdende titels X en
XI van het Wetboek v an koophan d el, 11,
lid 2, van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheiclsverzekering inzake motorrijtuigen en
1134 van heb Burgerlijk Wetboek,
do01·dat, na vastgesteld te h ebben cla.t
v erweerster stelt clat zij bij het sluiten van
h et v erzekeringscontract door eiser werd
misleid, daar cleze bedrieglijl{ verklaarcle
dat h et verzekerde voertuig zijn eigendom
w es en door hem werd bestuurd, hoewel in
werkelijldleid h et voertui g toebehoorde
aan en bestuurd werd door zijn broeder,
h et arrest eiser veroordeelt tot betaling
van een b edrag van 1.278.894 frank om
de reden dat hij tevergeefs aanvoert
dat de vorclering van verweerster verjaarcl is door verloop van de termijn van
drie jaren bepaald bij artikel 32 van d e
wet van 11 j1.mi 1874; clat de in dit artikel
bedoelde « gebe1.U'tenis » die aanleicling
geeft tot de uitoefening van h et r echt van
verhaal van verweerster bestaat in de
betaling di e d E)ze laa.tste d eed nadat is
komen vast te staan dat zij wettelijk
ertoe gehouden is de benadeelde derde
te vergoeden ; dat eiser derhalve verkeerdelijk de d a tmn van h et ongeval, van de
v alse verklaring of van de kennisneming
door verweerster van dE: valse verklaring
als vertrekp1.mt van de ingeroepen verjaring wil doen doorgaan ; dat slechts
door h et vonnis van 6 a pril 1967 van de
Correctionele Rechtbank te Hasselt,
waarbij Theys Johannes volledig aan sprakelijk wercl verldaard voor de sch aclelijke gevolgen van het ongeval, becloelde w ettelijke verplichting ten laste van
verweerst er is komen vast te staan ; clat,
vermits verweerster haar eis heeft inge·
leid door exploten van 9 augu stu s 1967
en 27 februari 1969, er clan ook geen
sprake kan zijn van verjaring,
te1·wijl 1° d e door verweerster tegen
eiser ingestelde vordering tot terugbetaling van de som van 1.278.894 frank
ingevolge de nietige verzekeringsovereenkomst ste1.mt op het feit dat eiser, bij
h et sluiten van de verzekeringsovereenkomst op 10 februari 1966, een valse ver-

klaring had afgelegd die de waarclering
van h et risico verminclercle en d eze rechtsvordering voortvloeit uit de verzekeringspolis, zodat zij verjaa1·t met een
termijn van drie jaar te rekenen van de
gebeurtenis waarop zij gegroncl is (schending van de artikelen 9 en 32 van de wet
van 11 j1.mi 1874) ; 2° de alzo door verweerster ingestelcle terugvorclering gegrond is op de valse verklaring die eiser
afgelegcl heeft bij het afsluiten van de
polis op 10 februari 1966 en d e t ermijn
van verjaring clerhalve loopt vanaf cleze
clatmn, of ten laatste vanaf het ogenblik
clat verweerster van cleze verldaring
kennis h eeft gekregen, en niet vanaf de
in onderhavig geval veel latere datum
waarop de verplichting van verweerster
tot b etaling is komen vast te staan (schencling van de artikelen 9, 31, 32 van de
wet van 11 j1.mi 1874, 11, lid 2, van de
wet van 1 juli 1956 en 1134 van het
Bm·gerlijk Wetboek) :
Overwegende dat, luidens artikel · 32
van d e wet van 11 j1.mi 1874, elke rechtsvordering die voortvloeit uit een verzekeringspolis verjaart door verloop van
drie jaar, te rekenen van de gebeurtenis
waarop zij is gegroncl ;
Overwegende dat, in geval van r echtsvordering, door d e verzekeraar tegen de
verzekerde ingestelcl tot terugbetaling
van de sommen welke hij aan het slachtoffer van een ongeval heeft uitgekeerd,
onder aanvoering van een grond van
verval voortvloeiencle nit een valse verklaring die bij het afsluiten van de overeenkomst wordt afgelegd en die de waardering van het risico vermindert, de
gebeurtenis waarop die vorclering is gegrond en te rekenen waarvan d e ch·iejarige verjaring b egint te lopen noch die
valse verldaring is, noch de kennisneming
ervan door de verzekeraar ;
Overwegende, immers, clat die verjaring n.iet kan lopen voorclat de verzeke raar over een vorcler ing beschikt om de
verzekerde tot t eru gb etalin g t e clwingen ;
dat een rechtsvordering tot terugbetaling een voorafgaancle betaling onderstelt ; dat in principe d e gebeurtenis
welke tot zodanige vordering aanleiding
geeft de betaling is welke de verzekeraar
doet nadat is komen vast te staan,
zoals ten cleze, clat hij wettelijk ertoe
gehouden is de b enadeelde clercle te vergoeden;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 november 1973. -

1• kamer. -
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Voo?·zitte?', Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Meeus. - Gelijklttidende conclttsie,
de H. Dumon, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Houtekier en van H eeke.

BESTUURDERS. GEEN OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN DE FOUT VAN EEN
VAN DEZE BESTUURDERS EN DE SCHADE.
KAN NIET WORDEN AFGELEID UIT
HET FElT ALLEEN DAT HET ONGEVAL
ZICH NIET ZOU HEBBEN VOORGEDAAN
ZONDER DE FOUT VAN DE ANDERE BE·STUURDER.

6°
2•

KAMER. -

12 november 1973.

1°

CASSATIE. BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN. VERSCHRIJVING IN DE
BESTREDEN B ESLISSING. BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM ZE TE VERBETEREN.

2o

VOORZIENING IN CASSATIE. VORM. 8TRAFZAKEN. BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ,
EISERES. VOORZIENING NIET BETEKEND AAN HET OPENBAAR l\i!NISTERIE.
VOORZIENING GERICHT TEGEN DE
BESLISSING WAARBIJ DE EISERES BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJK
WORDT VERKLAARD VOOR DE VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE TOT EEN
GELDBOETE EN IN KOSTEN EN PERSOONLIJK VEROORDEELD WORDT IN KOSTEN
JEGE NS DE OPENBARE PARTIJ. NIETONTVANKELIJKHEID.

3°

VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM. STRAFZAKEN. BuRGERLIJKE PARTIJ, EISERES. VOORZIENING NIET BETEKEND AAN RET OPEN·
BAAR MINISTERIE.
VOORZIENING
GERICHT TEGEN DE BESLISSING TOT
VEROORDELING VAN DE · EISERES iN
KOSTEN JEGENS DE OPENBARE PARTIJ.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

4o

5o

WEGVERKEER.
VooRRANG.
V'ITEGVERKEERSRE GLEMENT, ARTIKEL 16-l. VOORRANG VAN RECHTS.
VOORRANG ONAFHANKELIJK VAN
DE MANIER WAAROP DE VOORRANGHEBBENDE
BESTUURDER RIJDT.
UITZONDERING .
AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST) . VERKEERS ONGEVAL . FOUTEN BEG~'f DOOR
BEIDE IN HET ONGEVAL BETROKKEN

(1) Cass., 21 novemb er 1972 (A?'?',
1973, blz. 293); raadpl. cass., 19 maart
(ibid., 1973, biz. 711) en 19 september
supm, blz. 60.
(2) Cass., 22 december 1970 (Arr.

cass.,
1973
1973,
cass.,

CASSATIE. O !VIVANG. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN. BESLISSING WAARBIJ DE
GEHELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN
ONGEVAL TEN LASTE VAN DE BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG WORDT GELEGD. 0NWETTELIJKE VERKLARING
DAT ER TUSSEN DE FOUT BEGAAN DOOR
DE BESTUURDER VAN EEN ANDER VOERTUIG EN HET ONGEVAL GEEN OORZAKELIJK VERBAND BESTAAT. CASSATIE. GRENS.

1° H et H of is, bij de beoonleling van een
cassatievoo1·ziening, bevoegd om een ve1·sch1·ijving in de best1·eden beslissing te
ve1·bete1·en, wannee1· cleze duidelijk uit
de pTocesstttklcen blijkt (1).

2° Niet ontvanlcelijk, wegens niet-betekening ctan het openbaa1· ministeTie, is
de voo1·ziening doo1· een btt?'ge?'?·echtelijk
aansJJmkelijke pa1·tij ingesteld en ge?'icht tegen de beslissing waa1·bij zij
?'icht tegen de beslissing waa1·bij deze
pe1·soonlijlc wo?'dt ve1·oo?·deeld in kosten
· jegens de openba1·e paTtij en bw·ge?'?'echtelijk aanspmkelijlc wo1·dt ve?·klaa?·d
voo1· de ve?'oo?'deling van de belclaagde
tot een gelclboete en in kosten van de
st?·ajvO?·cle?·ing (2) . (Art. 418 Sv.)
3° Niet ontvankelijk, wegens niet-betekening aan het openbam· ministe1·ie, is
de voo1·ziening van een btwge1·l·ijlce
pa1·tij tegen de beslissing waa1·bij zij
wo1·clt ve?'OO?'cleeld in lcosten jegens de
openba1·e pa1·tij (3). (Art. 418 Sv.)
4° De ve?·lcee?·svoo?'?'ang die cloo1· a?·tikel 16-1 van het wegve?·lcee?'s?·eglement
wo?'dt ve1·leend aan de van ?'echts lcomende
bestutt1·de1·, is onajhanlcelijlc van de
manie1· waa1·op cleze 1·ijclt (4); zijn

1971, biz. 411); raaclpl. cass. , 23 oktober
1973 , stt1J?'a, biz. 223.
(3) Cass., 9 november 1964 (Btt.ll. en
PASJC., 1965, I, 255); raadpl. cass., 4 septen1 ber 1973, supm, blz. 6.
( 4) Cass., 5 juni 1969 (A1'1·. cass. , J 969,
biz. 971).
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bepaalde ornstandigheden niet ·te voo1'·
zien zijn voo1· de voo1'1'angsch~tldige
best~t1wde1· · ( 1).
5o Wannee1· bij ·een ve1·leee1·songeval doo1·

beide in een ongeval bet1·oleleen bestu.~£1'·
de1·s jouten zijn begaan, lean de 1·echte1·
het ontb1·eleen va.n oo1·zaleelijlc ve1·band
tussen de jout van een clezm· best~t~£1'de1·s
en de schade ten gevolge van het ongeval
niet wettelijlc afleiden ttit het jeit alleen
dat de schade zich niet zatt hebben voo1'·
gedaan zonde1· de jout van de ande1·e
bestuunle1· (2). (Artt. 1382 en 1383
B. W.)
60 Wannee1· een vonnis, dat beslist dat

de bestu~wde1· van een voe1·t~tig alleen
en geheel aanSJJ1'aleelijlc is voo1· de gevolgen van een ongeval, wonlt ve1'1~ietigd
omdat de 1·echte1' onwettelijlc beslist
heejt dat e1· geen oo1·zalcelijle ve1·bancl
bestaat tussen de jottt van de besttttw·de1'
van een ande1· voe1·tuig en het ongeval,
st1·elet de ve1·nietiging zich niet ttit tot
de beslissing dat de ee1·ste bestt£1£1'de1' een
jout heeft begaan waa1·voo·r hij aanspmleelijlc is (:l).
(VENNOOTS CHAP
NAAR
FRANS
RECHT
<<COMPAGNIE GROUPE DES ASSURANCES
NATIONALES ll, VAN DYCK, ECHT. DE·
WALS, EN LEOPOLD DEWALS, T. HERRE·
MANS, DUTRY EN DANIEL VIERENDEEL.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF;- Gelet op het best.reden
vonn.is, op 22 januari 1973 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
Overwegende dat uit de stukken, gevoegd bij het exploot van betekening van
de voor-ziening, blijkt dat de voornaa1n
van Vierendeel, verweerder, Daniel is
en niet Christian, zoals ten gevolge van
een verschrijving in het bestreden vonnis
is vermeld ; .
I. Op de voorziening van Vandyck,
beklaagde, voor zover zij is gericht tegen
de beslissing op de strafvordering die tegen haar is ingesteld :

op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Op de voorziening van Leopold
Dewals, voor zover zij is gericht tegen de
beslissing waarbij hij civielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de geldboete en hoofdelijk aansprakelijk voor
de ten laste van Vandyck gebrachte kosten, alsmede tegen de beslissing waarbij
hij persoonlijk wordt veroordeeld in de
kosten van hoger beroep tegen het openbaa.r Ininisterie, en op de voorziening van
de « Compagnie Groupe des Assm·ances
nationales "• burgerlijke partij, voor zover zij is gericht tegen de beslissing
waarbij
laatstgenoemde
veroordeeld
wordt in de kosten van hoger beroep
tegen het openbaar ministerie :
Overwegende dat uit de stukken waProp het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de eisers hun voorzieningen
aan het openbaar ministerie hebbenlaten
betekenen;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk
zijn ;
III. Op de voorziening van de eisers,
voor zover zij is gericht tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering die
door de verweerder Herremans is ingesteld tegen de eisers Vandyck en Dewals,
en tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering die door de eisers « Compagnie Groupe des assurances nationales " en Dewals gericht is tegen de verweerder Herre1nans ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 16-1 van het
koninklijk besluit van . 14 maart 1968
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, 1382, 1383
van het Bmgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
doonlat het bestreden vonnis, h oewel
het vaststelt dat de eiser Herremans het
kruispl.mt van de Brillat-Savarinlaan
ongeveer geheel had overgestoken, beslist, met bevestiging van het beroepen
vonnis maar op grond van eigen redengeving, dat de verweerder Herremans
artikel 16-1 van het koninklijk besluit
van 14 maart 1968 niet heeft overtreden

Overwegende dat de substantiele of
(1) Cass., 8 februari 1971 (AlT. ca8s ., 1971,
biz. 552); raadpl. cass., 29 maart 1971 (ibid.,
1971, biz. 725).
(2) Cass., 16 november 1972 (A1'1', cc£88.,

1973, biz. 268) ; raadpl. cass., 29 juni 1973
(ibid., 1973, biz. 1072).
(3) Cass., 16 november 1972 (A1'1', cass.,
1973, biz. 268) ; raadpi. cass., 4 december
· 1972 (ibid., 1973, biz. 328).

-293en dat de tweede eiseres algeheel aansprakelijk is voor het ongeval, op grand
dat « zij h et stuur over ha.ar voertuig is
kwijtgeraakt, het kruispunt met overdreven snelheid is opgereden en niet met
de scherpst mogelijke bocht is afge draaid n, en dientengevolge de civielrechtelijke vorderingen van de eerst e
eiseres en van d e derde eiser tegen de
eerste verweerder heeft afgewezen en
b ev estigend heeft b eschikt op de civiel rechtelijke vordering van de verw eerders
Herremans en Vier endeel tegen de tweede
eiseres en de d erde eiser,
te1'wijl, ee1·ste ondm·deel, dqor te · ste1len
enerzijds d at h et ongeval zich op een
krui spunt h eeft voorgedaan en anderzijds dat d e geh ele aansprakelijkheid v oor
het ongeval rust op de tweede eiseres
wegens de fouten die zij h eeft gepleegd
en die worden opgenoemd, h et b estreden
vonnis in het onzekere laat of h et heeft
geoordeeld dat d e regel van artikel 16-1
van h et algemeen r eglement op de politie
van h et w egverkeer, di e de eisers in hun
<Jonclusie aanvoerden , niet toepasselijk
was op de b etr ekkingen tussen de eisers
·en verweerder H erre1nans . . . dan wel
dat die regel wei van toepassing was,
maar door de tweede eiseres en de d erde
e iser ten ' d eze niet op geldige wijze kon
worden a an gevoerd om de tegen hen
ingestelde civielrechtelijke vordering t e
·d oen stranden en om de civielrechtelijke
vordering van d e eerste eiseres en van
. .de derde eiser tegen de verweerder H erre mans te gronden ;
tweede onde1·deel, de voorranghebber
weliswaar d e door de omstandigheden
vereiste voorzorgen moet n em en en zich
naar h et algemeen r eglem ent op de politie
van h et · wegverkee1' moet gedragen,
maar de voorrang toch onafhank elijk is
van de wijze van rijden van de voorrangh ebb ende bestuurder, waaruit volgt dat,
door de civielrechtelijke vordering van
de eerste en de derde eiser af te wijzen
en door d e civielrechtelijke vordering
van de verweerders H err emans en Vierendeel toe t e wijzen op grand van de rijfouten die alleen de t weede eiseres heeft
b egaan, en d oor te b eslissen d at de gehele
aansprakelijkheid voor h et ongeval op
1aat stgenoemde rust, h et b estreden von nis d e draagwijdte van artikel 16-1 van
l1et verkeersreglement heeft miskend,
de artikelen 1382 en 1383 van h et Burger1ijk W etboek h eeft geschonden en niet
r egelmatig naar d e eis van artikel 97
van d e Grondwet m et redenen is om Jdeed :
Overwegende dat het vonnis vaststelt

dat de .verweerder H errem ans die op de
Boondaalse steenweg reed, n aar h et midden van de openbare weg was gereden om
links naar .de Jaargetijdenlaan af te
slaan, ... d at hij het krui spunt van de
Brillat-Savarinl aan ongeveer geh eel had
overgestoken, toen h et rechter achterdeel van zijn voertuig hevig werd aange reden door h et voertuig van eiseres in
hager beroep (thans d e eiseres Vandyck)
die nit de laan kwam ger eden; d at h et ·
aldus vaststelt dat h et ongeval zich op
een luuisptmt J1eeft voorgedaan en dat
Vandyck dit kruispunt r echts van Herre mans kwam gereden ;
Overwegende d at, om het t en laste van
Herremans gelegde misdrijf bewezen te
verldaren en aileen d e eiseres Vandyck
aansprakelijk voor h et ongeval te verldaren, h et v onnis m ierweegt dat deze,
toen zij m et overdl·even snelheid h et
luuispunt kwam opgereden, het st.mu·
over haar voertuig is k wijtgeraakt en niet
met de scherpst mogelijke bocht is afgedraaid;
·overwegende dat, met die vaststellingen alleen, het vonnis zijn b eschikkend
gedeelte niet wettelijk h eeft gerechtvaardigd ; d at de voorrangsregels immers
algemeen zijn, tijdens d e gehele duur van
het maneuver gelden en onafhankelijk
zijn van h et feit of de a ndere b estutu·ders
de voorschriften van het wegverkeers reglement al dan niet in acht hebben genomen ; dat de r echter de v oorranggever
slechts dan van aansprakelijkheid kan
ontheffen, wanneer hij vaststelt d a t h et
opclagen van d e voorranghebber ni et
kon worden voorzien, hetgeen hij niet
doet;
Dat het middel gegrond is ;
IV. Op d e .voorziening van de eisers
Compagnie Groupe d es ·Assura nces
nationales n en D ewals, voor zoverre zij
gericht is tegen de b eslissin g op hun
civielrechtelljke vordering tegen d e verweercler Dutry :
«

Over h et tweede middel, afgeleid uit
de sch encling van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,
do01·dat, na te hebben overwogen clat
« h et zicht van eiseres in hager beroep
(tweede eiseres) b elemmerd was door h et
onregelmatig stationerend voertuig van
Dutry (tweede verweerder) n, en dat
« eiseres in hager b eroep naar die hindernis haar snelheid h ad moet en r egelen
en slechts voortrijden m et de voorzichtigheid vereist om zulks te kunnen doen
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zonder gevaar voor een ongeval », het
bestreden vonnis beslist dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de rijfout
van de verweerder Dutry en het ongeval
en derhalve de civielrechtelijke vorderingen van de eerste eiseres en van de
derde eiser tegen de verweerder Dutry
afwijst en de civielrechtelij ke vordering
van de verweerders Herren1ans en Vierendeel tegen de tweede en de derde eiser
toewijst,
te1·wijl het bestreden vonnis, na te
hebben vastgesteld dat het v·o ertuig van
de verweerder Dutry het zicht van de
tweede eiseres belemmerde, niet wettelijk
kon beslissen, zonder zich tegen te spreken, dat er tussen de rijfout van die verweerder en het ongeval geen oorzake lijk verband bestond en dit ongeval geheel was te wijten aan de fouten van
de tweede eiseres :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
met bevestiging van het beroepen vonnis,
de verweerder Dutry veroordeelt om zijn
voertuig tot stilstand te hebben gebracht
op een plaats waar het een kennelijk ge vaar voor de andere weggebruikers kon
opleveren of hen, zonder noodzaak, kon
hinderen ; dat het trouwens erop wi jst
dat het voertuig van Dutry het zicht
van de eiseres Vandyck heeft belemmerd ;
Dat het niettemin de beslissing waarbi j
de eerste rechter verklaart dat er tussen
dit misdrijf en het ongeval geen oorzakelijk verband bestaat, bevestigt op grond
dat eiseres « naar die h indernis haar snelh eid had moeten regelen en slechts voortrijden met de voorzichtigheid vereist om
zulks te lumnen doen zonder gevaar voor
een ongeval >> ;
Overwegende dat de omstandigheid
dat, was er geen fout begaan, er geen
schade zou zijn ontstaan, niet insluit dat
tussen die schade en een font begaan door
iemand anders, geen oorzakelijk verband
bestaat;
Dat uit de vaststelling dat de eiseres
Vandyck de fouten heeft · begaan, die
hij vermeldt, de rechter dus wettelijk
niet heeft lumnen afleiden dat er tussen
de font van de verweerder Dutry en de
schade, zoals zij zich heeft voorgedaan,
geen enkel oorzakelijk verband bestaat ;
Dat het middel gegrond is ;
V. Op de voorziening van de eisers
Vandyck en Dewals, voor zoverre zij
gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering die tegen hen is
ingestelcl door de verweerder Vierendeel :
Overwegende dat de eisers geen middel aanvoeren ;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, voor zoverre het uitspraak
doet op de civielrechtelijke vorderingen
van de eisers « Compagnie Groupe des
Assurances nationales >> en Dewals tegen
de verweerders Herren1ans en Dutry en
op de civielrechtelijke vordering van de
verweerder Herremans tegen de eisers
Vandyck en Dewals, behalve voor zoverre het beslist dat de eiseres Vandyck
fouten heeft begaan, waarvoor zij kan
worden aangesproken ; verwerpt de voor zieningen voor het overige ; beveelt d at
van clit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt de
verweerders Herremans en Dutry in
tweederde van de kosten ; veroordeelt
de eisers in het overige derde ; verwi jst
de a.ldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel, zitting
houdende in hager beroep.
12 november 1973. - ze kamer. Voo1·zittm· en Ve1·slaggeve1·, de H. Trousse,
r aadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijlcluiclencle conchtsie, de H. Delange,
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Dassesse.

ze KAMER.
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12 november 1973.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. VEROORDELING.- VERWEER VAN DE BEKLAAGDE:
ONBEANTWOORD GEBLEVEN. NIET.
GEMOTIVEERDE BESLISSING.

zo

CASSATIE. O~rvANG. VooRZIENING VAN EEN BEKLAAGDE. - CASBATIE VAN DE BESLISSING OP DE TEGEN
HEM INGESTELDE STRAFVORDERING EN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING .
BURGERLIJKE PARTIJ BURGERRECHTE··
LIJK AANSPRAKELIJK VOOR EEN VRIJGE SPROKEN MEDEBEKLAAGDE. VERNIETIGING DIE ZICH UITSTREKT TOT DE·
BESLISSING DAT DEZE MEDEBEKLAAG·
DE GEEN FOUT HEEFT BEGAAN WAAR-·
VOOR HIJ AANSPRAKELIJK KAN WORDEN
GESTELD.

l

N iet gemotiveenl is cle beslissing clie cle·
beklaagcle OJJ cle st1·ajvonle1·ing ve1'001'·
deelt, zonde1· te antwo01·den op een doo1·

0

---~

-295hem 1·egelmatig bij conclusie voo?·gedmgen ve1·wem· (1). (Art. 9 Grondwet.)
2° De ve1·nietiging, op cle voo1·ziening van
een beklaagde, van cle beslissingen op
de tegen hem ingestelde st?·ajv01·de1·ing
en btwge?'lijke ?'echtsvO?·de?·ing stTekt
zich t£it tot de beslissing dat een medebeklaagde, voo?' wie cle btwge?'lijke pm·tij
bt£1'ge?'?'echtelijk aansJJrakelijk is, geen
jout heeft begaan wam·voo1· hij aanspmkelijk kan w01·clen gesteld (2) (3).
(DURBECQ, T. DELVAUX.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 februari 1973 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Namen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
do01·dat het bestreden . vonnis tegen
eiseres de telastleggingen niet zo ·ver
mogelijk rechts op de rijbaan te hebben
gehouden en niet met een zo ruim mogelijke bocht links afgedraaid te zijn,
bewezen verklaart op grand aileen van
de overweging dat aan Burtaux niet kan
worden verweten de voorran g rechts
niet te hebben in acht genomen, en het
niet antwoordt op de conclusie waarin
eiseres aanvoerde dat haar niet kon
worden verweten op de rij baan niet
rechts te hebben gehouden, omdat zij
bij het afdraaien naar links de verplich ting had in de rue Saint-Pierre naar links
uit te wijken en dus het lu·uisp1.mt te
naderen, al rijdende op het linker gedeelte
van genoemde straat, en haar evenmin
kon worden verweten niet met een zo
ruim .mogelijke bocht links afgedraaid
te zijn; dat het dienaangaande volstaat
de situatieschets te bekijken om er zich
van te overtuigen :

re.s ; dat uit het feit dat Burtaux geen
llJfout heeft begaan (4), niet noodzakelijk
volgt da.t de ten laste van eiseres gelegde
misdrijven bewezen zijn ;
Dat .het m,iddel gegrond is ;
. Om die redenen, en zonder dater grand
1s tot onderzoek van h et subsidiaii: aangevoerde middel, dat geen ruimere
cassatie · zou kunnen meebrengen, vernietigt h et bestreden vonnis, voor zoverre
het mtspraak doet op de strafvordering
en op de civ ielrechtelijke vordering die
tegen eiseres zijn ingesteld, daarin begrepen de beslissing waarbij, om de toewijzing van de civielrechtelijke vordering
te gronden, eiseres geheel aansprakelijk
wordt gesteld voor het ongeval ; beveelt
dat van dit a.rrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeelteli jk
vern,ietigde beslissing; veroordeelt verweerder in de kosten ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Dinant, zitting houdende
in hager beroep.
12 november 1973. - 2e kamer. Tloo?·zittm· en Tle1·slaggevm·, de H. Trousse,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijklttidende conclttsie, de H. Delange,
advocaat-generaal.- Pleite1· , de H. Podt"vyn (van. de balie te N amen).
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SOCIALE ZEKERHEID.-

VERZEKERING TEGEN DE OUDERDOJ\1 EN DE
VROEGTIJDIGE DOOD. PENSIOENSTELSEL VAN DE MIJNWERKERS. BESLUITWET VAN 25 FEBRUARI 1947,
ARTIKEL 80, LID 1 EN 3.- TERUGGAVE
VAN DE TEN ONRECHTE ONTVANGEN
BEDRAGEN. PERSONEN TEN LASTE
VAN vVIE DIT MAG WORDEN BEVOLEN.

Overwegende dat het vonnis, in zijn
redengeving die op juiste wijze in het
middel is samengevat, geen passend
antwoord geeft op het verweer van eise-

De we1'lcgeve1· die ve?'OO?'deeld wonlt omdat
hij willens en wetens valse aangiften

(1) Cass., 11 september 1972 (A1'1'. cass.,
1973, biz. 45).
(2) Raadpl. cass., 8 december 1965 (Bull.
en PAsrc., 1966, I, 489) en 24 november 1969
(A?T. cass., 1970, biz. 298), alsmede de noot
get. E. K. onder cass. , 6 maart 1972 (ibicl.,
1972, biz. 626).
(3) Raadpl. cass., 6 december 1971 (A1'1'.

cass., 1972, biz. 335) : over de maar gedeeitelijke aan sprakelijkheid van de beklaagde
wanneer de door de burgerlijke partij geieden
schade ook te wijten is aan de fout van een
andere persoon voor wie de bm·gerlijke partij
burgerrechtelijk aansprakelijk is.
('1) De bmgerlijke partij Deivaux was
burgerlijk aansprakelijk voor Burtaux.
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ten on1·echte te laten genieten van de
besluitwet van 25 feb1'tta1'i 1947 bet?·effende het JJensioenstelsel voo1· de mijnwe1·ke1·s, lean niet pe1·soonlijlc ve1·oo1'deeld
wm·den tot tentggave van de becl1·agen
clie ten on1·echte en niet doo?' hem, maa1·
wel doo1· deze we1·leneme1· wm·den ontvangen ; hij lean slechts tot de ten laste van
die we1·leneme1' bevolen te1·uggave hoofde.lijle gehouden zijn wannee?' hij ve?'001'deelcl wonlt als dade1· of medeJJlichtige
aan het clam· deze geJJleegde misd?·ijf.
(Art. 80, lid 1 en 3 besluitwet van 25 februari 1947; art. 50, . lid 1 S. W.)
(NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR MIJNWERKERS, T. SERVAIS, STRAPPAZZON,
TACK, LIBERT, SODOYER, ROUSSEAU,
DOSOGNE EN AMAND.)
ARREST

(ve1·ta/ing).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 maart 1973 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vorderingen .die zijn ingesteld door eiser
tegen Jacques Servais, Robert Rousseau,
Georgette Libert, echtgenote Sodoyer,
en Fernand Sodoyer :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 80, 81, 82, 83, 86
van de besluitwet van 25 februari 1947
tot co6rclinatie en wijziging van de wetten betreffende het pensioenstelsel voor
de mijnwerkers en de ermee geli jkge stelden, 50 van het Strafwetboek, 161,
367 van het Wetboek van strafvordering,
3 en 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering en 97 van
de Grondwet,
dom·dat, na de stra.fwet op de verweerders te hebben toegepast, het bestreden
arrest, onder de overweging dat " op
grond van artikel 80, lid 3, van de besluitwet van 25 februari 1947, van artikel 50,
lid 1, van het Strafwetboek, of van enige
andere wettelijke bepaling in dezen niet
kan worden bevolen dat de werkgevers
genoen'lde pensioenen zullen ternggeven »,
wegens ongegroncTheid afW:ijzend beschikt
op de rechtsvordering, ingesteld door
eiser, burgerlijke partij tegen de verweer<lers, en ertoe strekkende laatstgenoemden in hun hoedanigheid van werkgevers
te doen veroordelen tot teruggave van
de pensioenen die als gevolg van de

bewezen verklaarde misd.rijven ten onrechte werden gei'nd,
tenvijl de teruggave van de ten onrechte
a ls rustpensioen voor mijnwerkers toegekende geld.en moet worden bevolen ten
laste niet aileen van de mijnwerkers
zelf, maar tevens van ieder die door zijn
toedoen een derde van dit pensioen heeft
laten genieten :
Overwegende dat de artikelen 80 en 81
van de besluitwet van 25 februari 1947
tot coorclinatie en wijziging van de wetten betreffende het pensioenstelsel voor
de mijnwerkers bevelen dat de teruggave
van de ten onrechte gei:nde gelden moet
worden uitgesproken enerzijds ten Jaste
van degene clie willens en wetens valse ·
aangifte doet om bij deze besluitwet
bepaalde voordelen ten onrechte te
genieten of te Iaten genieten (artikel 80)
en anderzijds ten laste van degenen die,
om .de voordelen te ktmnen blijven
genieten, die htm warden toegekend,
nalaten aan het Nationaal Fonds de
wijzigingen in htm toestand mede te
delen (artikel 81) ;
Overwegende dat de verweerders wer-.
den veroordeeld wegens overtrading van
artikel 80 van de besluitwet van· 25 februari 194 7 en niet als daders van of
medeplichtigen aan de overtredingen van
artikel 81 van genoemde besluitwet en.
van artikel 2 van de wet van 31 mei 1933,.
welke misdrijven ten laste warden gelegd van gepension3erde mijnwerkers die
deel uitmaakten van htm persO:neel ;
Overwegende dat de teruggave van
ten onrechte gei:nde gelden weliswaar·
moet worden bevolen ten laste van degenen die door valse aangifte de in genoemde besluitwet bepaalde voordelen hebben genoten en ten Is.ste van degenen die·
de wijziging in htm toestand van gepensioneerde mijnwerker niet hebben meegedeeld, maar dat de bij artikel 80, lid 3,
voorgeschreven teruggave niet kan worden uitgesproken ten laste van degenen.
die derden die voordelen hebben laten
genieten, aangezien zij die niet persoonlijk hebben ontvangen en die dus niet
lnmnen teruggeven, en aangezien zij
niet wegens hetzelfde feit als eerstgenoemden '\Verden veroordeeld en zij dus·
niet hoofdelijk met hen voor die teruggave hoeven in te staan ;
Overwegende dat . het arrest derhalve·
wettelijk heeft beslist clat er geen grond
is om ten laste van de verweerders de·
teruggave te bevelen van de pensioenen.
die ten onrechte door sommige van hun.
personeelsleden werden gei:nd ;
Dat het middel naar recht faalt ;
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B. In zoverrE de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vorderingen van eiser tegen Giuseppe
Strappazzon en Marcel Tack :

ZAKEN. STUKKEN IN HET . NEDERLANDS OPGElliAAKT. BIJVOEGING
VAN EEN FRANSE VERTALING BIJ ii:ET
DOSSIER. VOORWAARDE .

Overwegende dat het arrest, zonder
deswege te worden bekritiseerd, de verweerders vrijspreekt van de overtreding
van artikel 80 van de besluitwet van
25 februari 1947; dat het hof van beroep
derhalve op grand van die bepaling geen
teruggave van enigerlei bedrag te hunnen
laste kon -bevelen ;
Dat voornoemd middel niet kan wor:den aangenomen ;

2° IN RET BUITENLAND BEDRE-

0. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiser tegen Roger
Dosogne :
Overwegende dat, na die verweerder
van ;rechtsvervolgingen te hebben ontslagen, het hof van beroep zich onbevoegd heeft verklaard om van die rechtsvordering kennis te nemen ;
Overwegende dat. eiser tegen die beslissing geen middel aanvoert ;

D. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civieh·echtelijke vordering van eiser tegen C!ement
Arnand :
Overwegende dat het arrest beslist
dat, vermits eiser zich tegen die verweerder burgerlijke partij heeft gesteld
op het ogenblik dat de strafvordering
tegen laatstgenoemde door verjaring
reeds vvas vervallen, de eerste rechter
zich terecht onbevoegd h eeft verklaard
om kennis te 11emen van die :~;echtsvorde
ring;
Overwegende dat eiser tegen die beslissing geen middel aanvoert ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
12 november 1973. 2 8 kamer. de H. Trousse, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·,
de H. Clason. - Gelijklttidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Simont.

Voo1·zitte1',

VEN MISDRIJF. lVIISDAAD OF
WANBEDRIJF DOOR EEN BELG TEGEN
EEN VREElliDELING GEPLEEGD BUITEN
HET GRONDGEBIED VAN HET KONINKRIJK. 0FFICIEEL BERICHT AAN DE
BELGISCHE OVERHEID GEGEVEN DOOR
DE OVERHEID VAN HET LAND WAAR
HET l\ITSDRIJF IS GEPLEEGD.- BEGRIP.
30 HOGER BEROEP. -

STRAFZAKEN.
VONNIS VAN DE CORRECTIONELE
RECHTBANK DAT EEN ENKELE STRAF
UITSPREEKT WEGENS VERSCHEIDENE
MISDRIJVEN. - HANDHAVING VAN DE
DOOR DE EERSTE RECHTER UITGESPROKEN STRAF. GEEN EENSTEMMIGHEID VEREIST.

40 STRAF. -

GELDBOETE. 0PDECIEMEN. WET VAN 22 DECElliBER
1969 WAARBIJ HET BEDRAG VAN DE
STRAFRECHTELIJKE GELDBOETEN MET
290 DECIElliEN WORDT .VERHOOGD. WET VAN TOEPASSING OP DE MISDRIJVEN GEPLEEGD SINDS DE 10e JANUARI
1970.

1° Van de in het N ede1·lands gestelde

stttkken rnoet bij het doss1:e1· slechts een
F'1·anse ve1·taling gevoegd wo1'Cle1~ als
de ve1·dachte, d·ie enkel F'1·ans ve1·staat,
daa1·toe een ve1·zoek heejt ingediend ovm·eenlcomstig m·tikel 22, lid 2 en 3, van
de wet van 15 jtmi 1935 (1).

2° Een officieel be1·icht aan de Belgische
ove1'lwid gegeven doo1· de ove1·heid van het
land waa1· het misd1·ijj is gepleegd, is de
b1·iej van de rniniste1· van jttstitie van dit
l'a nd aan de Belgische rniniste1· van justitie wam·bij ee1·stgenoemcle, te1· oveThdndiging aan de met cle zaak belaste oncle?'zoeks?·echte?', het clossie1· ove?' een misdaacl of een wanqecl1·ijj in dit land doo?'
een Belg tegen een v1·eerncleling gepleegd
ove1·zendt en ve1·zoelct orn te wo1·den ingelicht omt1·ent de beslissing die zal W01'den gewezen · (2). (Art. 7 wet van
17 april 1878.)
3° Wannee1·

het hof van be1·oep, dat
kennis neernt van het hoge1· be?"Oep

2e KAMER. -

12 november 1973.

1o TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN FRANSE). STRAF-

(1)
1965,
(2)
cass.,

Cass., 23 november 1964 (Bull. en PAsiC.,
I, 296).
Raaclpl. cass., 19 januari 1970 (Arr.
1970, biz. 450).
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tegen een vonnis dat, wegens de eenheid van opzet, een enkele st?·aj ~tit
sp?·eelct wegens ve1·scheidene misd1·ijven,
slechts bepaalde van deze misd1·ijven in
acht neemt en niettemin de ~titgesp1·oken
stmf handhaajt, moet het zijn beslissing
niet nemen met eenpm·ige stemmen van
zijn leden (1). (Art. 2llbis Sv.)
4° De wet van 22 decembe?' 1969 tot wijziging van de wet van 5 mam·t 1952
wam·bij de stmj1·echtelijke geldboeten
met 290 deciemen w01·den vedwogd, is
van toepassing op de geldboeten die
zijn uitgesp?'oken wegens de misdrijven
die ·sinds en met inbeg1·ip van de
JOe jamta?·i 1970 zijn gepleegd (2).
(Art. 4 wet van 31 mei 1961.)
(WIRTZ EN CHARPENTIER.)
ARREST

(VB?'taling).

HET liOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 maart 1973 door het Hofvan
beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, EJ,fgeleid uit de
schending van de wet van 15 jlmi 1935
betreffende het gebruik der talen in
gerechtszaken en uit de m.iskenning van
de rechten der verdediging,
do01·dat stukken van het dossier die in
het N ederlands waren opgesteld, welke
taal niet die van de procedure is, niet
werden vertaald :.
1. In zoverre het middel de schending
van de wet van 15 juni 1935 aanvoert :

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de eisers hebben verzocht,
overeenkomstig artikel 22, lid 2 en 3,
van de wet van . 15 jlmi 1935, bij het
dossier een Franse vertaling van de in
het Nederlands of het Duits opgestelde
stukken te voegen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
2. In zoverre het middel miskenning
van de rechten der verdedigi:ng aanvoert :
Overwege:nde dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
(1) Oass., 4 januari 1972 (A?'?'. cass., 1972,
biz. 432). Raadpl. cass., 13 februari 1973
(A?'?'. cass., 1973, blz. 589).
·
(2) Oass., 8 november 1971 (An·. cass.,
1972, blz. 244).

blijkt dat de eisers dat middel voor de
feitenrechter hebben voorgedragen ;
Dat het middel niet ontvankelijk 1s ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 7 van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering en van de rechten der verdediging,
rloonlat het misdrijf waarvoor de eisers
werden veroordeeld, tegen een vreemdeling werd gepleegd, zodat, bij ontstentenis van een ldacht va,n de benEJ,deelde
vreerndeling of van zijn familie, of
van een officieel bericht, aan de Belgische
overheid gegeven door de overheid van
het land waar het rnisdrijf is gepleegd,
dit is de Duitse Bondsrepubliek, geen vervolging kon plaatshebben ; de brief van
23 september 1970 van de Minister van
justitie van het Land Nordrhein-Westfalen van genoemde republiek aan de
Belgische Minister van justitie, waarbij
ter besternming van de onderzoeksrechter
te Verviers, op diens verzoek, de originelen van sommige akten werden toegezonden, niet eens zodanig bericht is ; in
elk geval het bewijs van dit bericht niet
kan worden geleverd door de niet eensluidend verldaarde fotocopie aileen van
die brief, die in het dossier voorkornt :
Overwegende dat, blijkens de vaststellingen van het arrest en de stuldmn
waarnaar hierin wordt verwezen, de
Minister van justitie van het Land
Nordrhein-Westfalen bij brief van 23 september 1970, waarvan de Belgische Minister van justitie een fotocopie aan de
procurem·-generaal te Luik heeft doorgezonden, het dossier betreffende het tenlaste van, de eisers gelegde feit aan de
Belgische Minister van justitie ter bestemming van de onderzoeksrechter te
Verviers heeft toegestum:d en heeft verzocht om te worden ingelicht " omtrent
de beslissing die in die procedm·e in
Belgie zou worden gewezen » ;
Overwegende dat die brief, overeenkom.stig artikel 7 van de wet van I 7 april
1878, een officieel bericht is dat aan de
Belgische overheid gegeven is door de
overheid van het land waar het misdrijf
is gepleegd ;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof verm.ag acht te slaan, niet
blijkt dat de eisers voor de feitenrechter
de overeensternm.ing van de fotocopie
van voornoemde brief van 23 september
1970 met het origineel hebben betwist;
dat in dat opzicht· het m.iddel niet voor
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Dat het micldel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 2llbis van het
Wetboek van strafvordering,
cloo1·dat, na een van de twee t en laste
van de eisers gelegde misdrijven niet
bewezen te hebben verklaard, h et hof
van beroep de veroordeling, die tegen
ieder van hen wegens die twee misdrijven werd uitgesproken, b evestigt zoncler
uitspraak t e doen m et eenparige stemm en van zijn leden :
Overwegende dat, door te b eslissen
zoals in het middel wordt gezegd, het
hof van beroep de straf niet heeft verzwaard en derhalve geen uitspraak moest
doen met eenparige stemmen van zijn
leden;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het viercle middel, afgeleid uit
de schencling van artikel 97 van de
Grondwet,
doo1·dat; ee1·ste onde?·cleel, het arrest
erop wijst dat de verklaringen van de
eisers niet geloofwaardig zijn, maar zich
niettemin op hun verklaringen grondt
om te beslissen dat een van de t elastleggingen niet b ewezen is;
tweecle oncle?·deel, door te overwegen dat
de eisers zich r ekenschap hadclen moeten
geven van de wederrechtelijke herkomst
van het voorwerp clat in h1.m bezit was,
het arrest niet antwoordt op de conclusie
waarin de eisers aanvoerden dat zij geen
kennis droegen van de misdadige herkomst van genoemd voorwerp :
B etreffende het eerste onderdeel
Overwegende dat h et vonnis en h et in
dit opzicht b evestigend arrest enerzijds
de vrijspraak va.n diefstal stetmen op
gebrek aan b ewijzen ten laste van de
eisers, wier verklaringen, volgens het
vonnis, " niet onwaarschijnlijk zijn >>,
en anderzijds, om hen wegens h eling te
veroordelen, zich met name gronden op
" verschillende tegenstrijdigheden en onwaarschijnlijkheden » in htm verklaringen betreffende de wederr echtelijke herkomst van het voorwerp ;
Dat door deze redengeving het arrest
niet tegenstrijdig is;
B etreffende h et

tweede onderdeel :

Overwegende dat, blijkens h et zinsverband van h et arrest, de rechters in

hager beroep onder kennis van de weclerr echtelijke h erkomst h ebben verstaan de
kennis van de misdadige h erkomst ;
Dat de twee onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen ;
Over h et vijfcle middel, afgeleid uit de
schending van artikel 1 van de wet van
5 maart 1952 betreffende de opdeciemen
op de strafrechtelijke geldboeten, g10·wij zigd bij de wet van 22 december 1969,
cloo?·clat het arrest, onder bevestiging
van het b eroepen vonnis, de geldboete
waartoe h et de eisers veroordeelt, m et
290 opdeciemen verhoogt,
te1·wijl de telastleggingen b etrekking
hadclen op feiten gepleegd in januari
1970, zonder .nadere bepaling, dus eventueel op feiten gepleegd v66r 10 janua:ri
1970, op welke datum genoemde wet
van 22 december 1969 in werking is getreden :
Overwegende dat h et arrest de eisers
veroordeelt wegens h eling van een voorwerp "dat tussen 22 en 26 januari 1970
w erd gestolen >> ;
Dat de ten laste van de eisers gelegde
h eling alclus noodzakelijk na d e inwerkingtreding van de wet van 22 d ecember
1969 werd gepleegcl;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
r echtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt iedere eiser in de
kosten van zijn voorziening.
12 november 1973. - 2e kamer.
Voo1·zitte1' , de H. Trousse, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H . Legros. - Gelijkluidende conchtsie,
de H. Delange, advocaat-generaal. Pleite1·, de H . J. de B eer de Laer (van de
balie te Verviers).
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12 november 1973.

1° VERJARING. STRAFZAKEN . STRAFVORDERING. MISDRIJF ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN
OF VERWONDINGEN. - TERMIJN.

2° VERJARING. -

STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

-
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V.ERNIETIGING VAN
DE
BESLISSING
OP DE STRAFVORDERING WEGENS VERJARING VAN DEZE RECHTSVORDERING.
VERNIETIGING
ZONDER
GEVOLG
T. A. V. DE BURGERLIJKE RECHTSVOR DERING DIE VOOR DE VERJARING VAN
DE STRAFVORDERING IS INGESTELD.

3o VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN . CASSATIE WEGENS
VERVAL VAN DE STRAFVORDERING. !(OSTEN VAN DEZE RECHTSVORDERING
BLIJVEN TEN LASTE VAN DE STAAT.
CASSATIE ZONDER VERWIJZING.

1° De strafvorde?·ing we gens onopzettelijk
toeb1·engen van slagen of venvondingen
ve1-jam·t, bij gebrek aan oo1·zaken tot
scho1·sing van de ve1-jm·ing, doo1· ve1·loop
van cl1·ie jm·en vanaf de dag waa1·op de
laatste daad van onde1·zoek of van ve?·volging is ve?Ticht binnen d1·ie jaa1· te
1·ekenen van cle dag waa1·op het misd?·ijf
is gepleegcl (Artt. 418 en 420 S. W . ;
artt. 21 tot 23 wet van 17 april 1878.)
2° Het verval van de st?·afvonlering doo1·
ve1-jm·ing en de ven~ietiging die het
medeb1·engt hebben geen gevolg t. a. v. de
btt?·ge?·l~jke ?'echtsvonle1·ing die v661· de
ve1-jm·ing van de st1·afvonle1·ing is
ingesteld (1) . (Artt. 26 en 27 wet van
17 april 1878.)
3° W annee1· de beslissing op de stmfvo?·-

de?·ing ve1·nietigd wonlt wegens ve1·val
van deze ?'echtsvonle1·ing en de kosten van
deze ?'echtsvo?·dm·ing ten lctste van cle
Staat moeten blijven, rteschieclt de cassatie zonde1· ve1·wijzing (2) .
(LEl\fAIRE,
T. ECHTGENOTEN ANDRE-NEULENS
EN J. ANDRE.)
ARREST

(ve1·taling) .

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 juni 1973 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
1. In zoverre de voorziening gericht is
t egen de beslissingen op de strafvordering ingesteld tegen :
(1) Cass.; 15 mei 1972 (A?T. cass .,
blz. 853); raadpl. cass., 28 ruei 1973
1973, blz. 939) .
(2) Cass., 28 mei 1973 (A?T. cas.~.,
_blz. 939); V!;l. C9.SS., 18 juni 1973
1973, blz. 1018).

1972,
(ibid.,
1973,
(ibid.,

a) eiser

1° In zoverre h et arrest vaststelt dat
de strafvordering met betrekking tot de
overtrecling van het wegverkeersreglement verjaarcl is :
Overwegende clat de voorziening niet _
ontvankelijk is wegens het ontbreken
van belang :
2° In zoverre het arrest eiser veroordeelt wegens onopzettelijk toebrengen
van verwondingen :
Over het middel ambtshalve afgeleicl
u it de schending van de artikelen 21 tot
24 van de wet van 17 april 1878 houd encle de voorafgaande titel van het
W etboek van strafvordering :
Overwegende clat het bestreden arrest
vaststelt dat de ten laste van eiser gelegde
feiten op 15 oktober 1967 werden gepleegd;
Overwegende dat de laatste daacl
waarbij de verjaring van de strafvordering werd gestuit, het hoger beroep
van 8 oktober 1969 van het openbaar
ministerie is ;
Dat derhalve de verjaring i:ngetreden
is op 7 oktober 1972, clit is alvorens het
hof van beroep bij beslissing van 9 oktober 1972 ·beslist h ad zijn uitspraak te
verdagen tot op de clag van b eslissing
op de vervolging wegens valse getuigenis
die samenhangt met deze zaak, welke
b eslissing op 18 december 1972 wercl
gewezen;
Overwegende dat de kosten van de
strafvordering die tegen eiser is ingestelcl, ten laste van de Staat moeten
b lijven;
b) de verweerder Jean Andre, medebeklaagde :

Overwegende dat eiser geen hoedanigh eid heeft om tegen die beslissing cassatieberoep in te stellen ;
2. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen die zijn ingesteld door
de verweerders J ean Andre, Oct10we
Andre en Clothilde N en lens :
Overwegende dat de civielrechtel:jke
vorcleringen van de v erweerders te bekwamer tijcl werden ingesteld;
Overwegende clat eiser afstancl h eeft
gedaan van zijn voor·ziening tegen die
:niet-definit.ieve beslissingen ;
3. In zoverre d e voorziening gericht is
tegen de beslissing op d e civielrechtelijke
vordering die door .eiser tegen de ver-

